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  قلمرو حيرت و مشكات عرفان
  

مظاهر مصفادكتر                     ∗ 

  چكيده

هـاي نافرجـام   خوانيد، مروري است اديبانه بر تاريخ تـالش آنچه در اين مقال مي
. ماي رازناك وجـود فكري بشر در جهت شناخت حقيقت هستي و گشودن گرهي از مع

ها مداقه و باريك بينـي در  و شايد بث الّشكوايي است برخاسته از قلمي كه حاصل سال
هاي انساني را به نثري شعرآميز و يا شـعري نثرآميـز   گشتگيفلسفه حيات و مشاهدة گم

  .بيان ساخته است
بـين  نويسنده در نهايت مدعي است آنچه از دست لرزان فالسفه و حكماي ژرف

زمين برنيامده به صدق نفس پيران طريقت، لباس تحقق پوشـيده و نهايتـاً   يونان و مغرب
اي به شبستان ذهن آدمي بيفكنـد و كـوكبي از هـدايت در    عرفان توانسته پرتوي و بارقه

  .ظلمات تاريخ انديشه برافروزد
اي هاي فكري را بايد از قلم سـحرانگيز نويسـنده  سير در تاريخچة اين مجاهدت

  .سنگ معاصر استيد كه خود از شاعران محض و گرانشن

  : كليد واژه

فلسفه، حكماي يونان، عرفان اسالمي، دكـارت، هيـوم، هـابز، بايزيـد بسـطامي،      
  .ابوالعالء معرّي

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي واحد رودهناستاد زبان و ادب فارسي دانش ∗
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  هـاي مثبـت و   هـاي عـالي تعلـيم و تربيـت عرفـاني و جنبـه      در اين مقال هـدف 

چ روي از مـردم و جامعـه و   آميز طريقة تصوف و مقصد سير و سلوك كه به هـي تحرك
نظام و انتظام خانه و خـانواده و تـدبير معيشـت گسسـته نيسـت بـازنموده آمـده و بـه         
خصوص مشت دير بستة دروغ آن گروه گشوده شده است كه سير و سلوك و تصـوف  

آسـاني و  پروري و تنكارگي و تنبلي و گراني و تنچارگي و بيو عرفان را گدايي و بي
اند و گسستن از خانه و خانواده گفته و درويشي را همان دريوزگي گرفتهخواري و پخته

بـارخود  اين دروغ رنگين به درويشي دروغين درآميخته را بهانة زيسـتنِ ننگـين و زيـان   
  .اندكرده

چه درين گفتار گردآمده متن ده گفتار است در زمينة عرفان و تصوف اسالمي آن
در شعر و ادب و تأثيرِ آن در فرهيخته كـردن و پـروردنِ   و پيوند آن با جامعه و پرتو آن 

هـا و قـدرت آن در   هـا و قـوت آن در گـداختنِ غرورهـا و غفلـت     ها و خصـلت خوي
  .بيداركردن خفتگان هوا و هشيار كردنِ مستانِ هوس

ست از هاي و هويي كه گفتارِ مردان و كردارِ اهلِ دردان در من برانگيخته بازتابي
ست كه از حديث افروختگي و حكايت حـالِ سـوختگيِ   ر جذبه و شورياست و نمودا

  .سازان با جانِ من در آويخته استدرون
ست به گوشِ باد صبا رسيده و بـه دسـت   بغضِ در گلو بردة نجوايِ سينه مأوايي

  .بادصبا پراكنده گرديده
  .ست از دورآهنگيِ زمزمة زيرلبيحيرتي

ست ريشه در خونِ سراينده برده ازيـن  تاريصوت حزين و سرود آتشين پود و 
  .دست كه حسن به زخمة خونين درد از تارِ شكايت برآورده

  دوش از دم من باد صبا را كـه خبـر كـرد   
  سرگشـتگي حـال مـرا تـا نفـس صــبح     
  من بودم و كنجـي و حريفـي و سـرودي   
  يك صوت حزين شب همه شب مونسِ من بود

  مشو خـوش عقل آمد و گفتا ز غمِ دوست 
  فتم كه نينديشم از اندوه خـود امشـب  گ

  در آتــش و درآب فكنديــد حســن را  
  

  از نالة مـن مـرغ هـوا را كـه خبـر كـرد       
  شب محرمِ سر بود صبا را كـه خبـر كـرد   
  غم را كه نشان داد بـال را كـه خبـر كـرد    
  اين نعره زنِ حي علـي را كـه خبـر كـرد    
  زين وقت خوش آن دشمنِ ما را كه خبر كـرد 

ــ ــدوه ف ــردانديشــة ان ــر ك ــه خب   زا را ك
  اي سينه و اي ديده شما را كه خبـر كـرد  
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  سـاري مالمـت نفـسِ خـويش     اما اين همه اندرز نيست مردي غرقِ گناه و شـرم 

نالد بانگ مالمت و نالة حسرت او بـه گـوشِ ديگـران نيـز     كند و از سرِ پشيماني ميمي
  .رسدمي

سّلي و تسكين خاطرِ خـويش  يي از كارِ جهان با خُردي و عاجزي به تزدهحيرت
چـارگي و  خوانـد تـا بـي   سخنِ حيرت و عجز و ناتوانيِ بزرگان فكر و انديشـه بـر مـي   

هايِ عظيم اما درمانده و متحير و مـبهم و  درماندگي و خردگيِ خرد خويش پيشِ فكرت
هايِ گسترده و بزرگ ولي تاريك و مظلم بسنجد و دل از درد حيـرت و  در برابر انديشه

  .گشتگي به ناچيزي و خردگي آرام كندسر
سـت  ست گسسته و آتشيييست شكسته و نغمهاين همه اندرز نيست آهنگي... 

  .در دهانِ تندباد افتاده
  سـت بـر لبـي هـرمِ     ست از تبي و تـب خالـة حـرارت تبـي    حرارت شكايت لبي

  .ست شب بيداردار و حماسة جانيست تبتني
زدة خشـمي دويـده   هـايِ كبـود توفـان   سـت در رگ گونِ شعله مزاجـي  گلخونِ

  .يي پشت از تازيانة ستم چون ران مقامران كبود كردهزدهتوفان
  .ست برخاك افشاندههايِ چكيده از روحِ مذابيقطره

  ستخوني
  ست دير در نافة درد پيوند سرگشته آهويي ماندهرايحة مشكين خوني

  هاگشت ها آهوي بازآمده ازآهوي سيرآمده از دشت
  ستييصدايِ بالِ خستة دير نبستة باشه آهنگ نشستن كرده

  هايي سيرآمده از دشتها باشهيي بازآمده از گشتباشه
سـت  درديست خونِ غيرت خورده و حديث غيرت صـاحب شميم همت مردي

  .درد مروت برده
و هـراسِ  ست از راهي دور پايان آمده و خبـرِ هـول   تابِ دمِ آتش پيوند رهروي

  .غربت مروت و بيابان گشتگي و تفتگيِ تشنگيِ اهلِ همت آورده
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اماني به جان آمـده و خـار   ست از بيييشكايت حال و حكايت ماللِ امان بريده

ثمـريِ تكـاپوِي پـردوام و    سـت از بـي  يـي ثمر زدهخارِ چنگ چنگ در دامنِ تكاپويِ بي
  ديرپاي به امان آمده

  ستنورديريزِ بيابانيِ خسته و خونهاگرميِ خونِ پنجه
  هايِ خويش پر خون كردهپنجه

  ستنبرديهمو رطوبت پندار ساختة از تشنگي تافتة بي
  چنگ در چنگالِ گردون كرده

ست زبان شعله كرده و با زبانِ شـعله كـرده   دليفرياد از سرِ آتش خاستة افروخته
ـ    سـت در دلِ  يـي ه خـون آراسـتة دل افروختـه   نور در تنِ بيابان  تافته و نالة پـر و بـالِ ب

  .افروخته روشنيِ جان يافته
خانـة جـان پـرورده و ُغصـة     ست آتشِ اندوه دير پيوسته در نهانقصة خاكستري

  خانة نهان گستردهست خاكسترِ داغ و درد در سينه نشسته بر بامِ جانآتشي
  ستييتهداستانِ ديدار رؤيا كردارِ شب بيدارِ چشم از جهان برداش

  مايه بگذاشتهجهان را به كم
  اين همه اندرز نيست... 

  ست بستهست گسسته و نثريشعري
خبري عمر در حيرت سپري كرده و سـر  ست از عالمِ درويشي به زبانِ بيخبري

  ...ست و نه گدايياز گريبانِ اين سخن برآورده كه درويشي پادشايي
فتار ايـن سـخنِ مناجـات كردارسـت كـه      پروا در آمدن درين گو اعتذارِ او از بي

حيـايي  االهي اگر حرف درويشان و گفت عارفان بر زبان دارم نه از بـي : گويداكنون مي
  گـويم و اگـر پريشـان نيسـتم پريشـان      بر سرِ اين كارم اگر از ايشان نيستم از ايشان مـي 

  گويممي
  از آن گروه نيستم كه ايشان را رنگي و نيرنگي بيش نيست

يي و دامي شمعي و قنديلي رزقي و زنبيلي ترنمـي و زيـر و   يي و نامي دانهخانه
  يـي و اجتمـاعي   يـي و سـماعي حجـره   بمي توغي و چوگـاني سـرايي و دّكـاني سـفره    

تشـهدي بعضـي   تهجـدي گروهـي بـي   يي و خانقاهي ايواني و بارگاهي قومي بيصومعه
  ه آستين مثالِ دروازهصوف پوشيده گروهي موي تراشيده ساخته از برايِ آواز
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آستين كوتاه چون اهلِ راز كرده و  دست به مالِ مردم دراز كرده روز تا به شـب  
كرامات گفته و شب تا به روز به غفلت خفته نه از خوانِ فقر نوايي و نه از سبويِ شهود 
رايي هر يك را شـكلي و سـيمايي بـه صـورت شـمعِ عاشـقانند و بـه سـيرت جمعـي          

  ...فاسقانند
بارد كه االهي راه اين  فرياد از گلوگاه او خونِ اين استغاثه ميو اكنون در نيمه... 

  خانة اين مرائيانم برآراگر چنينم چنينم مگذار و از چاه
گونـه دارد  و اكنون به استعانت اين استغاثة خونين دست در دامنِ اين مناجات... 

ه در گـروِ بيـان گفتـة صـديقان و     كه االهي سينة من بگشاي و گره از زبانِ من بازكن ك
  ِ ادايِ مطلـب ادا كـنم و بگـزارم كـه توّكـل دريـن مهـم بـه         گفت مقرّبان نمـانم و حـقّ  

گيـرِ  يـي و تـويي دسـت   كنندة هر درماندهگيري و هدايت تو دارم و تويي هدايت دست
برم ري مييي و من بارِ محبت ياري بر دوشِ خسته با همه زاري و نزاهمه از پا درافتاده

  ...برممشغولي و گرفتاري ميو بادية شوق با همه دل
سـرانجام را بـه   فرجام و اين طليعة بيدمِ سخن اين آغازِ بياكنون در سپيدهو هم

  آورم به ناتواني گفتار و ناتمامي كردارِ خويشپايان مي
  

  الهي كفي كرمك عن السؤال
  و كفي علمك عن المقال    

  
  
  
  
  
  
 

  سـت قـدم ويـن راه تفتـه    خرد مـومين 
  

  سـت كـس كـه رفتـه   دانـد و آن خدا مي 
 

كـنم و روزة  فروشم و نماز همه شـب عرضـه نمـي   االهي رياضت همه عمر نمي
گـويم و تـو   شمرم و اوقات مناجات بـاز نمـي  هاي قرآن نميگويم و ختمهمه عمر نمي

از تفـاخر و اعتمـاد   دهـم نـه   نگرم و اين كه به زبان شرح ميداني كه به هيچ باز نميمي
يـي كـه   دارم و اين خلعتم تو دادهام ننگ ميدهم كه از هر چه كردهكه شرح مياست بل

ام هفتـاد سـاله   آن همه هيچ است همان انگار كه نيست تركمـاني . بينمخود را چنين مي
اهللا اهللا . گـويم آيـم و تنگـري تنگـري مـي    موي درگبري سفيد كرده از بيابان اكنون برمي

زنـم زبـان بـه    برم قدم در دايـرة اسـالم اكنـون مـي    آموزم زنار اكنون مين اكنون ميگفت
گردانم كار تو به علّت نيست قبول تو به طاعت نيسـت مـن هـر چـه     شهادت اكنون مي
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كردم هبا انگاشتم تو نيز هر چه ديدي از من كه پسند حضرت تو نبود خط عفو بـر وي  

  .كش و  گرد معصيت از من فروشوي
دل است كه هفتاد ساله طاعت با خلـوص و  ردگارا اين مناجات پيري صاحبپرو

شمارد آلوده به گناهي و خويشتن گم كردة عبادت صادقانه پيش حضرت عزت هيچ مي
  .راهي كه بضاعتي جز نامة سياه ندارد با تو چه گويد و تو با او چه كنيگم

شناسي و چـون  شتنپرسيدند از همه كارها دشوارتر چيست گفت خوي 1از تالس
تر از همه كدام است گفت اندرز دادن اگـر انـدرزگفتن از جهـت آسـاني     پرسيدند آسان

مـردود شـمرده آيـد انـدرزگوي را غـم چنـدان نيسـت در دگـران آن دارد كـه نامـه از           
سپيدكاري سياه كرده و به منع سپيدكاران و سيه نامگان زبان گشوده دارد امـا ايـن همـه    

كنـد و از سـر   رق گنـاه و شرمسـاري مالمـت نفـس خـويش مـي      اندرز نيست مردي غ
  . رسـد نالـد بانـگ مالمـت و نالـة حسـرت او بـه گـوش ديگـران نيـز مـي          پشيماني مي

يي از كار جهان باخُردي و عاجزي به تسلي و تسكين خـاطر خـويش سـخن    زدهحيرت
انـدگي و  چـارگي و درم خواند تا بيحيرت و عجز و ناتواني بزرگان فكر و انديشه برمي

هاي عظيم اما درمانـده و متحيـر و   ناتواني و خردگي خرد و انديشة خويش پيش فكرت
هاي بزرگ و گسترده ولي تاريك و مظلم بسنجد و دل از درد ناچيزي و در برابر انديشه

  .خردگي و حيرت و سرگشتگي آرام كند
بشـري   در تار و پود هر فكر و فلسفه نسج اصلي و در پيكر هر مكتـب انديشـة  

باعـث ايـن همـه    . زنجيرة استخواني انديشة مرگ و جست و جوي كيفيت حيات است
سير فكري و اين تحري و تجسس از دير زمان تا حال عاقبت مبهم و پايـان مظلـم كـار    

همه عمر فكري و فلسـفي و حيـات عقلـي خـويش      2مترلينگ. حيات آدميان بوده است
بـافي و شـايد   عاقبت سر از گريبان خيال صرف راه يافتن به راز و حقيقت حيات كرد و

  .بتوان گفت يأس و سرخوردگي بيرون آورد
يي تاريخ كه به عقل و درايت و معرفت و حكمت شناخته آمده بـه  حكيم افسانه

كريچة تنگ از جهان قناعت كرده است كه از پايان كار دردي گـران دارد و آن را بـراي   
  يد در سـخن منسـوب بـه لقمـان نصـيحت و      شـا . شـمارد گذرد بسيار مـي آن كه در مي

تعلقـي قـرار   تواند سرمشق قناعـت و بـي  انديشي نهفته  است و مينمايي و مصلحتراه
  .گيرد اما از آن تأسف و درد از پايان زندگي و مرگ نيز نمودار است
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ــگ  ــة تن ــي كريچ ــان يك ــت لقم   داش
ــدي  ــاب ب ــج و ت ــه رن   شــب در او در ب

  روز نيمـــي بـــه آفتـــاب انـــدر   
ــولي ــرد از وي بلفضــ ــؤال كــ   ســ

ــت  ــتان اس ــراي و بس ــالم س ــه ع   هم

  در جهــــان فــــراخ بــــا نزهــــت
  عـــالمي پـــر ز نزهـــت و ز خوشـــي
ــر    ــان پي ــم گري ــرد و چش ــا دم س   ب

  

ــگ     ــينة چن ــاي و س ــاه ن ــون گلوگ   چ
ــدي ــاب بـــ ــيش آفتـــ   روز در پـــ

ــدر   ــاب ان ــج و ت ــه رن ــب زو ب ــه ش   هم
  چيست اين خانه شش بدست و سـه پـي  
  ايــن كريچــه بتــر ز زنــدان اســـت    

ــي ايــ  ــه كن ــت چ ــر وحش ــريج پ   ن ك
  رنــج ايـــن تنگنــاي از چـــه كشـــي  

ــت  ــر  گف ــوت كثي ــذالمن يم   3ه
 

بستن در رباط مقام كردن گذري و بـر سـر پـل سـراي گـرفتن      دل به دنيا 
بـر ره سـيل   . خانة گل آبادان كردن و آشيانة دل ويـران كـردن اسـت   . ستسفري

  .تنآهن سرد كوفتن است و خاك ويرانه روف. نشستن است و دل به سراب بستن
  .چراغ در مسير تند باد افروختن است و پوستين پيش گرگ دوختن

ــج و حيلــه بــود     ــه كــز راه رن   خان

  جــا كــه بهــر قــوت كننــدخانــه ايــن
ــازند  ــمان سـ ــا ز آسـ ــوت عيسـ   قـ
ــت   ــيح سربفراش ــك زان مس ــر فل   ب

  

  همچـــو زنـــدان كـــرم پيلـــه بـــود 

  مـــور و زنبـــور و عنكبـــوت كننـــد
ــاش خانــه پردازنــد     ــم بــدان ج   ه

  4ده خانـه نداشـت  كه بـراين خـاك نـو   
 

فيلسوفان و حكيمان جهـان در مقابـل عظمـت آفـرينش و ابهـام مـرگ و       
انـد  رو بودهكيفيت حيات از دير زمان تا حال پيوسته با حيرت و سرگشتگي روبه

يـي از اعتقادهـاي   اند و گروهي به پـاره بافي و پندارسازي پرداختهبرخي به خيال
بعضي اسطوره و افسانه را پايـة فكـر و   . اندمذهبي رنگ استداللي و علمي كشيده

اند و با تبديل و تفسيري و رنگي و نيرنگي آن را بر پاية جديد فلسفة خود ساخته
  .انداند و جمعي به چهار عنصر دو دست التجا بردهاستوار كرده

پندارد ديگري فتنـة  يكي ديوانة هوايي هواست و اصل همه چيز را هوا مي
شمارد يكـي بـه اصـالت و اصـليت عنصـر      ية حيات ميآتش است و آن را سرما

ورزد چهارمي حيات و تولد را از تفرق ضدها و مرگ و فنـا را  مرطوب عقيده مي
ها و سرماية وجود را غير متعيني جـامع خشـكي و تـري و گرمـي و     از تجمع آن
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شمارد تا جـايي  بيند يكي مفتون عدد است و اصل همه چيز را عدد ميسردي مي

سازد يكي حكيم گريان است و ديگري جان نيز جان عددي ميء بيشيي كه براي
هر يك از متفكران عمري دراز به يافتن راهـي و گشـودن دري   . 5فيلسوف خندان

اند و بسياري ازيشان عمري دراز در ابطـال و انكـار راه يافتـه و در    از دست داده
ن اين همه شهرها كه به از ميا. اندطريق تائيد شدة ديگران  تالش و كوشش كرده

بـرد و امـاني و   دست حكيمان و فيلسوفان ساخته شده يكي راهي به دهـي نمـي  
  .آورداطميناني نمي

دار و زبـاني شـيرين و قـدرتي    يي قوي و استداللي پايهبا فلسفه 6دمكريت
جنس بعد دار ناپذير همهاي تجزيهها را از ذرهبخش تركيب جهان و جسماطمينان

تنوع و اختالف چيزها را ناشي از اختالف شـكل و صـورت و ظـاهر      داند ومي
ها در خأل پيوسته و دايم اسـت  ها وجود ابدي دارند و حركت آناين ذره. بيندمي

يـي از خـأل و   جهان آميخته. ها در جهان موجب تشكيل مأل شده استو نمود آن
ر سـاحت روح  دهنـدة روحنـد امـا د   ها نيز جزء اصلي تشـكيل مأل است اين ذره

تـر وقـوع همـه    تر و كم جنـبش ترند و در عرصة جسم درشتريزتر و پر حركت
كاري به جبر و ضرورت است و اتفـاق و حادثـه و بخـت و تصـادف نيسـت و      

شـود و بـر   دريچة ادراك احساس است و از هر جسمي و شيئي چيزي صادر مي
بـه رضـا و تسـليم     با اين  استدالل و فلسفه  اين حكيم دل. نشينداحساس ما مي

زد خـاص و عـام شـده اسـت     رويي او زبانبيني و شادي و خندهسپرده و خوش
  .شناسيمچندان كه او را به حكيم خندان مي

يي قوي اما پر از ابهام و پوشـيدگي  از سوي ديگر هركليت با فكر و فلسفه
يـك قـانون ازلـي    . قـراري و تغييـر قـرار داده اسـت    جهان و حيات را برپاية بـي 

شدن و به وجود آمـدن  زندگي . ست و آن تغيير استيسارتغييرناپذير در جهان 
همه چيـز پيوسـته در   . همه چيز هم وجود دارد و هم وجود ندارد. است نه بودن

هر كائني هم در حال كون و هـم  . كون و فساد نتيجة تغيير است. حال تغيير است
. و از ميـان رفـتن اسـت    در حال فساد است و پيوسته در حال بـه وجـود آمـدن   
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  ايـن تغييـر دايـم را نظـم و     . شودخورشيد همان خورشيد است اما پيوسته نو مي

در ظاهر جهان اخـتالف و ضـديت مشـهود    . كندبري مييي راهآهنگي پوشيدههم
  آهنگي و نظم پوشـيده و حـاكم و دايـم كـل محونـد و از      است اما ضدها در هم

  زادة اخــتالف  زنــدگي و حيــات جهــان .زايــدآهنگــي مــيهــا هــمآهنــگنــاهم
هـر چـه هسـت از    . ستجنگ پدر زندگي. زندگي جنگ است. هاستآهنگناهم

هر كه در هر مقام و هر چـه در هـر حـال    . خرد و كالن فرزندان جنگ ضدهايند
هـا بـه   ايـن كثـرت  . آهنگي و جدال و جنگنـد همه و همه زادگان اختالف و ناهم

جهـان  . ند و همه متكثري در نظم كل واحد استاظاهر كثرت و در معني وحدت
همه چيز تغيير . حد و مرز روح بر ما مكشوف نيست. آفريدة آتش جاويدان است

هاي تازه بر زيرا در بار دوم آب. 7توان شنا كرددر يك رودخانه دوبار نمي. كندمي
جهـان چـون   . همه چيز و همه كار عدل است و همه چيـز زيباسـت  . گذردما مي
ظلم و  –كه هر چيزي به جاي خويش نيكوست / و خط و خال و ابروست چشم

چيزي را عدل و چيزي را ظلم و بعضي را زيبا و . زشتي آفريدة طبع و دل ماست
هـيچ  بايد بي. فايده استكوشش در مقابل قانون تغيير بي. بينيمبرخي را زشت مي

ية ايـن فلسـفه و فكـر    برپا. تالش و كوشش خود را در مسير اين تغيير قرار دهيم
گيـر  گوشه. اعتنا بودديد و به همه چيز بيهركليت به همه چيز با چشم تحقير مي

يـي در مقابـل   و بدبين بود چندان كه به حكيم گريان شناخته آمده است تا قرينـه 
  .بين و خندان در تاريخ فلسفه باشددمكريت حكيم خوش

ر حكيمان شهرت يافتـه  يكي از هفت حكيم مشهور جهان باستان كه به پد
اعتنايي به جهان و كار آن بوده تـالس حكـيم اسـت ازيـن     عالقگي و بيو مثل بي

حكيم اثري به طور مستقيم به دست نيامده از حكايت حال و سرگذشت زنـدگي  
و حيات فكري او ارستو اندكي باز گفته است آن پدر حكيمان اعتقاد داشته است 

دانسـت هـر   صر مرطوب را مادة همه چيز مياو عن. كه  اصل همه چيز آب است
چند بناي اعتقاد علمي او بر پاية افسانه  است و او عنصـر مرطـوب را بـه جـاي     

خداي باران نشانده بود اما با اين اصل اعتقادي اسالمي كـه موافـق اعتقـاد عامـه      
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اعتقاد او . 8است پيوندي سخت دارد كه زندگي همه چيز از آب دانسته شده است

  ارداشتن زمين بر آب و پنداشـتن زلزلـه از اثـر تكـان و تمـوج آب پـوك و       به قر
  .پايه بوده و باطل گرديده استبي

حكيم ديگر باسـتاني مـادة همـه چيـز را چيـزي ناپيـدا و        9انكسيمندروس
پنداشت و همه چيـز را در آن محـاط و   نامعلوم و بيرون از حيز مكان و زمان مي

  .ستدانآن را محيط بر همه چيز مي
انجام و به تعبير آغاز و بيپايان ازلي و ابدي يعني بينهايت و بيآن چيز بي

ست كه اعتقاد به تحول و تكامـل  ترين متفكريشايد او قديم. ديگر سرمدي است
داران كه داشته است به نظر او موجود زنده از گل و الي پديدار شده و همة جان

آبـزي بـوده و    داريانسان نيز جان. اندبوده برخشكي زيست دارند روزي دريايي
  .زي شده استبه تدريج خاك

بعيد نيست كه آن يك دو سه متفكر يك  دو قرن اخير كـه بـه تكامـل و تحـول     
اند از اعتقاد انكسيمندروس متأثر شـده بـراي   ورزيدهشكلي و عقلي نوع انسان عقيده مي

اهر علمـي تراشـيده باشـند    بـافي و پنـدار او مبنـا و زمينـة بـه ظـ      اين قسـمت از خيـال  
انكسيمندروس اصل هستي را كـه چيـزي غيـرمتعين اسـت جـامع گرمـي و سـردي و        

دانسته و تولد را نتيجة تجزية چهار عنصر و مرگ را ثمرة اجتمـاع آن  خشكي و تري مي
  .شمرده استضدها مي

حكيم ديگر باستان به نام انكسيمن اساس كار وجود عالم و عالم وجود را بر دو 
ديده است و بعيد نيسـت ايـن كشـف و فتـوح بـراو از      حركت قبض و بسط استوار مي

مقايسه و اشتباه كار جبان و وجود با حركت قبض و بسط دل كـه سـبب ادامـة حيـات     
ظريفي انكسيمن را ديوانة هوا خوانده  است زيرا او همه چيـز را  . است پديد آمده باشد

روح آدمي از  هواسـت و عـالم جـان دارد و    . دانسته استاز هوا و هوا را همه چيز مي
سه  عنصر ديگر آتش و آب و . زندجان او مكتسب از هواست و به نيروي هوا نفس مي

آتش هواي صافي و رقيق و آب هـواي متـراكم و   . خاك نيز با توجيهي از اصل هواست
ـ   سيرالعباد الي المعادخميرماية . تر از آب استخاك هواي متراكم ن پنـدار  سنايي بـا اي

مشابهت نيست اين هواست كه در حال اعتدال به صورت  اصلي خـود يعنـي   هوايي بي
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هوا و در حال بسط و انتشار به شكل آتش و  در صـورت انقبـاض بـه حـال آب و در     

 11و فيسـاغورس  10از حكيمان قـديم پارمينيـد  . يابدشكل انقباض شديد به يخ تبديل مي
  مردند و اشـراق را بـراي كشـف حقيقـت پـيش      شـ ادراك از طريق حس را معتبـر نمـي  

. دانسـت فيساغورس عشق به دانش و حكمت را سبب نجات و راه صالح مي. نهادندمي
تربيت و تعليم او بر دو پاية علم و فلسفه از طرفي و از طرف  ديگر اشراق و عرفـان و  

  .مذهب تكيه داشت
رد و افتخـار و شـرف   شمتن در دادن به امر دنيا و سوداي اين جهان را پست مي

  .دانسترا  در كسب دانش و اندوختن حكمت و تفكر در امور مجرد و منتزع مي
هاي فلسفي و فكري قديم فكر و فلسـفة  ترين روشترين و منطقييكي از معتدل

آميز دور بوده و علم و پرهيزگـاري و انصـراف   فيساغورس است كه از اعتقادهاي خرافه
او با آن كه از فكري اعتـدالي و  . شده  استمعتبر شمرده ميخاطر از تعلق جهان در آن 

كرده از افراط و تعصب در اعتقاد به اصالت عـدد دور نمانـده   روي مييي پاك پيفلسفه
دانست بـراي شـييء محسـوس و ملمـوس و     او اصل و گوهر همه چيز را عدد مي. بود

روح آدمي را تركيبي . انستدجان روح نامرئي قائل بوده و اين روح را عدد ميمرئي بي
  از احساس و عقل و اشراق و مركـز احسـاس را قلـب و منشـأ اشـراق و عقـل را سـر       

دانسـته  داشته و آن را به تجربة شخصي قاطع مـي به تناسخ اعتقاد سخت مي. پنداشتمي
بـه تناسـخ   . شمرده اسـت و هدف زندگي را نجات از تناسخ به سبب فضيلت و تقوا مي

  .گفته خود وقتي زني بدكاره بوده استاشته كه ميچندان اعتقاد د
هاي از هم گريزان پيشينان به جايي نرسيده  براي آشتي دادن فلسفه 12تالش هگل

آهنـگ سـاخته اسـت از گـل و الي و     هاي متعدد و ناهمدريايي كه او از رودخانه. است
ر و مـد شـديد   نيافته است و پيوسـته جـز   و آشفتگي و تموج و توفان هرگز آرام تيرگي

يـي را سـيراب   ريزد و در آن زاللي كـه تشـنه  هاي آن را به اين سوي و آن سوي ميآب
انـد و دو  سازد نيست به همين جهت از فلسفة تركيبـي هگـل دو گـروه متضـاد برآمـده     

آهنگـي  سار فكر او سرچشمه گرفته است رودهاي متعـدد و نـاهم  فلسفة تضاد از چشمه
رآشـوب او فروريخـت آرام و مقـام نپذيرفتنـد و از سـوي      كه به سعي هگل در درياي پ

  .ديگر آن دريا هر يك راه خود پيش گرفتند و رفتند
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كه  دين را شيرين پوستي تلخ مغز پنداشته و بـه نـاگزيري و    13تصور تامس هابز

ناچاري آن از سر انكار و ترديد نگريسته و طبيعت جامعه را بـا بطـن ديـن و درون آن    
دينـي بـه   يي درست و راست استوار نيسـت و فلسـفة بـي   است بر پايه ناسازگار شمرده

مكتب به  اصطالح تجربتي هيوم براساس يأس  از . برددار او راه به جايي نميظاهر دين
هـا و درد و انـدوه زنـدگي    تحقيق در حقيقت هستي و بيم از بدبختي و مرگ و مصيبت

پايگي و سستي مكتـب او  ده است از بيقرار دارد دفاعي كه او از  انتحار و خودكشي كر
كنـد  كند از طرف ديگر او با همه تحليل و تجزيه و تالش علمي اعتراف ميحكايت مي

بريم و تنها شكل و صورت و صـفت چيزهـا را   نميكه ما به حقيقت و ماهيت اشياء پي
يابيم و شكل و صفت و صورت چيزها مجموعـه و مركبـي اسـت از احساسـات     در مي
  .و متداعي ما پيوسته

ها تالش فلسفي حكيمان را  در آن سـوي طبيعـت و فلسـفة االهـي     قرن 14هيوم
وجود و بقاي روح را به . شماردناپذير ميشناسي تعقلي را امكانشمرد و جهانباطل مي

تـوان گفـت كـه    توان اثبات كرد در ذات و صفت خدا و اثبات او سخن نمينظر او نمي
فلسفة االهـي بـه نظـر    . يابداست و به نامحدود دست نميعقل آدمي ضعيف و محدود 

آيد علم ما به ذات و صفت خداي از دريچة بافي است و علم به حساب نميهيوم خيال
گيرد و احساس محدود به جهان محيط برماسـت و مـا خـدا را بـه     احساس صورت مي

ا نيـز  كنـيم او از انكـار عـدل و حكمـت خـد     اندازة احساس خود كوچك و محدود مي
انـد بنيـان   با همه جنبة علمي و تجربتي كه به مكتـب شـك هيـوم داده   . روگردان نيست

استدالل و تالش فكري و فلسفي او از مرز كـار و حـد گفتـار شـكاكان قـديم فراتـر و       
تـرين و  كه در فلسفة جديد سهم به سـزا دارد و او را بـزرگ   15دكارت. استوارتر نيست

اند دربارة فلسفه اعتقـادي سـخت سسـت    لم جديد خواندهترين نمايندة فلسفه و عكامل
  :او گفته است. دارد

هـا مـردم ممتـاز بـدان مشـغول      گويم با آن كه در طول قرناز فلسفه چيزي نمي
اند هيچ حكم آن قاطع و بر كرسي نشسته نيست و جاي مجادلـه و بحـث در همـه    بوده

هر زمينة فلسفه چنـدين رأي  در . ست و به همين دليل مشكوك استهاي آن باقيقضيه
  انـد ديـده   مخالف و مختلف كه هر يك را جمعي از بزرگان فكر و انديشـه بنيـان نهـاده   
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هاي ديگر نيز كه بر پايـة  شود در حالي كه حقيقت يكي بيش نيست در سستي دانشمي

  .توان شك نكردفلسفه استوارند چه گونه مي
فته است همـين كـه از تصـرف و    دكارت با اين اعتقاد به سستي فلسفه و علم گ

اختيار معلمان بيرون رفتم آموختن علم را رها كردم و بر آن شدم كه جز دانشـي كـه در   
  .نفس خود يا در كتاب بزرگ جهان نهفته و نوشته است جست و جو نكنم

ها تـاريخ  هاي فكري و فلسفي قرندكارت با اين بيان از يك طرف بر تمام تالش
ه و از طرف ديگـر راه تحـري حقيقـت را از دو سـوي درون و     بشري قلم بطالن كشيد
دل و درون آدمي و جهان بيرون را مركز تجلي حقيقت شـناخته  . برون نشان داده  است

  .و در آن به جست و جو پرداخته است
انـد  تكليفـي ننوشـته  در دفتر حكيمان جز حيرت و ابهام و مگر سرگشتگي و بـي 

از مرزهاي ابتدايي و حد و ثغر عادت و طبيعـت عامـة    ايشان كه به نيروي فكر و فلسفه
  .تر دارند و از ديگران بدان گرفتارترنداند حيرت و سرگشتگي از همه بيشمردم گذشته

ــر   ــدارتر پردردتـ ــه او بيـ ــر كـ   هـ
  

  16تــر رخ زردتــر هــر كــه او آگــاه   
 

ديگران را از حيرت چه گونه رهانند كه در تار و پود فكر خويش گمنـد و همـه   
اند دو حكـيم نيسـت كـه يـك راه طـي كننـد و از يـك راه        از گمي و ابهام گفته سخن

سان برگردند شد و آمدي مخالف و درك و استنباطي ناموافق دارند اگر بنية كارشان يك
سان نيست مگر آن كه يكـي بسـتة فتـراك ديگـري     شان يكاست نتيجه درك و دريافت

اند ان را كه رشتة استدالل گسسته داشتهعارف. روي طي كندباشد و طريق شاگردي و پي
انـد هـم آن عارفـان واصـل را همـه      و از طريق اشراق و مجاهدت روشني حق بازجسته

آموزند و بـه مسـلماني از گبـر پنـد     حكمت به عارفي از عامي مي. بينيمغرق حيرت مي
ت و شمارند و در برابر پروردگار بـا همـه رياضـ   گيرند طاعت عمري دراز ناكرده ميمي

انـد و اصـل و   خبر و به كار خويش درماندهعبادت خجل و شرمسار و از عاقبت كار بي
ست سـالك نوپـاي نوطريـق را حـال از چـه دسـت       مرشد و پير طريق با اين درماندگي

  .است
را وقتي مصيبتي رسيد خلقي به تعزيت او رفتنـد گبـري نيـز بـه      17عبداهللا مبارك

او را گفت خردمند آن است كـه چـون مصـيبتي     تعزيت او رفت و به تعزيت و تسليت
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بدو رسد روز نخست آن كند كه بعد از سه روز خواهد كرد عبـداهللا گفـت ايـن سـخن     

اند كه آن مرشد زنده دل عارف زمسـتاني سـرد در   بنويسيد كه حكمت است و هم گفته
گفت چـرا   لرزيدرفت غالمي  ديد با پيراهن تنها كه از سرما بر خود ميبازار نيشابور مي

پيـر  . بينـد دانـد و مـي  يي سازد گفت چه گويم او خود مـي با خواجه نگويي كه ترا جبه
هوش بيفتاد و چون عارف را از اين سخن جوان عامي وقت خوش شد و نعره بزد و بي

يافته از طريق كشف و شـهود و  عارف راه. برخاست گفت طريقت از اين غالم بياموزيد
اعتنـا بـه   آموزد و حكيم باسـتاني كـه بـي   خبر حكمت ميبي مجاهده و مكاشفه از عامي

لغـزد و  گذرد سخرة پيرزني نادان است كه چون پايش مـي زمين سر بر آسمان گرفته مي
هـا چـه   داني در آسمانشنود تو هنوز راه رفتن بر زمين نميافتد از پيرزن ميدر چاله مي

  .جويي

ي كـرده بـود تـا دم مـرگ از     كه عمري در تقرب به رحمان سـپر  18يان ثوريسف
وسوسة شيطان و انصراف از طريق حق و ميل و سركشي نفس بيم داشت شايد اشـتياق  

ترسيد كه زندگي دراز كشـد و گـرد كـردة    او به مرگ از سر خالص ازين بيم بود و مي
اند كه چون يكـي از شـاگردان   طاعت ساليان دراز به وسوسة شيطان از دست بشود گفته

اند چون اجل گفت اگر جايي مرگ بيني مرا بخر و گفتهرفت ميبه سفر ميو مريدان او 
فرا رسيد گفت مرگ به آرزو خواستم اكنون مرگ سـخت اسـت كاشـكي همـه سـفرها      
چنان بودي كه به عصايي و كرباسي راست شدي و اما القدوم علي اهللا شديد به نزديـك  

در شـوق مـرگ بـود در    بـا آن كـه در روزگـار حيـات همـه      . خداي شدن آسان نيست
شـد و بـه   خود ميشنيد از خود بيروزهاي آخر هرگاه كه سخن مرگ و استيالي او مي

گفت مرگ را پيش از آن كه ناگاه  ترا در رسد ساخته و چـه پوشـي   رسيد ميهر كه مي
گفتم اينك زر و وسوسـة او را از خـود   گفت كفن نداري ميگفتم اينك زر و اگر ميمي

كسي مانند سفيان ثوري خـود  . س كلمة شهادت بگفت و جان تسليم كردكردم پدفع مي
  .ديد حال ديگر مردمان چيسترا از وسوسة نفس و شيطان در امان نمي

كه سرحلقة سالكان و عارفان است به طاعت كرده و عبادت بـه   19بايزيد بستامي
در پايـان عمـر    جاي آوردة هفتاد ساله اميدوار نبود و از پايان كار خويش بيم داشـت و 

يي مناجات كردار بر زبان رانده است كه ازين نااميدي و سرگشتگي حـال او بـه   مخاطبه
  .كندخوبي حكايت مي
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آمد زنـار  نقل است كه هفتاد بار به حضرت عزت قرب يافت و هر بار كه باز مي

بريد چون عمرش به آخر آمد بـه محـراب رفـت و زنـاري بربسـت و      بست و ميبر مي
داشت باژگونه در پوشيد و كاله باژگونه بر سر نهـاد و گفـت االهـي رياضـت      پوستيني

گـويم و  كنم و روزة همـه عمـر نمـي   فروشم و نماز همه شب عرضه نميهمه عمر نمي
دانـي كـه بـه    گويم و تو مـي شمرم و اوقات مناجات و قربت باز نميهاي قرآن نميختم

كه شـرح  هم نه از تفاخر و اعتماد است بلدنگرم و اين كه به زبان شرح ميهيچ باز نمي
  يـي كـه خـود را چنـين     دارم و اين خلعتم تـو داده ام ننگ ميدهم كه از هر چه كردهمي
ام هفتاد سـاله مـوي درگبـري    آن همه هيچ است همان انگار كه نيست تركماني. بينممي

  هللا گفـتن اكنـون   اهللا ا. گـويم آيـم و تنگـري تنگـري مـي    سفيد كرده از بيابان اكنون برمي
  زنـم زبـان بـه شـهادت اكنـون      برم قدم در دايرة اسالم اكنون ميآموزم زنار اكنون ميمي
گردانم كار تو به علّت نيست قبول تو به طاعت نيست من هر چه كردم هبا انگاشـتم  مي

تو نيز هر چه ديدي از من كه پسند حضرت تو نبـود خـط عفـو بـر وي كـش و  گـرد       
  .وشويمعصيت از من فر

پروردگارا آن پير صاحب دل هفتاد سـاله طاعـت بـاخلوص و عبـادت صـادقانه      
دارد آلوده به گناهي كه همه سپيدكاري و نامة سياه بضاعت پيش حضرت عزت هيچ مي

اند كه آن سوخته به روزگـار عمـر   و هم گفته. اوست با تو چه گويد و تو با او چه كني
گفت يـارب  گفت و ميحال نزع همان اهللا ميگفت مگر در در همه حال اهللا اهللا مي

رود از طاعـت تـو غـافلم    هرگز ترا ياد نكردم مگر به غفلت و اكنون كه جان مـي 
  .ندانم تا حضور كي خواهد بود پس در ذكر و حضور جان بداد

تالش براي يافتن حضور و حال و حفظ و حراست تن و جان در آن همه 
ز تقلب حـال و حضـور و رسـيدن وسوسـة     عارفان را مشهود است و بيم ايشان ا

  .شيطان و نفس مشهور
تـر، گفـت عقلـي    عبداهللا مبارك را پرسيدند كه كدام خصلت در آدمي نافع

وافر، گفتند اگر نبود گفت حسن ادب، گفتند اگر نبود گفت برادري مشفق كه بـا  
او مشورتي كند گفتند اگر نبود گفت خاموشي دايم و گفتند اگر ايـن همـه نبـود    

  .گفت مرگ در حال
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مگر سخن سوختگان طريقت كه همـه كبـر و غـروري برخـاك حضـرت      

  .زدگان آبي برزنداند بر آتش پر لهيب درون جويندگان و حيرتعزت فرو ريخته
افروختگــان صــادق و آن عاشــقان ســوخته كــه گفتــار و ســالم بــر آن دل

يـاز و آن  مناجاتشـان از سـر آن همـه درد و ن   . بخش خاطرهاستكردارشان تسلي
اند همچون نـم كنـار سـاحل    همه عجز و خواري كه به درگاه حضرت باري برده

بخـش  توان سينه و شكم تافته و كافته بر آن كشيد و با رطوبت حياتاست كه مي
  .آن تشنگي جويندگي و بيابان گشتگي و سوختگي  درون و باطن را تسكين داد

بارخدايا تـا كـي   . دآميزبايزيد را مناجاتي است سخت سوزناك و عظيم در
االهي تا با توام . ميان من و تو مني و توي بود مني از ميان بردار تا من هيچ نباشم

االهي مرا فقر و فاقه به تو رسانيد و . امتر از همهام و تا با خودم كمتر از همهبيش
ر مرا بايد اگبايد و عالمي نميخدايا مرا زاهدي نمي. لطف تو آن را زايل نگردانيد

يي از اسرار خـود گـردان و بـه درجـة     از اهل چيزي خواهي گردانيد از اهل شمه
االهي ناز به تو كنم و از تو به تو رسم چه نيكوست واقعات . دوستان خود برسان

ها و چـه  ها و چه شيرين است روش افهام تو در راه غيبالهام تو بر خطرات دل
و زبـان وصـف آن ندارنـد و ايـن      عظيم است حالتي كه خلق كشف نتوانند كرد

  .قصه به سر نيايد
يـي عـاجز و   االهي عجب نيست از آن كه من تورا دوست دارم و من بنده

ضعيف و محتاجم عجب آن كه تو مرا دوست داري و تو خداونـدي و پادشـاه و   
  .مستغني

ترسم اكنون و به تو چنين شادم چه گونه شادمان نباشم اگر ايمن االهي مي
اال بـذكر اهللا  ها جز بـه يـاد خـدا نيسـت     ام و امان و امن و اطمينان دلآر. گردم

و اين سيمرغ عزت و شرف جز بر قاف همت و استغناي بندگان  تطمئن القلوب
و استغنا و همت آن است كه حقيقت حال جهان بـه  . كندراستين خداي مقام نمي

  .نيكي بازداني و حلقة بندگي آن از گردن بازگرداني
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زنداني آزادة درة يمگان است كه بعـد از مـرگ محمـود و زوال    اين سخن 

يي محمود به فريفتگان آن دولت و دستگاه فرستاده و دولت و جاه و جالل افسانه
يي خوش حقيقت حال جهان و ضعف بندگان و قوت پنجة مـرگ  در آن با طريقه
  .باز گفته است

  سالم كن ز من اي باد مر خراسان را
  ن به من چو داده بويخبر بياور از ايشا

  بگويشان كه جهان سرو من چو چنبر كرد
  از آن كه در دهنش اين زمان نهد پستان
  نگه كنيد كه در دست  اين و آن چو خراس

  ايد ياد كنيدبه ملك ترك چرا غره
  كسي چنو به جهان ديگري نداد نشان

  گشت در جهان آريفريفته شده مي
  شما فريفتگان پيش او همي گفتيد

  قبلة احرار زاولستان بود پرير
  كجاست اكنون آن مرد و آن جاللت و جاه
  بريخت چنگش و فرسوده گشت دندانش

  

  مر اهل فضل و خرد را نه عام و نادان را 
  زحال من به حقيقت خبر مر ايشان را
  به مكر خويش خود اين است كار كيهان را
  دگر زمين بستاند به قهر پستان را

  خراسان را به چند گونه بديديد مر 
  جالل و دولت محمود زاولستان را
  همي به سندان اندر نشاند پيكان را
  چنو فريفته بود اين جهان فراوان را
  هزار سال فزون باد عمر سلطان را
  چنان كه  كعبه است امروز اهل ايمان را
  كه زير خويش همي ديد برج سرطان را
  20چو تيز كرد بر او مرگ چنگ و دندان را

 

ثبـاتي آن بـا دردي   يي تازي حكايت حال جهـان و بـي  ء معري در قصيدهابوالعال
  .پوشيده و پنهان بازگفته است و اين پارسي چند بيت آن است

  .سازدكند و آن را دگرگون نمينوحة گريان و ترنم خندان در آيين من رخنه نمي
  .سان استنگرم آواز مرگ و خبر اجل با بشارت بشير يكچون نيك مي

ن كبوتر خرد بر شاخ جنبان آن درخت كـالن گريسـته اسـت يـا نغمـة شـادي       آيا آ
  .سان استسرداده گوبگريد يا بخندد به حال من يك

  .اند گورهاي قوم عاد كجاستاين گورهاي ما بر بسيط گستردة زمين دامن كشيده
  افروزستاين همان چشمة خورشيد جهان

  

  21گـه عـاد و ثمـود   كه همي تافت بـر آرام  
 

كنم پشت خـاك را مگـر آن كـه از جـنس     بر سر خاك آرام نه كه گمان نمي گام
  .هاي گذشته استجسدهاي مردگان قبيله

  .خوار استتن مرد و زن قوم عاد قوت و قوت اين خاك مردم
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آيا زشت نيست كه بر چشم و روي پدران و نياكان خـود پـاي بگـذاريم و ايـن     

  .حرمتي بر آنان روا داريمتحقير و بي
تواني در فضا به پرواز در آي واال بر سر استخوان بنـدگان خـداي از سـر    مي اگر

  .كبر و ناز پاي منه
چه بسا گور كه بارها شكافته شد و در آن جسـدهاي مردمـان فـرو كردنـد ايـن      

ها مخالف و اعتقـاد  گشايند كه چه گونه بسياري از مردم با خويگورها دهان بخنده مي
  .انداند و در هم فشرده شدهديگر خفتهو مذهب متضاد در آغوش يك

  .داردگذشت زمان و دور چرخ خوب و بد و زشت و زيبا را برهم انباشته مي
  .آميزدافتد و درهم ميجسدها بر جسدها فرو مي

  .اندغروب فرقدان بپرس كه چه كساني آمده و رفتهاز دو اختر بي
  تـو شـد و آمـد آدميـان را     تـراز مـن و   دار شب بيدار بـه  ديدة اين دو اختر پاس

  .شماردمي
انـد و رفـتن و آمـدن    چشم بر صبح و شام و رفتن و آمـدن شـام و بـام دوختـه    

  .اندخبر آدم را نظاره كردهفرزندان غافل و بي
هاي فرصت اين گفتار ياد از كردار شـهيدان راه  دريغ دارم كه درين آخرين لحظه

هـاي  هاي پـاك و شـعله  گرمي آن آتشحق و آزادي  به ميان نياورم و سخن خويش به 
  .تابناك تاريخ حيات بشري گرم و روشن ندارم

مـردان و آزادگـان از هـر    ها كه در آن شب ديرپاي پايان كار آن جـوان آن شادي
يي بود كـه تـا   تعلق دنيايي و سر باختگان آستان عزت كبريايي از خود نشان دادند خنده

طلبـان آزادي و حريـت   جويـان و حقيقـت  حقهاي تشنه و تافتة جهان برجاست بر لب
پروانگان شمع تابناك آن سرور شهيدان و مقتـداي آزادگـان جهـان    . نشاندنقش اميد مي

سر در پاي حق و جان به خاك آزادي از آن افشـاندند كـه تعلـيم و تربيـت در مكتـب      
و مسلماني ديدند و از بركت و رحمت تربيت و تعليم قرآني دل و جاني روشن و گـرم  

خلل داشتند خون پـاك وجـود آسـماني پروريـدة آغـوش      مطمئن و ايماني استوار و بي
مرتضا و بار عزيز دوش مصطفا و دعا كردة زهرا كه گوهر از بحر جالل و كمال نبـي و  
جمال از جمال و كمال نبي و علي داشت بر بسيط تيـرة خـاك از آن فـرو ريخـت كـه      

نميرد و تا جاودان روشن و تابناك و گرم مردي و فتوت و آزادي و حريت مشعل جوان
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  آن كه اصل از شرف و تقوا و نسـل از ورع واحتمـا داشـت بـا ناكسـان      . و فروزان بيايد

  .تقوايان ناپارسا سازگار نبودتقوا و بيبي
  پاي باطل چو دسـت برتابـد  

  

ــتابد   ــرگ بش ــه م ــا ب   دل دان
 

فـت و تـرك آب   گر گرم و تفتة خويش حرام كرد و ترك كام خـود گر ر جبآب 
آن امير  ديـن و دنيـا و آن شـهيدان    . زالل گفت تا ستم  اهل بغي و ضالل احتمال نكند

  .اند و در پناه امن و آرام ايزدي مقام دارندرزم او تا جاودان زندهپيمان و مبارزان همهم
  مرد، نه بـل زنـده شـهيد حـق اسـت     

  

  كه به حق وعد و وعيـد حـق اسـت   زان 
 

  .22اهللا امواتاً بل احياء عند ربهم يرزقونتلوا في سبيلوال تحسبن الذين ق
جاني بـه جـوار   گرانوعدة پروردگار به حق يافتند خنده برلب و جان بر كف بي

مـردان  بازي و سرافشاني آزادگـان و جـوان  رحمت او شتافتند و تا جاودان سرمشق جان
  .گشتند

ند از آن بـود كـه از   دستي كه در رساندن تن خويش به ميدان مرگ داشتآن پيش
تـر  كردند هر كه تشنهسوختند و به زالل شربت شهادت رو ميتشنگي سوزندة درون مي

رزمان و مبارزان بـه  ايثار آن سرور شهيدان داشت كه اول همه هم. شتافتبود زودتر مي
ميدان فرستاد و عطش درون و جگر ايشان به شربت شهادت فرو نشاند و لـب تشـنگان   

لـب سـمندر تـن در    گاه شهپر گشوده و خنـدان را زالل وصال نوشاند آنعشق و محبت 
ها كه پيراهن سرخ و خونين بر سر چوب بسـته و  ها و اللهآن گل. آتش دوست كشانيد

پـروا  اين پروانگان بـي . اند داغ مرگ شهيدان خداي بر دل دارنددر دامن صحراها نشسته
ريا در آتش اشـتياق و  تن صادقانه و بيكه مثل جان باختن به پاي معشوق و مظهر گداخ

  .رو آموخته دارندبازي و پرافشاني از آن سوختگان گرممحبت محبوبند راه و روش جان
  چوداري به سر راي جان بـاختن 

  رهبرسـت  درين ره كه ديوانگي
  گرت هست سوداي قربان شدن
  ورت هست پرواي جان زينهـار 

  جاني آيين عشاق نيسـت گران
  ه ميدان مـرگ تن خود رساند ب

  طوافي كند گرد بـاالي دوسـت  
  

ــداختن   ــل مكــن در ســر ان   تأم
  ســر از پــاي بايــدت نشــناختن
  در آتــش در آب هــر بگــداختن
  مبر دست بر تيـغ مهـر آخـتن   
  چو پروانه زيباست جـان بـاختن  
  به يك پركشيدن به يك تـاختن 
  دهد جان به سد گردن  افراختن
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