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یکی دیگر از یاورهای سلوک معنوی از نگاه عطار بلندهمتی است. این موضوع مهم از زبان یکی از 

 پرندگان چنین مطرح شده است:

 !نظردیگری گفتش که ای صاحب

 صورت بس ضعیفه گرچه هستم من ب

 گر ز طاعت نیست بسیاری مرا
 

 ت را در این معنی اثرهست همّ 

 تی دارم شریفدر حقیقت همّ

 .تی باری مراهمّهست عالی
 

 (053، ص منطق الطیر)   

***** 

ها و پر و بال مرغ جان را مغناطیس عاشقانِ خدا، مایۀ کشف همۀ رازها، نطفۀ ملک جهان تهمّعطار 

 توان به هر هدفی رسید:کند که با همت عالی میخواند و به این نکته اشاره میمی

 ستلَاَ عُشّاقِ ناطیسِقْمِ :گفت

 عالی پدید تِهرکه را شد همَّ

 ت داد دسته همَّهرکه را یک ذرّ

 ت استها همَّجهان کِلْمُ فۀنُطْ
 

 هرچه هست فِشْست کَا عالی تِهمَّ 

 آن چیز شد حالی پدید ،ستهرچه جُ

 ه پستن ذرّآکرد او خورشید را ز

 ت استها همَّجان مرغِ بالِپرّ و 
 

 (053، ص منطق الطیر)   

***** 

کنند، ولی پر و پر پرواز میموالنا هم در ابیات زیبایی، به این نکته اشاره کرده است که پرندگان با بال و 

 بال انسان همت اوست:

 د تا آشیان            رَپَ ر مىمرغ با پَ

 لوده شد در خیر و شر            ه آعاشقى ک
 

 !اى مردمان ،ت استمردم همّ رِّپَ 

 !ت نگرتو در همّ ،گرخیر و شر منْ
 

 (501 - 505/ 6د ثنوی، م)   

***** 
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***** 

 سخن گفته است: دم همت گماشتن به گلبن حسن معشوقدر بیت زیر حافظ از 

 ما دم همت بر او بگماشتیم گلبن حسنت نه خود شد دلفروز

 (491، ص دیوان حافظ)

***** 

 استفاده کرده است: همت گماشتندر بیت زیر عطار برای اشاره به نفرین شدید حضرت نوح از تعبیر 

 همتی را بر همه بگماشتی
 

 نگذاشتیالتذر گفتی و کس  
 

 (595، ص نامهمصیبت)   

***** 

 گیرد. به این بیت حافظ توجه کنید:همت خود را بدرقۀ راه کسی کردن نیز از همین جا سرچشمه می

 که دراز است ره مقصد و من نوسفرم همتم بدرقۀ راه کن ای طایر قدس

 (473، ص دیوان حافظ)

***** 

همت به همنشینیِ مقابل، شخص دونبه تعبیر زیبای عطار انسان بلندهمت چشمان خورشیدبین دارد و در 

 دهد:ها رضایت میذره

 د خورشیدبینوت چون شمَّهِ چشمِ
 

 ؟نشینه هرگز همکی شود با ذرّ 
 

 (053 - 055، صص منطق الطیر)   

***** 
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کسی که عاشقِ امری حقیر و کوچک است، شخصی حقیر و کوچک است و آن که اهداف واال و 

 ساخته است، البته شخصی واال و بزرگ است:ارزشمند را وجهۀ همت خود 

                      !خویش خوبِ و زشت نقشِ اندر رمنگْ

                    !ضعیف یا ،حقیرى تو که آن رمنگْ

 

 !خویش مطلوبِ در و عشق اندر ربنگْ 

 !شریف اى ،خود تِهمّ اندر ربنگْ
 

 (5107 - 5101/ 0د ثنوی، م)   

***** 

 بزرگی یا کوچکی انسان همانا مقصد و مقصود اوست:معیار 

 نظیر             باز اگر باشد سپید و بى

 او به شاه             و میلِ غدىّچُد وَور بُ

            خمیر           یک طشتِ دمى بر قدِّآ
 

 شد حقیر ،چون که صیدش موش باشد 

 !الهگر در کُمنْ ،باز است او سرِ

 آسمان و از اثیرفزود از بر
 

 (506 - 501/ 6د ثنوی، م)   

***** 

 همتی اوست:حرمتی پشه به خاطر دوننشیند و بیباز به سبب همت بلندش بر دست پادشاه می

 دسته گر چو بازان همتی آری ب

 همتیور چو پشه باشی از دون

 الجرم چون پشه نقصان باشدت
 

 د جای نشستوَدست سلطانت بُ 

 حرمتیاز بیهمچو پشه باشی 

 بود با نابود یکسان باشدت
 

 (455 ، صنامهمصیبت)

***** 

م دهد و از انسان اگر قصد دارد در پی کاری ناروا برود، بهتر است آن کار ناروا را به بهترین شکل انجا

  :حقارت و پستی حذر کند
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 جزو اقِشّعُ نه ،لّکُ عاشقانِ

 شود جزوی عاشقِ جزوی هکچون

 او دش یغیر ۀبند گاوِ ریشِ

  او تیمارِ کند تا حاکم نیست

 لثَمَ شد این پیِ «هرَّحُالْبِ نِازْفَ»
 

 جزو مشتاقِ شد هکآن لکُ از دمانْ 

 رود خود لِّکُه ب معشوقش زود

 او درزد ضعیفی در کف ،شد غرق

 ؟او کارِ یا ،کند خود ۀخواج کارِ

 لمنتقَ شد بدین «هرَّالدُّ قِرِاسْفَ»
 

 (4135 - 4135/ 5نوی، د ث)م

***** 

 دهد:ناپذیر به کار خود ادامه میتوجهی ندارد و به شکلی خستگی موانعبلندهمت به هیچ وجه به  شخص

 ای شاه :بان بگشاد مور و گفتز

 یت مننتو منگر در نهاد و ب

 عشق از موری بیاموز !عزیزا

 ستا لیم مور اگرچه بس سیاهگ
 

 ین راها توان رفتن درت میهمّه ب 

 ... ت منکن در کمال همّ نگه

 ی از کوری بیاموزیچنین بینا

 ستا راه ردارانِمولیکن از ک
 

 (511، ص نامهالهی)   

***** 

 :سخنان پیرزنی که خریدار یوسف بود

 پیرزن گفتا که دانستم یقین

 چه دوست ،لیک اینم بس که چه دشمن

 عالی نیافت تِو همَّاهر دلی ک
 

 بدین وشدرُفْنَکاین پسر را کس بِ 

 «.اوست این زن از خریدارانِ» :گوید

 تها حالی نیافتنْمُبی تِکَلْمُ
 

 (053، ص منطق الطیر)   

***** 
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. او از سر پادشاهی و حکومت برخاست و در برابر ان به بودهای بلندهمت ابراهیم ادهم یکی از انسان

 حکومتی جاودانه دست پیدا کرد:

 عالی نیافت تِو همَّاهر دلی ک

 بلند شاهِ نآت بود کهمَّ آن ز

 ران بدیدسْخسروی را چون بسی خُ

 تش در کار شدچون به پاکی همَّ

 د خورشیدبینوت چون شمَّهِ چشمِ
 

 تها حالی نیافتنْمُبی تِکَلْمُ 

 دی اوفـکنْآتشی در پادشاه

 صدچندان بدید کِلْهزاران مُصد

 س بیزار شدجِنَ کِلْهمه مُنیز

 ؟نشینه هرگز همکی شود با ذرّ
 

 (053 - 055، صص منطق الطیر)   

***** 

 اهل همت حاضرند برای رسیدن به هدف خود دست از دو جهان بردارند:

 درباختند دلت جان و همَّ اهلِ

 رینت شد قَرَضْحَه شان بتْهمّ رغِمُ

 ایهت نچنین همّاین گر تو مردِ
 

 ساختندها با سوختن درسال 

 هم ز دنیا درگذشت و هم ز دین

 ایهنعمت نولی اهلِهک ؛دور شو
 

 (055، ص منطق الطیر)   

***** 

جویی و کل شدن. این سخن پیر فرزانۀ نیشابور را باید به گوش گزینی، کلدر حقیقت بلندهمتی یعنی کل

 جان شنید و همواره آن را پیش چشم خود نگاه داشت:

 توانی راه یافتدریا میه چون ب

 رازکه داند گفت با خورشید هر

 ؟کارهرا با او چ وْزْجُ ،ل شدکه کُهر

 !ل ببینکُ ی،کلّ گر تو هستی مردِ
 

 ؟سوی یک شبنم چرا باید شتافت 

 ؟ه بازیک ذرّ ازکی تواند ماند 

 ؟کارهرا با او چ وْضْعُ ،که جان شدنآو

 !ل گزینکُ ،ل شوکُ ،ل باشکُ ،ل طلبکُ
 

 (469، ص منطق الطیر)   
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***** 

 برد:کند و او را به فراسوی خیر و شر میاز دنیا و آخرت فارغ می همت واال انسان را

 رت آمد همچو مرغی تیزپَهمَّ

 ؟دوَد جز به بینش کی بُرَّپَگر بِ

 هستی برتر است او ز آفاقِ رِیْسِ
 

 خود سر تیزتر رِیْهر زمان در سِ 

 ؟دوَآفرینش کی بُ در درونِ

 .و مستی برتر است شیاریّو ز هُاک
 

 (054، ص الطیر منطق)   

***** 

بخشد و او را به عالم حقیقت همت بلند از نگاه عطار، انسان را از این دنیای تنگ و حقیر رهایی می

 شود:رهنمون می

 گریستخوش می ایشب دیوانهنیم

 ما در او ،سر بر نهاده ایهقّحُ

 لجَه برگیرد اَقّحُ این چون سرِ

 در صد بال ،دوَر بُکه او بی پَنآو

 !هت را به معنی بال دِهمَّ رغِمُ

 ه برگیرند سرقّحُ کزپیش از آن 

 !ر بسوز و خویش همبال و پَ یا نه،
 

 ؟م بگویم من که چیستاین عالَ» :گفت 

 لِ خود سودا در اوپَزیم از جَهْمی

 لزَد تا اَرَّپَبِ ،ر داردکه پَهر

 التَبْد مُه مانَقّحُ در میانِ

 !عقل را دل بخش و جان را حال ده

 !ررد و برآور بال و پَره گَ مرغِ

 تا تو باشی از همه در پیش هم
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 

 همتی یعنی راضی شدن به سهم خود از کمال:دون

 صد هزاران محو در اثبات هست

 ایچون تو در اثبات اول مانده

 !ای عجب ،صد هزار اثبات در محو 

 کنب در ای از ننگ خود سرمانده



8 
 

 تا نمیری و نگردی زنده باز

 هر که او جایی فرود آمد همی

 شتابمی ،اوفتادیچون ز پرده 

 طالب آن باشد که جانش هر نفس

 نه سبب نه علتش باشد پدید
 

 ادبصدهزاران بار هستی بی

 ت لقبهمّدون هست او را مردِ

 طلبتا ابد هرگز مزن دم بی

 تر باشد ولیکن بی سببتشنه

 غیرش نسب نه بود از خود نه از
 

 (9 ، صدیوان عطار)

***** 

 از نظر عطار، خورشید نماد بلندهمتی است:

 آفتاب اندر صفت» :پیر گفتش

 همت آمد مرد شدهرکه صاحب

 دوَعالی بُ تِگر چو گوهر همّ

 راهه ی بیهر چیزی فرود آه گر ب
 

 ست و معرفتا تبارگاه همّ 

 همچو خورشید از بلندی فرد شد

 دوَخالی بُبر سر زر جای تو 

 ؟کی توانی خورد جام از دست شاه
 

 (453 ، صنامهمصیبت)   

***** 

دهد و با بلندهمتی نظر موالنا هم این است که سالکِ راستین آن است که به هیچ مقامی و موهبتی رضایت نمی

   رود:پیش می

                      نیست سیر آبش کز ىقِسْتَسْمُ همچو

 بارگاه این است حضرت نهایت بى
 

 !مایست باهلل ،یافتى آنچه هر بر 

 راه ستوت صدرِ ،بگذار را صدر
 

 (5963 - 5965/ 0د ، مثنوی) 

***** 

 یکی از مصادیق بلندهمتی این است که انسان آلودۀ منت دیگران نشود:
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 ستا آفتاب ۀو ناف خانااسد ک

 ستا مشک خطای خطا گفتم که از

 اگر علمش شدی بحری مصوّر

 طاقت منّت نبودیچو هیچش 

 کسی گفتش چرا کردی، بر آشفت

 لَنَقْلُ الصخر من قلل الجبال

 عارٌ لی فی الکسبِ الناسُ یقولُ
 

 ستا ن آهو دمش چون مشک نابآ از 

 ستا که او هم نافه و شیر خدای

 و یک قطره بودی بحر اخضرا در

 ز همّت گشت مزدور جهودی

 زبان بگشاد چون تیغ و چنین گفت

 اِلیَّ مِن مِنَنِ الرجالِاَحَبُّ 

 فقُلت العارُ فی ذُلِّ السؤالِ
 

 (541، ص نامهالهی)   

***** 

 های فراوان دیگران است:های خود و چشم برداشتن از داشتهالزمۀ بلندهمتی قناعت کردن به داشته

 !ای خرد کودک» :بزرگ دینش گفت

 ی بر نان زمانییقناعت کرد

 ترک نان خورش بایست گفتنهب

 چو سگ تا کی کنم از پس جهانی
 

 ،ی در کار زیرکیاگر تو بود 

 ین سگ بودنت بودی امانیا وز

 «.که تا چون سگ نبایستیت رفتن

 ؟استخوانی و ایهبرای جیف
 

 (091 ، صنامهالهی)

***** 

الشأن است که صلۀ محمود غزنوی را به فقاعی داد و آلودۀ های بزرگ فردوسی عظیمیک نمونۀ این انسان

 او نشد: منت

 اگر محمود اخبار عجم را

 وارش؟ کم نیرزیدد آن پیلچه کر

 !گاه زهی همّت که شاعر داشت آن
 

 واری سه درم رابداد آن پیل 

 قاعی هم نیرزیدشاعر فُ برِ

 ؟کنون بنگر که چون برخاست از راه
 

 (099 ، صنامهالهی)
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***** 

کس دستی، چشم طمع به مال هیچنیازمندی و تهیانسان بلندهمت دارای عزت نفس و استغناست و در عین 

 :ندارد

 ستا گدا در راهِ او چون پادشاه

 گدای راهِ او با هیچ در دست

 را هزاران گنج کم نیست واشهی ک

 ین ره سیم و زر حرمت نداردا در

 برای یک درم درمانده باشد
 

 ستا شه دنیا گدای خاک راه 

 ن ماند که در دستش همه هستآبد

 ماند که نقدش یک درم نیستن آبد

 همّت نداردکه حرمت جز قوی

 جهان افشانده باشد ولی دست از
 

 (050 ، صنامهالهی)   

***** 

 ها آزاد است:ها و طمعشخص بلندهمت چون طمعی در مال دیگران ندارد، از همۀ ترس

 اگر تو همّتی داری چو مردان

 ستا ز شاهت گر امید زرّ و سیم

 زر و سیمچرا باید طلب کردن 

 ؛ترک سیم و زر گو، جان نگه داره ب
 

 همّت خویشتن را مرد گردانه ب 

 ستا را پیوسته بیمو دل و جان ت

 چو آخر جانت باید کرد تسلیم

 که جان بهتر بسی از سیمِ بسیار
 

 (051 ، صنامهالهی)   

***** 

و بینوای بلندهمت  همتی که چشم طمع به اموال دیگران دارد، درواقع گدایی بیش نیستپادشاهِ دون

 درواقع پادشاهی بزرگ است:

 با پیری و ضعف و افتقار» :گفت

 روا را خود این ندارم لقمهآز

 آیدم از مال سلطانیت عار 

 ین حق را گواا ام دایم برکرده
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 تو که داری این همه پیل و سپاه

 نیست شرمت با همه ملک جهان

 روز و شب از مال درویشان خوری

 ستانی گاه از ده گه ز شهرمی

 عالمی بر هم نهی وزر و وبال

 ضیاع و کار و بارهمه ملک و  این

 مادرت از دوک رشتن گرد کرد

 زوره بری مال مسلمانان بمی

 کنیصد هزاران خصم درهم می

 توت تورگرچه درویشم من و ف

 تو که داری این همه وان تو نیست

 همتی خود نظرچون کنی دون

 بباید سوختنمال و ملکت می

 درگذشت از پیش شاه این بگفت و

 واز کمال آن سخن وز رشک ا

 مرغ همت خاصه در راه صواب
 

 ی امروز شاهیهفت کشور را تو

 از جهان قسمت ستانی هر زمان

 روزی از خون دل ایشان خوری

 قهره زخم چوب از مردم به زر ب

 ست آنگه حاللا گوئی این مال من

 کاین زمانت جمع شد ای شهریار

 از دانه کشتن گرد کرد یا پدر

 گوره یا ایمان نداری تو بیگو

 ... کنیتا که یک لقمه مسلم می

 ننگ دارم گر خورم از قوت تو

 ی هیچ درمان تو نیستیجز گدا

 همتی من نگرعالیه پس ب

 پادشاهی از منت آموختن

 کرد از پسش حیران نگاهشاه می

 شد چو باران بهاری اشک او

 اببر دام داند آفت ایدانه
 

 (451 ، صنامهمصیبت)   

***** 

 کند:انسان بلندهمت به هیچ وجه خود را به مدح شاهان و بزرگان آلوده نمی

 شعر چون در عهد ما بدنام ماند

 ستا قیمتالجرم اکنون سخن بی

 ز ممدوحم گرفت دل ز منسوخ و

 تا ابد ممدوح من حکمت بس است
 

 پختگان رفتند و باقی خام ماند 

 ستا وقت حکمتست ا مدح منسوخ

 ظلمت ممدوح در روحم گرفت

 در سر جان من این همت بس است
 

 (553 ، صنامهمصیبت)   
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***** 

دهد که عطار شخصی بلندهمت و وارسته است که ستودن شاهان را قطعۀ درخشان زیر به خوبی نشان می

 کند:داند و در نهایت عزت نفس و استغنا زندگی میشایستۀ خود نمی

 کاسه استقُدُس همالْچون مرا رُوُح 

 شنِمَهر ناخوش من نخواهم نانِ

 افزای منقلب جانالْ ءُناشد غِ

 نین گنجیش هستچهر توانگر کاین

 مااری نیر ایزد را که در بشُکْ

 ؟بندی نهم کجاکس بر دل  من ز

 امهیچ ظالم خورده عامِطَ هن

 م بس استدوحمْعالیم مَ تِهمَّ
 

 ؟شکستر بِدْمُ هر کی توانم نانِ 

 خورشنان آند این نانم و وَبس بُ

 ی من«نافْز الیَنْکَ» قناعتشد 

 ؟فله پستهر سِ تِنَّمِ درکی شود 

 مابستۀ هر ناسزاواری نی

 ؟خداوندی نهم را هر دون نامِ

 امص کردهلُّخَکتابی را تَ هن

 است م بسروح تِوَّقُ و جسم وتِقُ
 

 (113 - 115، صص منطق الطیر)   

***** 

 کند:از آثار مهم بلندهمتی این است که انسان را در چشم دیگران عزیز و معتبر مییکی 

 آن غالم آواز داد آن جایگاه

 ام البته جامکز کسی نگرفته

 می بستانمی کس جامِ گر ز هر

 افتد مرااز خموشی بد نمی

 چون نیامد جام اول درخورم

 اول جام قانع گشتمیه گر ب

 مراگر کند فانی و یا باقی 

 ستا الحق غالمی درخور: »شاه گفت

 ت عالیش هستروی خوب و همّ

 ،ن در پیش من استاد شاهآاز» :گفت 

 فخر من خود تا قیامت این تمام

 ؟سلطانمی ۀکی چنین شایست

 افتد مراتر زین خود نمینیک

 ست آخر بر سرمه اشاه استاد

 گشتمیاز وزیر و شاه ضایع 

 «.د ساقی مراوَتا ابد شه بس بُ

 ستا لق او نیکوترلق او از خَخُ

 با چنین کس جاودان باید نشست
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 سته این راه آمدا هرکه از همت در
 

 «.سته اشاه آمد ،کندی مییگر گدا
 

 (454 ، صنامهمصیبت)   

***** 

کند. کسی که با دیدن ثروت یا لذت، یار خود را شخص بلندهمت جز معشوق خود به چیزی توجه نمی

 همت است:شخصی دونکند، فراموش می

 !خویش ای عاشق تو بر :زُبَیده گفت

 چو من کس تو کردی دعوی عشقِ

 ؛ز سر تا پا همه دعویت دیدم

 مرا بایست جُست و چون نجُستی

 اسباب و امالک ،ییمرا گر جُست

 ولیکن چون مرا بفروختی باز

 !خبر یارای بی ،مرا بایست جُست
 

 ؟ین بیشا از ،ای کذّاب ،چه خواهی کرد 

 بسی بودت ز من بس ،چو زر دیدی

 معنیت دیدمکه در دعویت بی

 یقینم شد که اندر کار سُستی

 را بودی همه پاکو زر و سیمم ت

 سزای همّت تو کردم آغاز

 .باریکه را بودی بو که تا جمله ت
 

 (065 ، صنامهالهی)      

***** 

هدهد به آنها اشاره شده است، یکی دیگر از یاورهای سلوک معنوی که در ضمن گفتگوهای پرندگان و 

 فضیلتِ بسیار مهم انصاف است:

 نصاف و وفادیگری گفتش که اِ

 نصافم بسیحق تعالی داد اِ

 در کسی چون جمع آید این صفت
 

 ؟آن پادشا تِرَضْد در حَوَچون بُ 

 ی هم نکردم با کسیایوفبی

 ؟تفِرَعْد در مَوَاو چون بُ تِبَتْرُ
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 
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خواند و بر این باور است که آن قدر که انصاف در رستگاری انسان نقش عطار انصاف را سلطان نجات می

 :ز و دیگر عبادات نقش ندارنددارد، نما

 نجات لطانِست سُا نصافاِ :گفت

 از تو گر انصاف آید در وجود
 

 هاترَّست از تُرَبِ ،ف شدصِنْکه مُهر 

 جودسُ کوع و درری در رُمْعُ ز هْبِ
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 

 که پنهانی انجام بگیرد و از ریاکاری به دور باشد:برترین جوانمردی انصاف است، مشروط بر این

 ت نیست در هر دو جهانوَّتُخود فُ

 د آشکارهَدْنصاف بِکه او اِنآو
 

 نصاف دادن در نهانبرتر از اِ 

 یاد دار ،از ریا کم خالی افتد
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 

انصاف با قاعدۀ طالیی اخالق پیوندی استوار دارد. باید با دیگران چنان رفتار کنیم که دوست داریم با ما 

 رفتار شود: 

 کنیتو بد میو ی کرد یاو نکو
 

 کنیبا کسان آن کن که با خود می 
 

 (051، ص منطق الطیر)   

  ***** 

 : را چنین تعریف کرده استعز الدین محمود کاشانی انصاف در برابر مردم 

 مراد و. توقّع و ترفّع ترک به یا حقوق، رعایت به یا ،دوَبُ حق قبول به یا خلق، با انصاف مقام در نفس وضع»

 طریق او با کند، مشاهده دیگری طرف از حق که هرگاه محاورات، و مناظرات در که است آن حق، قبول از

 به باطناً نماید، تواضع خلق با ظاهراً حال، این در هرچند و. آید پیش تسلیم و انصاف وجه به بلکه نسپرد، مکابرت
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 مقدّم خود حقوق بر بلکه فرونگذارد، ایشان حقوق که آن حقوق رعایت از مراد و...  باشد نموده حق با حقیقت

 نیارد؛ است، آن مستحقّ که ایمرتبه فوق محلّی در خلق با را خود که آن توقّع و ترفّع ترک از مراد ودارد ... 

 .«ندارد هم ایشان از خود مرتبۀ حقّ رعایت توقّع بلکه

  (054، ص مصباح الهدایه) 

 شمس تبریزی: 

 «.انصافى از حسد خیزدبى»

 (496 / ص5د ، مقاالت)

***** 

کند که بحث ازدواج، به این نکته اشاره میغزالی هنگام انتقاد از اوضاع زمانۀ خود، به ویژه در امام محمد 

 : دهندستانند ولی انصاف نمیاف میدر زمانۀ او غالب افراد انص

سارى و بدخویى و انصاف نادادن و خویى و تیزى و سبکو غالب بر مردمان سفاهت است و درشت»

 «.انصاف خود به تمام و کمال بستدن

 (74، ص 4، ج ترجمۀ احیاء علوم الدین)

***** 

 فروشی است: به نظر غزالی انصاف ستاندن و انصاف ندادن از مصادیق کم

در  و انصاف دیگرى ندهد، ،اى باشدچه در کلمهاگر، و در جمله هر که انصاف خود از دیگرى بستاند»

 «وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتالُوا عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ»عز و جل:  ،قول خداى

ها براى آن نیست که پیمودنى است، بل براى آن است که کارى مقصود چه تحریم آن در پیمودنی ؛داخل شود

 .«کارها باشد ۀاست که عدل و انصاف در آن بگذاشته است، و آن در هم

    (561، ص 4، ج ترجمۀ احیاء علوم الدین) 

***** 
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 ستانند:دهند، ولی داد نمیداند که داد میین میهای اولیای خدا را ار یکی از ویژگیعطا

 نصاف مردان از کسیند اِدَتَسْنَ
 

 حق بسیلْأاند دادهلیک خود می 
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 

های قماربازان اخالقدر بیتی زیبا که در مصباح الهدایه آمده است، انصاف دادن و انصاف نجستن یکی از 

 :به شمار آمده است

 کسی آمد چُست قامریمُدر راه 
 

 ستانصاف ز خود بداد و انصاف نجُه ک 
 

 (574، ص عوارف المعارف)

***** 

 : کندفتوت را چنین تعریف می جنید

 این که ندهی نسبت خود به را آن ،باشی کرده آنچه و نبینی خود از فتوت که است آن من نزدیک فتوت»

 « امکرده من

 : گویدمی فصحبوو ا

 « است ناطلبیدن انصاف و دادن انصاف من نزدیک فتوت اما .گفتی آنچه نیکوست»

 گوید: پسندد که میو جنید به قدری این پاسخ را می

  .«مردیجوان در او ذریت و برآدم بوحفصا آورد زیادت که اصحابنا ای برخیزید»

 (131 - 135ص صچاپ دکتر شفیعی کدکنی، ، االولیاء ۀتذکر)

***** 
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داند که باید انصاف های صحبت با دوستان و یاران را همین میترین بایستهابوعثمان حیری نیز یکی از مهم

 بدهیم و انصاف طلب نکنیم: 

 طمع ،دوَبُ را او آنچه در و داریمی برخود آنچه مسلمان برادر بر داری فراخ که باشد آن صحبت یینیکو»

 خود تابع را او و باشی او مطیع و نکنی طلب انصاف وی از و بدهی او انصافِ .او جفای کنی قبول و ،نکنی

 اندک و احقر ،رسد بدو تو از هرچه و شماری بسیار و بزرگ وی از را آن تو ،رسد تو بر وی از هرچه و ندانی

 .«دانی

 (117 صچاپ دکتر شفیعی کدکنی، ، االولیاء ۀتذکر)

***** 

 نصیب دیگران توجه کامل دارد:به تعبیر عطار ولی حق کسی است که در بند نصیب خویش نیست، ولی به 

 !ز رهروان باش ،گر مرد رهی

 بنگر که چگونه ره سپردند

 خواهی که وصال دوست یابی

 از بند نصیب خویش برخیز

 در کوی قلندری چو سیمرغ
 

 !باش نهان خون رِّسِ ۀدر پرد 

 !تو آن چنان باش ،گر مرد رهی

 !با دیده درآی و بی زبان باش

 !دربند نصیب دیگران باش

 !باش به نام و بی نشان باشمی
 

 (016، ص دیوان عطار)   

***** 

 : شعر زیبای ابوسعید ابوالخیر

 منم ماه نشابور سرا هگفتی ک

 راو نیز ت ما را و آنِو تو ت آنِ
 

 راو نشابور ت !ای ماه نشابور 

 ؟خصومت ز چرا هبا ما بنگویی ک
 

 (70ص  /5ج  ،اسرار التوحید)   

***** 
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های زیادی را در درون خود شکسته باشد تا بتواند اعتراف کند باشد و بتحقیقتاً شخص باید بسیار بزرگ 

 :تر استای خاص از کسی دیگر پاییندر زمینه

 ر بودصْعَ ل امامِبَنْحَ احمدِ

 آمدی خالیم لْعِ فکر وچون ز 

 ش یافتیرَشْبِ گر کسی در پیشِ

 میعالَ ر تو امامِآخِ» ی:گفت

 وینَشْنَمی ،گوید سخنهرکه می

 که من یل چنین گفتبَنْحَ احمدِ

 نیکبدانم نیک بِهْمن زو  مْلْعِ

 خبرخود بی نصافیِاِای ز بی
 

 ر بودصْرون از حَاو بُ لِضْفَ شرحِ 

 حافی آمدی رِشْبِ زود پیشِ

 تافتیشْالمت کردنش بِدر مَ

 داناتر نخیزد آدمی از تو

 ؟!«ویدر پا برهنه میاین سَ پیشِ

 ننَسُ حادیث وردم در اَگوی بُ

 .ز من داند ولیک هْاو خدا را بِ

 !بینان نگرهرَ نصافِیک زمان اِ
 

 (054، ص منطق الطیر)   

***** 

کند. طبق این داستان، شخص منصف حقیقت داستان ابوحنیفه و کودک نیز دقیقاً همین موضوع را بیان می

 پردازد: پذیرد و به توجیه خطای خود نمیرا حتی از یک کودک می

 کودک. «نیفتی تا دار گوش»: گفت. بود مانده گل در که دید را کودکی. گذشتمی روزی که است نقل»

 از که مسلمانان ۀهم بلغزد تو پای اگر که دار گوش تو اما. باشم تنها ،بیفتم اگر. است سهل من افتادن»: گفت

 بگریست حال در و آمد عجب کودک آن حذاقت ازرا  امام .«دوَبُ دشوار همه برخاستنِ و بلغزند ،درآیند تو پس

 من متابعت آن در نماید، ترروشن دلیلی و شود ظاهر چیزی ایمسئله در را شما اگر زینهار»: گفت اصحاب با و

 .«است انصاف کمال نشان ین وا «مکنید

 (413 - 415ص صچاپ دکتر شفیعی کدکنی، ، االولیاء ۀتذکر)

***** 
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وفایی، بدقولی، جهل و بیهای خود را ببیند و به الزمۀ انصاف این است که انسان حاضر باشد رذیلت

 ناسپاسی خود اعتراف کند:

 !وفاداری شنو نصافِاِ و حرف

 !راه کن مِزْعَ ،گر وفاداری تو

 وفا هرستِهرچه بیرون شد ز فِ
 

 !نکوکاری شنو دیوانِو درس  

 !ین کوتاه کنا دست از ،شیننْورنه بِ

 .مردی رواجوان نیست در بابِ
 

 (051، ص منطق الطیر)   

***** 

توان دید. متن این نگاری جالب میان یحیی بن یزید نوفلی و انس بن مالک میاین موضوع را در یک نامه

 های اخالقی است و الزم است که به دقت در آنها تأمل کنیم: دو نامه آکنده از درس

 بن یحیى نمِ...  الرحیم الرحمن اهلل بسم»: بنوشت انس مالک به نوفلى یزید یحیى که است حکایت در و»

 و است، باریک هاىجامه تو پوشیدنى که رسید چنان من به ،بعد اما. انس بن مالک إلى الملک عبد بن یزید

 مقصد و اى،نشسته علم مجلس در چهآن با نصب، به حاجبى در بر و وطا بر نشستن و تنک، هاىنان خوردنى

. شده راضى تو قول به و اند،ساخته امام را تو مردمان و است، تو سوى رحلت اطراف از و شده، مردمان سفرهاى

 مطلع آن بر کس هیچ و بنوشتم، نصیحت راه از این و. مالزم را تواضع و باش مداوم تقوى بر !مالک اى پس

 .«السالم و. تعالى حق مگر نیست،

. یزید بن یحیى إلى انس بن مالک من. الرحیم الرحمن اهلل بسم»: جمله این بر نبشت جواب وى به مالک و

 تقوى از را تو تعالى حق. یافت نصیحت موقع أدب و شفقت در و رسید من به تو نامه ،بعد اما. علیک سالم

 و حول از و خواهممى توفیق تعالى حق از و! کناد خیر تو جزاى فرمودى که نصیحت بدین و دهاد برخوردارى

 پوشممى باریک جامه که اىکرده یاد چه آن اما و. گردممى باز عظیم علىّ خداى به و شوممى بیزار خود قوّت

 حق از و کنیممى جمله این بر هم و است، راست باشم،مى حجاب در و نشینممى وطأ بر و خورممى تنک نان و

 الطَّیِّباتِ وَ لِعِبادِهِ أَخْرَجَ الَّتِی اهلل زِینَۀَ حَرَّمَ من قُلْ: است فرموده -جل و عز -خداى و. خواهیممى آمرزش تعالى

 نیز ما که نفرماید منقطع ما از را مکاتبت و است، آن کردن از به آن گذاشت که دانممى من و«. 009»الرِّزْقِ من
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 که داد فتوى و. بهتر آن ترک که نمود اعتراف که نگر مالک انصاف در پس .«السالم و کرد نخواهیم منقطع

 «.بود صادق دو هر در و. است مباح

 (557  - 551ص ص ،5 ج ،الدیناحیاء علوم ترجمۀ )

***** 

توانایی تردید کردن در خود و پذیرفتن خطاهای خود و دست از توجیه کردنِ آنها برداشتن حقیقتاً کلید 

 بختی است:خوش

                      !مترس، گو رمجِمُ و دان مرِجْمُ خویش

                       «!هدِ تعلیم ،جاهلم: »بگویى چون

                        !بینجَروشن اى ،آموز پدر از

                      ساخت تزویر نه و کرد بهانه نه

                     کرد آغاز بحث ابلیس آن باز

                       توى اغمبّصَ ،ستوت رنگِ رنگْ
 

 درس استاد آن تو از ندزدد تا 

 هْبِ ناموس از انصاف چنین این

 این از پیش «ظَلَمْنا» و گفت «ارَبَّنَ»

 برفراخت حیلت و مکر لواى نه

 زرد کردیم ،رو سرخ من مدَبُ که

 ىتو داغم و آفت و مرْجُ اصلِ
 

 (5017 - 5094/ 1، د مثنوی)   

***** 

در برابر کافران بند باشیم و حتی های خود پایها و پیمانیک جنبۀ مهم دیگر انصاف این است که به قول

 نیز پیمان خود را نشکنیم:

 لهْل داد مَچو اوّ ،د تیغتزَاو نَ

 ه!خواندنا بر «دهْعَالْا وفُوْأ» وای 

 پیش از این کافری کرد یچون نکو

 کنیتو بد میو ی کرد یاو نکو

 بودت از کافر وفا و ایمنی

 م آمدیلَّسَمُ ات !ای مسلمان
 

 لهْست جَا لهْجَ ،تو اگر تیغش زنی 

 ه!خود ناماند دِهْبر عَ ژ،گشته ک

 !مردی مکن تو بیش از اینناجوا

 کنیبا کسان آن کن که با خود می

 گر مؤمنی تو را؟ وفاداری وک

 ؟در وفا از کافری کم آمدی
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 (051 - 055، صص منطق الطیر)   

***** 

توانیم او بیند و به هیچ وجه نمیهای ما را میکاریها و نابهوفاییبی ها و خطاها ومردیخداوند همۀ ناجوان

را بفریبیم، پس بهتر است کاله خودمان را قاضی کنیم و منصفانه خطاهای خود را بپذیریم و آنها را اصالح 

 :کنیم

 ه اوقصّ کاین آن کور چشمی باشد

 !ه نظرن قصّآ ن دریتو مکن چند

 ایهی کردیوفاچه تو از بیآن

 دست ری زند بر طاسْمْگر کسی عُ

 تا از خواب بیدارت کنند ،باش

 راو تا فردا جفاهای ت ،باش

 ضه دارند آن همهرْرویت عَ پیشِ

 گوشه طاس آید ب چون بسی آوازِ

 ای چو موری لَنگ در کار آمده!

 ؟سرنگون یردگَ طاس ردِچند گِ

 تاَلدر میانِ طاس مانی مُبْ

 !شناسای حق ،رذَدرگُو ر پَر برآ
 

 ه اوصّزین برنگیرد حِ ،دوَنَشْبِ 

 !خبرای بی ،ست این همهوقصۀ ت

 ایهی کردیآشنا نورِه نی ب

 هستزآن بیش تو  ناشایستِ کارِ

 خود گرفتارت کنند در نهادِ

 ،راو ها و خطاهای تکافری

 یک بر تو شمارند آن همههبیک

 د عقل و هوشندانم تا بمانَمی

 گرفتار آمده!در بُنِ طاسی 

 خون ر زکاین هست طشتی پُ ؛رذَدرگُ

 راو دگر آید ت هر دَم آوازِ

 طاس سوا گردی از آوازِورنه رُ
 

 (056، ص منطق الطیر)   

 


