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 نيو د عرفان يدر معنافصل اول 

ند. يخداوند گو ياست که متصوفه و عارفان از شناخت خود در باره ين نوشتار منظور شناختيشناخت و در ا يعني"عرفان" 

ت يحکا يگر، عرفان از شناختيرديبه تعب 1رد.يگياند که در مقابل علم ظاهر قرار مگونه از شناخت را در قلمرو ِعلم باطن دانستهنيا

باطن، عارف بتواند توجه خود را تام و تمام به خدا معطوف کند و  يهينفس و بر اثر تصف ياز هواها يگردانيکند که پس از رويم

سر يچ کس را مين مطلق هير از مجذوبين کشف و شهود را غيشود. نقل است که احاصل  يو يب برايکشف و شهوِد اسرار غ

 2ست.ين

که  ينش انسان مربوط است. داستانيو داستان آفر ينيد يشناسظاهر و علم باطن، در اصل به انسان ان علميم يم بنديتقس

ن ين آب و خاک زميانه از هميتيو گ يجسمانها "آدم" از منظر ن داستانيباشد.در ايم ياريوجوه مشترک بس يان دارايدراغلب اد

جستن از همان  ياريبا است که  ييجا ينشان يبه مثابهه است که يخدا تعبنور از  يقبس ين موجوِد ماديد آمده اما در ايپد

تانه است اما خاستگاه حواس باطن يکر گين پيگاِه حواس ظاهر آدم از ساز و کار همين  پايک شود. بنا بر ايتواند به خدا نزديم

، البته با شوديان تکرار شده و مياغلب اد با درين داستان تقريده شده است. اياست که از خدا در انسان دم يگريد يدنيِر نادياکس

 ام.نده آوردهيآ يهاشود در بخشيها را که به قلمرو عرفان مربوط من تفاوتياز ا يگوناگون. برخ يهايها و تلقتفاوت

را  باشد. علوم ظاهر يگريقابل انتقال به د يکيست که از ين يو اسرار حق، دانش يدنيناد ينقل است که معرفت به خدا

به  اينند يتوانند ببيآن را همگان م ينيع يهاد که مصداقيگويسخن م ييزهايرا از چيتوان در مدرسه و دانشگاه آموخت، زيم

ما و فراتر از عقل و استدالل  يفهم کنند، اما فهم خدا و اسرارش که فراتر از حواس ظاهر ينسب ياگونهل و عقل و بهيق دليطر

 ست.ين حواس ظاهر هم قابل فهم نيبعا با ااست ط

ا ياز عالم باال  ياهير ماياست و "روح" خم يجسمان يزندگ يهيماَنفس" بن ژه درمتنِ قرآن "يوبه -ينيد يدر انسان شناس

اضت و عبادت ياز راه ر يشود که آدميشکوفا م يهم هنگام يدهد. حواس باطنيرا سامان م يدانسته شده که حواس باطنعالم امر 

 يرايرها شود، آنگاه اندک اندک قلب عارف پذ يها جسمانحد و حصر "نفس" را لگام زند و از اسارت خواسته يب يهابتواند خواسته

 شود.يمکشوف م يب خواهد بود، و اسرار حق بر وياز غ يالهامات

را با  يعرفان يهاگشود تا تجربه يان باب ظاهرا راه تازهيدر ا يو آراء ابن عرب يدر قرن هفتم هجر يد آمدن عرفان نظريپد

 خواهم داشت. ياارهاش يات ابن عربينظر يان کند، در ادامه باز هم به برخيطالبان حق ب يبرا يمه فلسفين يزبان

                                              

 حواس باطن. يبرا ييهاهستند اما بصر و سمع نام ين چشم و گوش ظاهريهم يبرا ييهان و آذان ناميع ينيدر زبان د - 1

 عرفان يل واژهي، ذيفرهنگ لغات واصطالحات عرفان - 2
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مواجه بوده و  ياريدها و مناقشات بسيالبته با تردحق و کشف اسرار خداوند  يدر تجربهقول عارفان  يدرستبه هر حال 

و  يان توهمات ذهنيقت داشته باشد؟ مرز ميند حقيگوين مجذوبان خداوند از اسرار حق ميهست. مثال از کجا معلوم که آنچه ا

 توان مشخص کرد؟ يرا چگونه م يقيحق يهاافتهي

 :ن يد

که از ما سر زند  يارات محدودمان، هرکنشياخت ين حوزهيم که در هميديفهمين را مين روزگاران ايما و اجداد ما از دورتر

 يحساب يستن هيم که در اين را فهم کنيم اياگر، ما توانستهيم. به سخن ديرفتن آن هستير از پذيبه دنبال دارد که ناگز يواکنش

 يهام. هم گزارشيگران تجربه کنياز رفتار و کردارمان با خود و با د ياف گستردهين حساب را در طيم ايادر کار است، توانسته

م که تجاوز ياانه داشته و دارد، آموختهيوحش ييها، پاسخانهيوحش يهايما نشان داده که رفتارهايو هم مشاهدات کنون يخيتار

 يناجاودانه ين زندگيآورد و هميد ميز پديانگهول يهايو نابسامان يبلکه دشمنکند ينم يما کمک يگران نه تنها به بقايد به حقوق و حدود

ما و  يهاکنش يار دور قصهيزها قابل شناخت هستند و از همان روزگاران بسين چيا يکند. همهيم ما را هم زهرآلود و مسموم

  1دند.ين" نامير آن را "ديناگز يهاواکنش

ن هم يد نيدند، بنا بر ايار به آن رسيبس يهان است که اجداد ما با تجربهين" همي"د ين معنايترياديم که بنيرياگر بپذ

 . انهيم يز هر نوع باور داشته باشا يين که به خدايما قابل شناخت است، اعم از ا يبرا

 :بيغ

 يروياند نک ما در تالش بودهين حال اجداد دور و نزديدر عکه اشاره شد قابل شناخت است  يين" به همان معناياگر چه "د

 ن جا است کهيش بگذارند. احتماال از هميبرا يها پنهان است بشناسند تا نامها و واکنشکنش ين بازيرا که در پس ا يمرموز

  دا کرد.يک به "عالم معنا" هم پينزد يب" مفهومي"غل گرفت. انسان شک يشهي، و خدا در اندانيفرشتگان، خدا يب" براي"غمفهوم 

ل خالق يتخ با هوش عاطفی و، بلکه يو اجتماع ين عقليو نه با وضع قوان يگر نه با ابزار علمين قلمرو ديرسد که فهم اينظر مبه

 سر وکار دارد يآدم

د يتواند ادعا کند که مثال خورشينم ير از خودشان. کسيغ ييزهايچ يهستند برا يقرارداد ييها"نام"ها استعاره ن نگاه،ياز ا

نکه ذهن مخاطب را معطوف به يا ياست برا يقرارداد يد صرفا لفظيخورش يعبارت است از حروف "خ و ر ش د" بلکه واژه

                                              

م؛ اآن را شرح داده ييو معنا يام و در سه متن اوستا، تورات و قرآن اشتراک لفظآورده نيفرجام يهادغدغهن" را در کتاب ي"د يح مفصل واژهيتوض - 1

لي روي مان است. ويار در انتخاب کارهاياخت يهمين معنا يتا حدودي بيان كننده...” الدين..الاكراه في“ن نکته اشاره کنم که آيه يتوانم به اينجا ميا

 شود نيز به اين بخشيکه به جزا مربوط م” الدين لواقعان“از نتيجه و فرجام كاري است كه هركسي انجام داده است و آيه  يريز ناپذيديگر آن، گر

 .ديگر دين اشاره دارد

https://ali-tahmasbi.name/index.php/2018-03-24-03-34-39/168-2018-04-10-04-52-40
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 ينسب ياگونهبهما  ياند باز هم براگر که اصطالحا اسم معنا دانسته شدهيد يهانام يبرخم. ينيبيکند که در آسمان م يديخورش

دهد. در قرآن هم آمده يمشخص را به ما نشان نم يزيا چي ي"اهلل" کس ياما واژه رک است مثل عقل و شعور و امثالهم.قابل د

مده ب آير غاين جهت در قرآن نام اهلل با ضميست. احتماال به هميد باز هم "او" نيء". هر چه در تصور آيس کمثلِه شياست که "ل

شناخت خدا  يجا است که سخِن عارفاِن مدعنيشه ما باشد. درست از هميب از ذهن و انديمحتمل است که منظور غا ياست. بس

 رد. يگيد و مناقشه قرار ميمورد ترد

عارفان  يقيحق يهامطلق تجربه ينف يالبته به معنام يقت مطلق را کشف کنيم اسرار آن حقياا شما نتوانستهيکه من ن يا

هان گشوده گر پنيبه آن باز يست راهيش نيب ياباشند از نام "اهلل" که استعارهاند که توانستهاز عارفان بوده يد برخيست، شاين

د پنداِر خو يبوده که از پرده ياند نقشاز آنان آنچه به عنوان اهلل ادراک کرده ياريست که بسيباشند اما چندان هم دوراز ذهن ن

 اند.خوانده

 توانين اندازه ميست؛ اما ايبوده، آن هم چندان روشن ن ينيو چه سرزم يدر چه روزگار يآغاز نگرِش عرفان يکه نقطهنيا

امل نش و مرگ در تعيان و خدا و راز آفريبا مفهوم خدا ياِخ خط و کتابت، به گونهيار دورتر از تاريبس يگفت که انسان از روزگاران

 است. م نبودهين مفاهياز ا يعرفان جدا  بوده و

افته و يا، عرفان و تصوف در اشکال گوناگون ظهور و نمود يجغراف يخ و گسترهين هم قابل درک است که در طول تاريا

ن ياد کردن از نام اي يصورت گرفته است که حت يعرفان يهم در سلوک و آداب و رفتار انواع نحله ها ياريبس يها يم بنديتقس

 ياش از بنيو پ يقرن هجرن ياش به نخستمشهور شده سابقه ياست اما آنچه به عرفان اسالم رونين مجال بيا يها از حوصلهنحله

به طور معمول ذهن مخاطب را به  ديآ يم انياز تصوف و عرفان به م يهم هرگاه سخن يگردد. در فرهنگ و ادب پارسيشهر بغداد باز م

خ و ياز تار يمين بخش عظيدل سپردن به خدا است. همچن يا نوعيآن شناخت خدا  يکند که نقطه کانون يمعطوف م يتيمعنو

 است.  ين عرفانيعارفان مسلمان و مضام يفرهنگ و ادب ما در باره

 :ياسالم يعرفان در امپراطور

نشانده گوناگون را دست يهاها و فرهنگتيکند تا ملياز حکومت که تالش م ينوع يعنين مجال يدر ا يامپراطور يواژه

 ن اسالم به سرعتييران و روم، آيف شدن ايامبر و همزمان با ضعيپس از فوت پ يمشهور است که اندک کند. ع خوديو مط

 خود آورد.  يطرهيران را در سيژه متصرفات اين به ويشيپ يافت و متصرفات دو امپراطوريع تحول يوس يک امپراطوريبه  

واحد و  يخدا يانحصار يندهينما ن باور بودند که خوديبر ا ني، همچنينظام يرويمسلمانان فاتح افزون بر داشتن ن

 خود کنند.  يخدا يمغلوب را سر سپرده يهاملتکنند  يسعتا ن باور آنان را بر آن داشت يباشند، ايمجهانشمول 

ش ياين يادا يبرا يتيگ يهر کجادر  يکه هر مسلمان ن بوديهم ا يکين يا ياسالم يامپراطور به يسرسپردگ يهااز نشانه
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ن هم يا 1شد.يشمرده م يخروج از مسلمان يبه معناقبله  ينماز به سو انکار بسا که حجاز کند و يکعبه يبه سو يد رويو نماز با

کردند باز هم ناچار بودند که نه تنها خود را بلکه يان خود را ترک نميا خدايمغلوب اگر هم خدا  يهاقابل درک است که ملت

 انند.يبنما يامپراطور ير دسِت خدايو ز شاونديامبران خود را هم خويان و پيخدا

 يعرفان يهاراث نحلهيها از من گاميدر همان نخست يتوان از نظر دور داشت که عرفان اسالمين نکته را نمين حال ايدر ع

ار متنوع و گوناگون بود و يمانده بس يراث بر جاين ميفراوان برده است. اما همان گونه که اشاره شد ا يهاش از اسالم بهرهيپ

 آشکار داشت.  ياش تفاوتيراث غربيآن با م يراث شرقيافته بود که ميهم چندان گسترش  ياسالم يامپراطور

 ني. از ابود يه، مصر و آندلس غرب امپراطوري، سوريشد و عراق کنونيشمرده م ياسالم يبزرگ، شرق امپراطور خراساِن

راث دار عرفان يشتر ميرا ب ياند عرفان خراسانتفاوت قائل شده يو عرفان عراق ين عرفان خراسانيکه ب يجهت، صاحب نظران

هم  که در  ياند. شرح احواالتاد کردهيراث ين ميمعطوف به ا ين نمونهيم ادهم  به عنوان مهمترياند؛ و از ابراهدانسته يبودائ

را که مربوط به غرب  ياند. اما عرفان عراقاست که در باره بودا نوشته ييهااستانه ديار شبياند بسبه دست داده يها از وتذکره

  2شمردند.يت ميحيان و مسيراث نوافالطونيبود برآمده از م ياسالم يامپراطور

اند؛ تهدانس ين را بر دوبخش کلينخست يهادر صده يهورتر هم هست، عرفان اسالمگر که مشيد يکل يم بنديک تقسيدر 

اضت بودند و ترک ين نحله اغلب اهل ريزاهدانه است و عارفان ا يکه عرفان يو خدا ترس ياريهوش يعرفاِن"َصحو" به معنا يکي

در  ي، البته مستيمست يگر را عارفان اهل ُسکر گفتند. سکر به معنايگروه د  3ا نکنند.يگفتند تا خود را آلوده به حوائج دنيا ميدن

  4راه خودش را از عرفان زاهدانه و خدا ترس جدا کرد. يه و حسن بصريَعَدو يزگار رابعهعشق به خدا که ظاهرا از رو

از ترس عذاب  يکياست و نه از نوع ُسکر و عاشقانه؛ بوده گرا" نه از نوع عرفان صحو و زاهدانه به گمان من "عرفان انسان

م ه يانيکدام زين هيهمچن ندارند به کار خلق نداشتند و يچ کدام هم کارياز عشق به خدا و ه يگريآخرت در تب و تاب بود و د

ارفان هم از ع يدار برخيه به داگه گ -يعباس يفهين خليمهمتر -د يالرشنقل است که هارون يدستگاه خالفت نداشتند و حت يبرا

 . رفتيم

                                              

  9ن الفرق، ص: يالفرق ب - 1

 1331، تهران 2نده، شماره ي، به نقل از مجله آيسيد نفيسع - 2

 ار ذهنيکه عارف با اراده و اخت ياست هنگام ياريهوش يآسمان صاف وبدون ابر و غبار است و نزد عرفا نوع يَصحو در لغت به معنا - 3

 بِت اهلل.ياش به عبادت است و خوف از هتوجه يتمامرد و يگين و آن رها بر ميو ا يرونير و دار عوالم بيو دل از گ

که  آورديم يگفته شده است که عشق به خداوند چنان عارف را به شوق و شاد ياست، در عرفان عاشقانه به هنگام يمست يُسکر در لغت به معنا - 4

 محو گشته است. يستيد از آن است در آن لحظات در فنا و نيگام گوماند و هر چه در آن هنين و نه ادراک ميشود او را نه عقل و نه ديخود مياز خود ب
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و  ياريبود تا ناهوش يد ترفنديکردند شا يد را از گروه عارفان اهل سکر معرفيد و ابوالحسن و حالج و ابوسعيزين که بايا

دستگاه خالفت. منظورم از  يو خدا يِن رسميد يآنان از سخنان نامتعارف در باره يتبرئه يعاشقانه را بهانه کنند برا يمست

تا - نج سالست و پيکه حدود پانصد وبشود يان مربوط ميعباس يشتر به دورهيمروان، ب يه و بنيام يدستگاه خالفت افزون بر بن

 افت.يدوام  -(يالديم1251) يقمر يهجر 656سال 

 .به انسان بود و خدمت به خلق اش توجهن مشخصهياز عرفان است که بارزتر يا مردم گرا، نوعيگرا منظورم از عرفان انسان

 يتسياومان يشيصرفا گران يا ؛شمرديلزومات مهم عبادت خداوند مکاهش رنج مردمان را از مد که يآين بر مياز شرح احواالتشان چن

 يافه و نژاد و نحلهيو انسان را از هر طا دنيدستگاه خالفت را از دل مردم بزدا ين هست که ترس از خدايست، اما ايآن ن يامروز يبه معنا

ه در خود ندر انحصار نه که خدا  ياگونهمتفاوت ارائه دهد به ين و خدا مفهوميد يبرا ،گرير ديد. به تعبنخداوند بشمار ِتيباهل

 نباشد. يگريو گروه د چ فرقهيبلکه در انحصار ه ،دستگاه خالفانحصار 

 ياريبس يهاها و نحلهد دستگاه خالفت، فرقهييو مورد تا ين رسمي، افزون بر دياسالم يل امپراطورياز همان آغاز تشک

 يهل و فرقيها خود را اسالم اصن نحلهيروان هر کدام از ايبود. پن يمتکلم يها بر عهدهن نحلهيد آمدند که دفاع از هر کدام از ايپد

  1.نددانستيآتش دوزخ م يبرا يزميگر را هيد يهاها و فرقهها و گروهنحله يپنداشتند و تماميه ميناج

 يکه دستگاه خالفت برا يترسناک ياز دستگاه خالفت و خداگونه که همانگرا ن منظور بود که عارفان انسانياحتماال به ا

از  ياريبس. اگرچه دندينخر يزيبه چهم گوناگون را  يهان فرقهيب يکالم يدعواهاگرفتند، ير کرده بود فاصله ميمردم تصو

   2.ن عارفان داشتنديبر ا ياريسها بضيتعرن ين و محدثيمتکلمهان و يفق

ا و سخنان آنان رکردند  يد را از گروه عارفان اهل سکر معرفيد و ابوالحسن و حالج و ابوسعيزيبا تر اشاره شد که اگرشيپ

دستگاه  يخدا يآنان از سخنان نامتعارف در باره يتبرئه يعاشقانه را بهانه کنند برا يبود تا مست يد ترفنديشادند، يات ناميشطح

 ندارد. ينسبت چندانخدا خواهانه  يهايدگيعاشقانه و شور يهاسخنان از آنان نقل شده که با جذبه يخالفت، اما اگر به برخ

ر گفته بود گيد ي"انا اکبر منه" من از او بزرگترم، جا: د گفته بودياهلل اکبر را از ماذنه شن يد صدايزيبا ينقل است که وقت

                                              

 است، يسوم تا پنجم هجر يهاچ و خم حوادث عبور کرده مربوط به قرنين مورد نوشته شده و از پيکه در ا ييهان کتابيترکهن - 1

 يهاژه در باره فرقهيبه ون کتاب يهجر، ا 299متوفاى  يالقم يخلف االشعر يسعدبن عبداهلل اب ينوشتهمانند کتاب المقاالت و الِفَرق 

هارم توان نام برد که در اواخر قرن چ ي" را مالَفرق بين الِفرق و بيان الِفرقه الناجيه منهم"به بعد است، بعد از آن کتاِب  يعه از روزگار امام عليش

 نوشته شد. يبه دست عبدالقاهر بغداد

 232، صياز ابن جوزس يس ابليد به تلبينگاه کن - 2
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ث يرد، حدکاهلل" ير به "فناء فيتوان تعبيها را نمن جملهيمتر است. ايد که شان من عظيح گوي" مرا تسبيما اعظم شان ي"سبحان

 خطاب به خداوند گفته بود: يکه ابوالحسن خرقان يا هنگاميخودش از خداست.  يبرتر يست، ادعايا نيره به درطوستن قيپ

 شه با من است".يالقلوب هميل و خبر تو را نپرستم، وحي"من به دل

بر اميپ يها را که در بارهها و داستانتيروا ين آشکارا همهيتابد همچنيامبر را بر نميت پين جمله افزون بر آنکه خاتميا

 د:يگوياست که م يرمز ين گفت و گويبرد. در همير سؤال ميگفته بودند ز

 من از آنجا که آمده ام به آنجا دانم شدن.  

 ينمده يد از آن ينشان روشن يات اسالميهست که در روا يآنجا کجا بوده ؟ ابوالحسن به کدام اقنوم اشاره دارد؟ چه اقنوم

 :ديگو يکه م ييا آنجايست؟ ينکه در قرآن آمده نش ياز داستان آفر يل کامال متفاوتين تاويا ايآ شود؟

 ده نشده، مثل خداست.يرمخلوق است ، آفريغ يرمخلوق، صوفيغ يالصوف

 آمده است که: يدر احواالت خرقان

فروختند که ما فرشتگان و يفخر م بر مام به عرش و ملکوت، مالئک به استقبال آمدند يبا دوستان رفته بود يشب 

 م".يانيان و از خاک،  دوستان ملول گشتند. من فرشتگان را گفتم "ما هواللهيم، و شما آدميانيکروب

رابر انسان را در ب ير شدگيقحد که حس تينمايرا م ي" دارد اما طرحيستيا "سوررآلي يليتخ يهاها البته جنبهن داستانيا

کعبه و  يده بودند نشاندن انسان به جايکه بر گز يد بود اما راهيو ابوسع يد صدسال قبل از خرقانيزيبا. دارديم ان بريآسمان از م

 و رقص را به خانقاه آورد. يقير و موسن بار شعر َتياول يد که برايژه ابوسعيبود به و ياد آوردن مناسک تازهيپد

 درک يبه گمان من برا .د آمدن انسان عرفان گرا داشته باشميپد يهانه يش زميبه پ يخواهم که نخست اشاره ا ياجازه م 

ن يا يريم که در شکل گياد کني يو حوادث يخيتوان از بستر تار يم يو انتزاع يمباحث کالم ياز عرفان انسان گرا به جا ينسب

بازگشت ما به آن  يد آمد به معنايکنم که شرح عرفان انسان گرا که در آن روزگار پد ياد آورين را هم يعرفان موثر بوده است. ا

ن يم از ايتوانيم اما ميم به گذشته برگرديتوان يمتواند باشد. ما ن يم ينقطه آغاز در فرهنگ و ادب پارس نياست بلکه يدوره ن

 د.يايم که به کار امروز ما هم بيرفان داشته باشاز ع ياتازه يم تا بازخوانيرير گها براث بهرهيم

 

 گرا:عرفان انسان يهانهيزمشيپ

و  يخيتوان از بستر تاريمابتدا ها آمده، که در تذکره يانتزاع يهاگزارش يگرا" به جااز "عرفان انسان يدرِک نسب يبرا

 ينهيزم شيرا که پ يخيتار يهانکته ين فصل برخين جهت در اين نوع از عرفان مؤثر بود. به هميا يريگاد که در شکلي يحوادث

 د آمديگرا که در آن روزگار پدم که شرح عرفان انسانين را هم بگويام. ااشاره کرده يشده بود به کوتاه يعرفان ين نحلهيِش ايدايپ
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 عرفان يبرا يآغاز در فرهنگ و ادب پارس ياز عرفان را فقط نقطه ين گونهيست بلکه ايبازگشت ما به آن دوران ن يبه معنا 

کند و در شعر و غزل حافظ به يدا ميشود، در عطار ادامه پيد آغاز ميد و ابوالحسن و ابوسعيزيکه از با يدانم. عرفانيگرا مانسان

م ارائه را ه ياتازه يهاه ساحتبه موازات دستگاه خالفت راه خود را ادامه داد و البت يادب ين گونهيگر، اير ديابد. به تعبييان ميپا

ن د آمديل در پدين عوامل دخيترگمان من مهمام. بهشتر پرداختهيآن ب ير و سلوک و معرفين سيبه ا يبعد يها. در فصلکرد

 توان نسبت داد که عبارتند از :ين نوع عرفان را به چهار عامل ميا

 ش از اسالم به بعد از اسالم.ينقش دهقانان خراسان در انتقال زبان و فرهنگ پ – 1  

 بود. ياسالم يامپراطور ييدور بودن خراسان بزرگ از بغداد که مرکز دستگاه خالف و فرمانروا – 2  

 ه.يوصول خراج و جز يشدند برايدستگاه خالفت فرستاده م يکه از سو يرانيان و اميستم وال – 3  

که از تعامل با  يزبان پارس يت از بازسازير خراسان بزرگ و حماها دفرهنگک کاسه کردن خرده يان در ينقش سامان -4

 د آورد.يپد ياشکان يتازه نسبت به زبان پهلو يبيتوانست ترک يزبان و خط عرب

 ن چهار نکته:يدر مورد ا يح کوتاهيتوض

 دهقان: 

مان ان آغاز شد و در زيدر سرتاسر قلمرو ساسان يکشاورز يژه اراضيران و به ويکشور ا يروان، مّساحيبه روزگار قباد پدر نوش

اج کار، خر يرويو ن يميط اقليمتناسب با شرا يان بود که از هر منطقهيا هايريگاندازهن يد. هدف از ايان رسيروان به پايانوش

دهقان با زارع و کشاورز متفاوت است.  2سپرده شد که لقب "دهقان" داشتند. يز به اشخاصين يات هر منطقهيريمد 1گرفته شود.

رشان ايکه در اخت يدانستند، در قلمرويخود بودند، خواندن و نوشتن و حساب م يدهقانان صاحب کمر و کاله مخصوص به طبقه

  داشتند. يفرمانروا يبود به نوع

 ، ندخودش را داشت يطبقهکاله و کمر مخصوص شاهزادگان، موبدان، و ديگران اي ي ساسانيان هر طبقهدر دورره

حق نداشت چنان  ينام داشت و کس يکه تاج پادشاه نهاديبرسر مکاله مخصوص خودش را  يز در مراسم رسميهمانطور که شاه ن

 يان، دهقانان، هر کدام کاله و کمربند مخصوص طبقهين دستوران و موبدان، اشراف، سپاهيند. ديخود تدارک بب يبرا يکاله

 اد شده است.  يار ياز کمر و کاله بس يتند، در شاهنامه فردوسخودشان را داش

تند دانسين که زبان مردم خراسان را نميا يکيان با دو مشگل بزرگ مواجه بودند، يش از ظهور دولت سامانياعراب پس از فتح خراسان و پ 

                                              

 111اخبار طوال، ص:  - 1 

 ج شد.يلخانان رايا ينجو" که در دورهيه لقب "ايشب -2 
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دهقان  يشده با طبقهق ير بودند به هر طريناگزن بود که ينداشتند ا ييآشنا يکشاورز يهانيت زميريمد يو مهمتر از آن با نحوه

تحت  يهانيز وابسته به زميگر دهقانان نيد ين سويوصول خراج را به آنان بسپارند. از ا يها و چگونگنيت زميريو مد نديايکنار ب

اج يگر احتيکديطرف ماجرا به ن دو يرند. بنا بر ايش گيراه هندوستان را پ يتوانستند مانند موبدان زرتشتيت خود بودند و نميريمد

 امده بود.(يد نيداشتند. )هنوز رسم اقطاع پد

از  ياريشدند و توانستند بس يزبان فارس يو بازساز ين عامل بازخوانيدهقانان مهمترم ييبگوست که يچندان دور ن

از  يکياء کنند، ابومنصور عبدالرزاق سپه ساالر خراسان يو اح يران قبل از اسالم را جمع آوريا يريو اساط ينيد يهانهيگنج

دهقان  که خود لقب يو مکتوب شد و پس از او فردوس يگردآور يابو منصور ين دهقان زاده بود که به همت او شاهنامهيهم

  موجود را سرود. ينامهداشت شاه

 : خراسان

ت ن منطقه دسيکه اعراب به ا ين مناطقياز دورتر يبا بخشيار داشت، تقريبس يفاصله االسالم بغداد مدینةخراسان از 

خ بخارا يدر تار به مسلمان شدن نداشتند. يليچندان تما ارين ديا دند، مردِمياعراب به خراسان رس ينقل است وقت افته بودند.ي

 آمده است که:

د وموضع بتخانه بود مر اهل بخارا را. فرمقتيبة بن مسلم مسجد جامع بنا كرد، اندر حصار بخارا به سال نود و چهار، و آن 

هر كه به نماز آدينه حاضر شود دو درم بدهم.  يفرمود ي، چنانكه هر آدينه مناديتا هر آدينه در آنجا جمع شدند

ها . يك روز آدينه مسلمانان به در كوشكيبدان دو درم تا بگيرند، اما توانگران رغبت نكردند يدرويشان رغبت نمودند

 81،ص:بخارا،متنتاريخشد.زدند، حربيكردند ايشان را، از بام كوشك سنگ م ايشان را به نماز آدينه خواندند. و الحاح رفتند، و

کرد و به يراد ميکه امام جماعت ا بود يانه خطبهيدر نماز آد يکانون يب هم بود و نقطهينه، امام جماعت خطيدر نماز آد

رفتند  ير ميگرمس يها را به جاهااند که اعراب زمستاننوشته يبرخ ن حالينمود. در عيم تيزعم خود مردم را به راه راست هدا

شدند. يمسلمان ممردم گشتند يبر مکه خود بازگردند. و باز بهار  ين قبليافتند که به دي ياز اهل خراسان فرصت م يو بخش

عرب ها ناظر بر  يام کرده بود و در هر محلهيتقس يعرب و خراسان يهاخاندانن ير خراسان بود محالت شهرها را بيبه که در روزگار حجاج اميقت

 همراه شدند. يعرب در جنبش ابومسلم با و ين خاندان هاياز هم يميبخش عظبعدها ن حال يگر اهل شهر بودند. در عياعمال د

 :ستم فاتحان

شدند. يم ليض فراوان قايان و عرب ها تبعين خراسانيمروان که آشکارا ب يه و بنيام يژه به روزگار بنيستم فاتحان عرب به و 

ا و هنگام هنيا يش از همهيک به آن زمان نقل شده. پينزد يخيگر کتب تاريخ بخارا و ديها در تارضين تبعياز ا ياريبس يهانمونه

  33خ بخارا ص يتارگرفت و با خود برد  يبردگ اد حدود چهار هزار نفر فقط از شهر بخارا بهيداهلل زيفتح خراسان بخارا عب
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 سد:ينوير خراسان شده بود، ميوسف اميحجاج ابن  يبه از سويکه قت يکند از وقتيرا نقل م يگريک نمونه دي ينرشخ

بود او را دو دختر بود با جمال، ورقاءبن نصر هر دو را بيرون آورد، اين مرد گفت بيكند  يمرد 1اندر بيكند

 بزد،  ي، ورقاء جواب نداد، مرد بجست و كارديگيريشهر دو دختر من م يچرا از همه  بزرگ است يشهر

چون خبر به قتيبة رسيد، باز گشت هر كه در بيكند اهل حرب  .نيامد و كشته نشد ي، و ليكن كارقاء را به ناف اندر آمدور

 82بخارا،متن،ص:تاريخ  .مانده بود برده كرد. چنانكه اندر بيكند كس نماند، و بيكند  خراب شد يبود همه را بكشت، و آنچه باق

 يهقيبود همچنان دوام داشت. ب يبن ماهان در خراسان واليسيبن ع يعل يژه وقتيعباس و به و يض ها در دوره بنين تبعيا

 است: ينوشته که خواندن يسيبن ع يت علياز روزگار وال يگزارش

علي، خراسان و ماوراءالنهر و ري و جبال و گرگان و طبرستان و کرمان و سپاهان و خوارزم و نيمروز و سيستان بکند و 

 2اي ساخت رشيد را که پيش از وي کس نساخته بود و ....بسوخت، و آن ستد که کز حد و شمار بگذشت. پس، از آن مال هديه

به اعتنا باشند،  يب ينيه به مناسک ديام يد مانند بنيده بودند که نبايجه رسين نتياان از آغاز کار به يرسد که عباسينظر مبه

حج را در حجاز  يهاکردند. راه کاروان يحرمت کرده بودند بازساز يمروان ب يه و بنيام ياز بن يژه حرم کعبه را که برخيبه و

فه هارون يخل يل از سويض و طويعر يهر موسم حج سفره هاجاد کردند و در يان اياستفاده کاروان يآب برا يمرمت کردند چاه ها

ه نه کرد و نقل است کيار هزيحرم بس يدر آبادانن( يده همسر هارون )مادر اميزب يشد حتيده مياز زائران چ ييرايپذ يد برايالرش

 رضا.ه کار شاه عباس با حرم امام يشب 316است ص: يامامت و ساده به مکه رفت يارت کعبه پيز يبرا

ل ين تبدياهلل بود. افةيشد اول نام اهلل و سپس خل ين هر خطبه که خوانده مياطعام همچن يدر زمان حج افزون بر سفرها

 دارد. ياحرام هم داستانت اهلليت الحرام به بيشدن نام ب

غارت و کندن و سوختن خراسان،  اِمين ايم که در همينيب ياند درست باشد مد نوشتهيزيخ تولد بايتار يباره اگر آنچه در

 بوده است. يا پدر بزرگش زرتشتيکه پدرش  يده دوازده ساله است. آن هم از خاندان يد در بسطام نوجوانيزيبا

اال  يجبت يليس ف"د يا بگوي، يما اعظم شان يد سبحانيفه بگويخل يد در برابر خدايزيست که باين چندان دور از ذهن نيبنا بر ا 

 گردد تا خدا را در شهرينرفته باز م يهنوز چند گامکه  کنند يحج نقل م يد برايزيدر مورد سفر با ييژه داستان هايبه و "اهلل

 کعبه بنشاند. يابد و انسان را به جايخود ب

 

                                              

 هايي باقي نيستظاهرا امروز از آن شهر جز خرابهبخارا   يلومتريبود در پنجاه و پنج ک يکند شهريب - 1

 338./ص1331ي دانشگاه مشهد، فياض، چاپخانهتاريخ بيهقي، خواجه ابوالفضل محمدبن حسين بيهقي/ تصحيح علي اکبر  - 2
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 ان:يسامان

ان يدر زمان طاهربعد از روزگار مامون و  دهقانان خراسان بودند يايگران از بقايو د يزيو گرد يان که به نوشته نرشخيسامان

ند. د آورديپد يمه مستقليان حکومت نيگسترش دهند و بعد از طاهر در خراسان اندک اندک توانستند خود قدرت و نفوذ خود را

مردم و دهقانان  يت داشته باشند هم از سويدستگاه خالفت مشروع يد هم از سويحفظ حکومت با يآموخته بودند که برا

ک يان در ي. نقش سامانييمزدا يهانييخته با آياز اسالم  آم ينوع ينه را هموار کرد برايه زميت دو سوين مشروعيخراسان، ا

ن دوره اهل خراسان يار برجسته بود. در ايبس يزبان پارس يت از بازسازيها در خراسان بزرگ و حمافرهنگکاسه کردن خرده

هم فه يابوحن يآراء فقهن راه يدر اد آورند. يپد ياشکان يتازه در نسبت با زبان پهلو يبيترک يتوانستند از تعامل با زبان و خط عرب

 دا کردند و هميتسلط کامل پ ين بود که هم به زبان عربين دوره اينخبگان خراسان در ا يهايژگي. از وبه کمک اهل خراسان آمد

 انه بود که قبل از اسالم در خراسان رواج داشت. يم ياز پارس ياب تازهيترک يدر ي. در واقع پارسيدر يبه زبان پارس

حان يورنا، ابيچون ابن س يسي کسانيضرورت عربي نو .بود يمعموال به زبان عرب يوانيو رسائل د ين حال مطالب علميدر ع

عربي  ه زبانالحکمه، اغلب آثار علمي و فلسفي يونان بن بود که در روزگار مامون و تاسيس بيتيهم ا يکيگران ي، و ديرونيب

  1ترجمه شده بود و از اين جهت، زبان عربي، افزون بر زباِن دين، همچنين زباِن علم و فلسفه هم شمرده شد.

ي ابومنصوري که شاهنامهقبل از اسالم را به همراه داشت.  ينير ديها و اساطاز داستان يفراوان يهاراثيم ياما زبان پارس

ي فردوسي قرار گرفت در همين روزگاِر سامانيان در خراسان پديد آمد. شاعراني چون رودکي، کسائي پايه و اساِس شاهنامه

مروزي و شهيد بلخي در اين روزگار و در حمايِت اميران و پادشاهان ساماني بودند. ابوعلي محمد بلعمي وزيِر نصر ساماني شايد از 

ز سينا اي متوني چون تاريخ طبري، از عربي به پارسي همت گماشت. نقل است که ابنمرداني بود که به ترجمهن دولتاولي

 ي بزرگ سامانيان در بخارا ديده بود. فردي ياد کرده که در کتابخانههاي فراوان و منحصر بهکتاب

شنا چنان آ يقين دوره با موسين همزاد هستند، شاعران اخواهرا يقيشعر و موسدن گرفت. ير بالَت در شعِر يدر يزبان پارس

 امروزه دانش زبان شناسي ن انداخته است.يات ما طنيدر ادب يرودک يان با ساز و صدايمول يجو يبو يبودند که هنوز آوا

 بر اين نکته تاکيد دارد که زبان تکيه گاه انديشه است و چگونگي نگاه انسان به جامعه و جهان را سامان مي دهد.  

توانستند  ريد ابوالخيو ابوسع يکصد سال بعد از او ابوالحسن خرقانيد آغاز شد اما حدود يزياگر چه عرفان انسان گرا از روزگار با

 ان شده بود يت خراسانيهو يدر يکه زبان پارس يزمان يعنيانند. يبنما يبلند زبان پارس يهارا در قله يعرفان ين گونهيا

                                              

و از اين جهت فيلسوفان ايراني مانند ابن سينا هم ناگزير بودند تا مطالب خود را که در ارتباط با دانش و فلسفه بود به همان زبان  - 1

 عربي بنويسند  
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ن زبان را ياز قدرت ا ياد( نمونهيا همان شرح احواالت ابوسعيد)يعرض اندام کند. کتاب اسرارلتوح يدر برابر زبان عرب و توانسته بود

 ام.د ارائه کردهن موريدر ا يشتريل بيتفص يبعد يهادر فصلدهد. ينشان م

1393مشهد/ آبان   

 مشهد -1399/ 3/9ويرايش و تجديد نظر در 


