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 2222/62/42                                            صالح گردش محمد

 ۱سابقۀ بعید کفش دزدی از مساجد

 نگارد:ناصر خسرو در سفر نامۀ خود در وصف امیر آن زماِن سرزمین دیلم چنین می

مرد از مهتر زادگان والیت در آن قلعه هستتتند تا کستتی بیراهی و ستترکاتتی نتواند کرد و گفتند آن امیر را قلعه ها  و هزار 

بستیار در والیت دیلم بادتد و لدل و ایمینی تماب بادتد چنانکه در والیت او کستی نتواند که از کستی چیز  ستتاند و مردمان 

ا بیرون مستت د بگرارند و هیسکآ آِن کستتان را ن رد. ر ستتفرنامه ناصتتر که در والیت و  بمستت د آدینه روند همه کفاتتها ر

 ( 7خسرو. ص 

که ناصتتر خستترو  از ستتخن بر ستتر این استتت که کف  دزد  و خآ دزد  در ستترزمین مستتلمانان ستتابدۀ نوالنی دارد چنان

ده و از آن چون امر مهمی دتده دتگفت زده دتها  نماز گزاران دستت رد نمیاش کف مست د آدینهچنان جا  و مکانی  که به

 است.در سفر نامه خود یاد آور گردیده

برد ها به کف  رساند که در دیگر جا ها چنان ن وده و درمساجد دستاز جهت دیگر، این قصۀ ناصر خسرو این را نیز می

 داهد بوده ایم.که ما نیز تا امروز چنان اتفاقاتی را در زندگی خوی  چنان گرفته است ها  نمازگزاران صورت می

ستان ناصر خسرو  این امر نیز برمال می مند  بوده و آن بزرگ مرد گردد که امیر دیلم دخص لادل و قانوناز قصه و دا

دیگر ناروایی یکش نیز نست ت بهخواستته تا مردب و رلیتدادتته و مینمی   در اصت  خودش باال  مردب للم و ناروا روا

 فرما بوده است. ش لدل و لدالت حکمسرزمین زیر فرمانننمایند و همان بوده که در 

 سعد  گوید:

 زنند لاکریان  هزار مرغ به سیخ -به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد

که بزرگان  کاروان ها را به یغما برند و آروغ دتتتان ترش  نکند و هیس حآ برلکآ گفته و ستتتخن ستتتعد ، در ستتترزمینی

گونه انتظار باید دادت که کف  ها در مساجد و م ای  ها در اثنا  اش دیده ناود چهگرسنهسیرایی از گرگان درنده و چام 

 سرقت برده ناوند؟راه رفتن به

ترین حآ مستتلولیت برقرار  نظم و لدل ستتت که کممندانۀ بزرگانیها  غیر دتترافتها ناتتان دهندح حاکمیتنظمیچنین بی

ر برند. سند بداپند و بساپند و بدزدند و بیندوزند و بدون دغدغه ها  وجدانی راحت بهتوانرا ندارند؛ زیرا در ناامنی بهتر می

نظر این قلم خآ دزد  ها و کف  دزد  ها  که همین قلم(. به 212-216ر. ک: رحافظ دتتتتتتتالر مداع و نما  صتتتتتتص 

پاهیان مرموز و پنهان بزرگش مردب ن ده پائین جامعه اند، در حدیدت آنلاملین انی اند که احوال و اوضتتتتتتتا   ها نیز ستتتتتت

کنند و نیز ستتتترقت ها  بزرگ، دزد  ها  کوچک را به اجتمالی را برا  ستتتترقت ها  بزرگِ بزرگان زمینه ستتتتاز  می

دهد. در حدیدت این ستپاهیان مرموز رخآ دزدان( در زیر ستایۀ امن غارت ها  بزرگ بزرگان دزد ها  کوچک م ال می

 کاند.جامعه نفآ می
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