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 55/11/5112          هاشم انوری 

 

 !!!به تو ای همسايۀ حريص 
 بخش سوم

 

میالدی در  1111هجری قمری مطابق  616سعدی شیرازی ابومحمد مصلح بن عبداهلل شاعر شیرين کالم فارسی در سال 
خوارزمشاهیان يعنی حکومت سعدی هم مانند اکثر شاعران در عهد .  هجری قمری وفات نمود 691خراسان متولد و در سال 

کتابهای گلستان به نثر و بوستان به نظم سعدی شیرازی .  سلطان محمد و سلطان غیاث الدين که مصادف است بحملۀ مغولیان
 .بسیار مشهور است

 

 :نمونۀ از مواعظ سعدی
 

 تــیـــان آدمــــاست نشــبــاس زيـــــن لبــیــمــنه ه  تـاست به جـــــــــــــــان آدمیتن آدمـــــــــی شريف 
 تـیــان آدمـــوار و میـــــــش ديـــقـــان نـــــه میــچ  ــم است ودهـــــــان وگوش وبینیاگر آدمی به چشـــ

 تــــیـــدارد ز جهـــــان آدمـــــــبر نـــوان خــیــــح  واب وخشم وشهوت شغبست وجهل وظلمتخوروخ
 یتـــان آدمــويد به زبـــگـن بـــخـــن ســـیــــکه هم  آدمـــــی باش وگـــرنه مرغ باشدبه حقیقــــــــــــت 

 تـــــیــه مقـــــام آدمــــدارد بــــه ره نــرشتــــکه ف  دیـکه اســـــــــــــیر ديو مان مگر آدمی نبـــــــودی
 

 :نمونۀ از غزلهای سعدی
 

 که به دوستان يکــــــدل، سردست برفشانـــــــی  ربانـــــیــتانست ونه شرط مهـــق دوسريــنه ط
 که به تشنـــــــــگی بمردم، برآب زندگانــــــــی  وــــو و بشنـــنی بگـــــــــین، سخاوبنشــنفسی بی
 همه شاهدان به صورت، تو به صورت ومعانی  ايانــرار پارســــردند و قــــــــــان ببــدل عارف

 ــــــیجان ند و تو در میـــــــانـرزبانــرسـهمه ب  ردم، که حديث جز تو گفتمــهد کــف عالـــنه خ
 تومیان ما ندانی، که چه میرود نهـــــــــــــــانی  ر براو فگندمــدم، که نظــــــــق پنده ای رفیـــم

 ــــــیبه قتل میرهانــوصل میرسانی، نه نه به   ون شدـــو خــت تـند ســــعدی، زمحبــردمدل د
 

 :غزل ديگر سعدی شیرين کالم که توسط آوازخوانان سروده شده، از جمله محترم مرحوم ساربان
 

 م میرودـــود داشتم با دل ستانــوان دل که با خ  رودــته رو کارام جانـــــــــم میای ساربان آهس
 رودــاستخوانم می ی دوراز او درــنیشگويی که   ازاو اره ورنجورــام مهجور ازاو بیچمن مانده 

 یرودـون برآســـــتانم مــان نمیــــماند که خــپنه  ش درونان کنم ريـون پنهــگفتم به نیرنگ وفس
 رودــويی روانــــم میــکزعشق آن سروروان گ  کن با کاروانــار ای ساروان تندی مل بدــمحم

 پرس ازمن نشان کزدل نشانـــم میرودــديگر م  انــائی چشــان من زهرتنهــرود دامن کشاو می
 ری ُپرآتشم کز سردخانــــــم میرودــچون مجم  مــیش ناخوشذاشت عــم بگــبرگشت يارسرکش

 یرودــدر سیـــــنه دارم ياد او يا برزبانـــــــم م  اد اوـی بنیــد بـــــــداد او وين عهن همه بیـــباي
 رودـزمین برآسمانــــــم می وب وفرياد ازــکاش  ان نازنینـــدل ست م نشین ایــوبرچشم باز آی

 د میروم کزکف عنانــم میرودــوين ره نه قاص  نوم و اندرزکس می نشنوم ـــشب تا سحر مینغ
 وين نیز نتـــوانم که دل با کاروانــــــــم میرود  ون خر فرو ماند به ِگلـــم تا ابل چريــگفتم بگ

 ار ازآنـــــم میرودــگرچه نباشد کار من، هم ک  دار منــيار من، برگشتن ازدل وصال زا صبر
 من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم میرود  ی سخنوعــان ازبدن گويند هر نــفتن جدر ر

 طاقت نمی آرم جفا کار از فغانــــــــــم میرود  وفاــود ای بیــــغان از دست مااليق نبسعدی ف
 

توسط بارک اوباما رئیس  5119آدم که يکی از اشعار مشهور و پرمفهوم شیخ سعدی است، در پیام نوروزی سال شعر بنی 
 .جمهور امريکا قرائت گرديد

   

 ر اندــکه در آفرينش زيک گوه  بنی آدم اعضای يک پیــــــکرند
 اند قـــرارــدگر عضو ها را نم  چو عضوی بدرد آورد روزگار

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_hamsauae_haris_3.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/anwari_hash_hamsauae_haris_3.pdf
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 :خود چنین گويدسعدی در بارۀ 
 

 که هرچه از جان برون آيد نشیند الجرم بردل  ارايددی نیــی سخن بايد که جز سعــدرين معن
 چه حـــــــــاجت است بگويد شکر که شیرينم  دیـــــن سعـــیــــــآر و زبان آوری مکـهنر ب

 هــــــــــــــــزار آستـــــــــــــــــین ُدر َدریيا   ه دست سعـــــــــدی ُدرــــبن ـــلم است ايـــــق
 که يحتمــــل که اجــــــــــــابت بود دعايی را  کنیـنوی زيان نــــــــــدی اگر بشای سعــدع
 هـــــــــزار سال پس از مرگ او گرش بويی  دـوی عشق آيــسعـــــــــدی شیراز باک ـــزخ

 

 :فتنددر ستايش سعدی ديگران چنین گ
 

 :در يزد چنین میگويد 616مجد همگر از شاعران و گويندگان قرن هفتم هجری متولد سال 
 

 از سعدی مشهور سخن شعر روان جوی
 کاو کعبۀ فضل است و دلش چشمۀ زمزم

 

 :همام تبريزی دوست سعدی  و از شاعران سدۀ هشتم هجری در وصف دوست چنین میگويد
 

 استفريب و شیرين ـــهمام را سخن دل
 ولی چه سود که بیچاره نیست شیرازی

 

 :عبدالحسین زرينکوب نقل میکند که سعدی در وصف خود چنین سروده است
 

 ـــبِر بسیار ببايد پدِر پیِر فلک راصــ
 که دگر مادر گیتی چوتو فرزند بزايد

 
خانقای آقسرای وفات  هجری قمری در 619سیف فرغانی از شاعران قرن هفتم و هشتم هجری فرغانه است که در سال  

.  از تخلص وی فهمیده میشود که او ايرانی نیست، اما عزيزان ايرانی باز هم با ُپروئی میگويند که فرغانی ايرانی بود.  نمود
 :فرغانی از دوستان سعدی شیرازی بود و در وصفش چنین میگويد

 

 رستادنــوهر فــان گـــره آوردن به کـــبه دريا قط  ادنــدن زر فرستـــون باشد به معـــکه چ نمیدانـــم
 رستادنــیاگر فــون شايد به خنــگ زاغ چـــکه بان  اموشمـــل از اين انديشه خـراق گـــدر فو بلبل ــچ
 ادنــتـرسـاکســتر فـــــگاه زرتشت است خــبه آتش  ون آبتــار طبع چــن کنــــــعر من گفتديث شــــح

 ر فرستادنـــبِراو جرعۀ نتــــــــــــوان از اين ساغ  دروی نوش جانپرور است و جام جمشید ضمیرت
 چه خوش باشد چنین لشکر به هر کشور فرستادن  رــقــــــــــی وشعر تو تو را لشکوکشور گیِر آفاــت

 

میالدی در  1552هجری قمری مطابق  651امیر خسرو دهلوی حکیم ابوالحسن يمین الدين بن سیف الدين محمود در سال  
پدر امیرخسرو امیر سیف الدين . میالدی در دهلی وفات نمود 1255هجری قمری مطابق  655پتیالی هند تولد و در سال 

بود ( ری آذربائیجان امروز است و فعأل توسط ارمنی ها اداره میشودبخشی از جمهو)محمود از افسران ترک واز اهالی الچین 
.  مقبرۀ امیر خسرو در نظام الدين اولیاء دهلی هندوستان موقیعت دارد. که در هنگام يورش مغوالن به هندوستان فرار کرد

 .امیرخسرو از شاگردان و مريدان خاص نظام اولیاء بود
 

 :ی چنین سروده استامیر خسرو در ستايش از نظامی گنجو
 

 در اين بزمگه شمع روشن وی است  ن وی استـاد اين فــامی که استــنظ
 جــــــــن را به پنج سخـــد گنــرسانی  جــج سنــويرانۀ گنــــــــجه شد گن ز
 کرتـــــش رنجه شدــوز آن بازوی ف  رو به آن پنج هم پنجه شدــو خســـچ

 

مخزن االسرار، خسرو وشیرين، لیلی ومجنون، هفت )منظومۀ پنج گنج نظامی است که عبارت اند از البته مراد از پنج همان 
 (.پیکر واسکندرنامه 
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میالدی در  1216يا  1215هجری قمری مطابق  656حافظ شیرازی خواجه شمس الدين محمد بن بهاءالدين شیرازی در سال 
. میالدی بحساب میرود 11زرگ قرن هشتم هجری قمری مطابق قرن شهر شیراز تولد يافته، حافظ از شاعران نامور و ب

روايت است که در هنگام دفن حافظ بعضیها .  حافظ قرانکريم را در نوجوانی حفظ نمود، از همین لحاظ به حافظ ملقب گشت
 :رفتند که اين بیت آمدمخالفت میکردند و میگفتند که حافظ بايد به شیوۀ اسالمی دفن نشود، عدۀ ديگر فالی از ديوان حافظ گ

 

 ظــــدار از جنـــــــازۀ حافـــمغ ــــدم دريـــق
 که گر چه غرق گناه است، میرود به بهشت

 

 .اين شعر به بدخواهان شاعر تأثیری بسیار میکند و همه خاموش میشوند
حافظ در شیراز زيارتگاه آرامگاه .  میالدی چشم از جهان میبندد 1291يا  1219هجری قمری مطابق  695حافظ در سال 

 :خاص وعام است و باالی تربت او نوشته شده
 

 د شدـان خواهــگه رندان جهــکه زيارت  برسر تربت ما چون گذری همت خواه
 

 :حافظ غزل عارفانۀ موالنای بلخ و غزل عاشقانۀ سعدی شیرازی را پیوند داده و چنین میگويد 
 

 قرآنـــــــی که اندر سینه داریبه   تر از شعر تو حافظــنديدم خوش
 

 :حافظ در رابطه به رند، صوفی و می چنین سروده
 

 وشانـــامان مپــان بیس«رند»رخ از   وشــــانـــرقه پــا کم نشین با خخدا ر
 روشانـف« می»بای ـــوشا وقت قــخ  رقه بسی آلودگــــــی هستـر اين خد

 وشانــن ش ُدردـــصافـــی باد عیکه   نديدموشان َدردی «صوفی»در اين 
 

در باب رند که معنی چاالک، بیباک، الابالی و منکر را افاده میکند، اما حافظ شیرازی اين کلمۀ بدمعنی را شگرفی خاص داده 
 :و میگويد

 

 رهروی بايد جهان سوزی نه خامی بی غمی  وی رندی راه نیستـدر ک ناز را کام ول ــاه
 عالمــــــــــی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی  ی آيد به دستـــخاکــــــی نمالم ــع آدمی در

 

 :در باب صوفی خواجه حافظ چنین میگويد
 

 ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد  نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد
 

 :در باب می چنین میگويد
 

 ه شدم عاشق وازبوی که مستکه به روی ک  اــر قضــمت آگهــی از ســـده تا دهـــی بـــم
 بشد جام مـــــــی ز کف نه نهاد که تا بزاد و  رـــی دهــائـــی وفـدانست بــر که الله بــمگ

 

شعر مقبول حافظ که در باب ظالمان، غاصبان، قاتالن و زورمندان سروده و در شرايط امروزی دنیا و خاصتأ افغانستان 
پنجۀ قوی روزگار و دست قويتر از خود شان غافل اند و روزش میرسد که چگونه به صدق میکند که همین خداناترسان، از 

 :جزای اعمال خود میرسند
 

 خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود  واسحــــــاقیــیروزه بــم فــی خاتــاستر
 که زسر پنجۀ شاهین قضا غافـــــل بود   افظـان حـــقۀ کبک خرامــدی آن قهــدي

 

هجری قمری مطابق  692نورالدين عبدالرحمن بن احمد بن محمد معروف به جامی ملقب به خاتم الشعراء درسال جامی  
سالگی در هرات باستان افغانستان  11میالدی به سن  1195هجری قمری مطابق  161میالدی متولد و در سال  1111

ر آنوقت از مراکز علمی و معتبر دنیا به شمار میرفت، جامی ايام کودکی خود را در شهر جام هرات که د.  امروز وفات نمود
جامی بعد از وفات مرشدش سعدالدين محمد کاشغری نقشبندی .   سپری نمود و شامل تحصیل درمدرسۀ نظامیۀ هرات گرديد

 .میالدی خلیفۀ طريقت نقشبنديه گرديد 1155هجری قمری مطابق  161در سال 
بزرگترين .  یر علی شیرنوائی زندکی میکرد، و هردو از ارادتمندان جامی بودندجامی در عصر سلطان حسین بايقراء و ام

 :اثرش هفت اورنگ است، هفت اورنگ از هفت بخش تشکیل يافته
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 .مثنوی اول سلسله الذهب که در باب دين و اخالق میباشد، بنام سلطان حسین بايقراء سروده شده است* 
 .هجری قمری تألیف شده است 115لطان يعقوب در سال مثنوی دوم سالمان و ابسال که بنام س* 
 .مثنوی سوم تحفه االحرار مثنوی عرفانی و دينی که بنام خواجه ناصرالدين نقشبندی سروده شده است* 
هجری قمری سروده شده، که در آن تعالیم اخالقی وعرفانی درباب توبه، ُزهد،  116مثنوی چهارم سبحه االبرار که در سال * 

 .بر، شکر، خوف، رجا، توکل، رضا وحب آمده استفقر، ص
مثنوی پنجم يوسف وزلیخا مثنوی عشقی به سبک خسروشیرين نظامی و ويس و رامین فخرگرگانی است که بنام و ياد * 

در اين کتاب پیرهرات جامی از سورۀ يوسف در قرآن و نیز از رواياتی .  پیامبران و مدح سلطان حسین بايقراء آغاز میشود
 .تورات در سفر پیدايش استفاده نموده است

 .مثنوی ششم لیلی ومجنون مثنوی عشقی، که به وزن لیلی ومجنون نظامی و امیرخسرو دهلوی میباشد* 
سقراط، افالطون، : مثنوی هفتم خردنامۀ اسکندريه است که در باب حکمت واخالق میباشد، و در آن ازحکیمانی چون* 

 .اسکندر سخن گفته شده استارسطو، بقراط، فیثاغورث و 
 

در کتاب شواهدالنبوه جامی از خلفای راشدين به نیکی نام برده و ايشانرا براهل وبیت مقدم دانسته، و احاديث که در خور 
جامی در مدح ائمۀ شیعه از جمله علی، حسن، حسین و سجاد اشعاری .  است نقل نموده است( ص)فضائل پیغمبر اسالم محمد 

اما آنچه در رابطه به ابوطالب و پسرش عقیل سروده، مورد .  ايشانرا بصداقت، عدالت وشجاعت ستوده است سروده است، و
عالقۀ علمای شیعه از جمله قاضی میرحسین شافعی و قاضی عبید شوشتری قرار نگرفت، تا حديکه میرحسین يزدی جامی را 

 :با عبدالرحمن بن ملجم مقايسه نمود که چنین گفت
 

 یــــــــــش نامداهلل غالبــاســـک  ه حق ولی خــــــــــداب آن امام
 هی يک از خامیـــيکی از ابل  ان بیازردندـدوکس او را به ج

 جم اين يکی جامیـآن يکی مل  هردو را نام عبدالرحمن است
 

اما بنابر محبت وافر براساس نسب و طريقۀ نقشبنديه و نوشته های جامی معلوم است که وی حنفی مذهب و اهل سنت بوده، 
اهل سنت وجماعت به اهل وبیت پیغمبر اسالم محمد مصطفی، که جامی نیز از آن جمله بشمار میرود و اشعاری در رابطه به 

 .اهل وبیت سروده، که برمبنای آن برخی او را بمذهب شیعه منسوب میدارند، وعدۀ هم او را متمايل به مذهب شافعی میدانستند
جامی پیرهرات، رفض اگر حب اهل وبیت باشد، درست و کیش همه مسلمانان است و اگر منظور از آن بغض هرچند از نظر 

اصحاب رسول اکرم باشد مذموم است، از همین جهت مذهب رافضیان که از آن بوی بغض با اصحاب رسول اکرم بمشام 
 .میرسد، ناپسنديده ونابکار است

 

جامی در زمان صفويان آغاز وسرکوبی اهل سنت وشیعه سازی اجباری مردم دامنۀ عداوت و دشمنی رافضیان اهل تشیع با 
اين ظلم را تا هرات کشید، به لشکر صفوی دستور داده شد، درهر کتابی که نامی از جامی نوشته باشد، بايد پاک و بجايش 

 .خامی بنويسند، که موالنا هاتفی خواهرزادۀ جامی درين مورد شعری دارد
 

هجری  1151ادر بیدل ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بن عبدالخالق ارالس يا برالس فرزند میرزا عبدالخالق در سال مرزاعبدالق
او شاعر فارسیگوی افغان بود که بسیار .  میالدی در قريۀ خواجه رواش کابل پای به عرصۀ هستی نهاد 1615قمری مطابق 

میالدی بخدمت محمد اعظم ابن اورنگذيب شرفیاب،   1619ل درسال بید.  عمر خود را درشاه جهان آباد دهلی سپری نمود
هجری  1122هجری قمری در دهلی مسکن گزين، و درسال  1196وبعدأ به يک سلسله مسافرتها پرداخت وسرانجام در سال 

اط نامدار تحقیقات اخیر توسط استاد سید محمد داود حسینی، خط.  میالدی در دهلی چشم از جهان بست 1651قمری مطابق 
سدۀ بیستم افغانستان و گواهی اکثريت برآن اند که عظام بیدل بعد از دفن مؤقت درصحن خانه اش، بوسیلۀ مريدان، ارادتمندان 
و بازمادنگان خاندانش، به وطن اصلی اش افغانستان انتقال ودر محلۀ يکه ظريف قريۀ خواجه رواش کابل بخاک سپرده شده 

 .است
 

د حسینی و برادر بزرگش سید محمد حسینی از خطاطان مشهور خط شکسته و نستعلیق افغانستان، که منار استاد سید محمد داو
 .خطاطی نموده اند( میالدی 1919بعد از حصول استقالل افغانستان از انگلیسها در سال )علم وجهل و طاق ظفر پغمان را 

 :يکی از رباعیات بیدل
 

 ز مبــــهم نیستــار جــبی رنگ و بو، به  ود محرم نیستبی اسم وصفت، دلت به خ
 ا هم نیستــباب نیست، دريــگر موج و ح  وجود من و تو موجـــــــــود استعالم به 

 دــانم دادنـــاز کشمـــکش جهــــــــــــان ام  ســـــــــتی عنانـــــــم دادندا در کــــف نیـت
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 دــش نشـــــــــانم دادنــقـــــــــدم خويزير   ــــافیت می جستمع، سراغ عــــــچون شم
 

در اخیر يکبار ديگر میخواهم خاطر نشان سازم که دولت حريص و آخندی ايران بعد از آنکه جمهوری آذربائیجان، نظامی    
شاعر  ،(که زادگاهش گنجه و گنجه يکی از محالت آذربائیجان بود و فعأل توسط ارمنیها اداره و کنترول میشود)گنجوی را 

بلند پايۀ خود اعالن، و مجسمه اش را در آذربائیجان ساخت، و مجسمۀ ديگرش بنام يک شاعرآذربائیجانی در روم پرده 
حال بايد از خود .  برداری شد، آتش غضب شان بلند شد و ديگران را هم تشويق نمود تا جلو همچو تحريف ها بايد گرفته شود

ه شما روی کدام اسناد دهها شاعر، عالم و رياضیدان که زادۀ شهرهای مختلف جهان از اين عزيزان آزمند ايرانی سوال شود ک
هرات، غزنی، سیستان، سبزوار و غیره هستند، به بسیار ديده درائی و ( ام البالد)جمله شهر های افغانستان چون بلخ باستان 

نمايندگی از زادگاه و تعلقیت شان مینمايد، و شما  بیشرمی ملیتهای شانرا ايرانی نوشته ايد، درحالیکه اسمای خانوادگی شان
شعرای خوش کالم ايرانی که زادۀ ايران هستند، .  هنوزهم در پهلوی ملیتشان با بسیار وقاحت بیرق آخندی ايران را میگذاريد

ه همۀ اين شعرا هم  بزبان شیرين دری شعر سروده اند، و زبان فارسی را زبان عوام و کوچه میدانستند، و ازهمه جالبتر ک
نمیدانم در سرزمین ايکه خود را پیشوای شیعان جهان .  سنی مذهب بودند والقاب عربی در پساوند نام هايشان ديده میشود

 . قلمداد میکنند چطور امکان دارد که همه شاعران و بزرگمردان تأريخی اش سنی مذهب و بقیه مردم اش شیعه باشند
  والعلماهللو
  

 پايان
 

 


