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 چكیده
دهد تصویری است که از انسان واال و متعالی در آن فرهنگگ  ترین ارکانی که شالودة هر فرهنگ متعالی را شکل مییکی از مهم

مردم زندة بیدار در واقع نمونة اعتالی یک فرهنگ است که خود تفسیری است از حقیقگت هسگتی    انعکاس یافته است. تصویر
و جهان. در آثار عرفانی و کالم بزرگان، موضوع مردم زندة بیدار و اهمیّت و توجه به آن بحثی است مستوفی. اکثگر عارفگان و   

سگوو  انسگانیّت و راه    -یعنی انسان کامگل   -زندة بیدار های مردم اند تا از طریق شناخت ویژگیبزرگان اهل معرفت کوشیده
آگاه اصل انسانیّت مربوط به آن است که آدمگی در طریگق مگردم زنگدة     رسیدن به کمال متعالی را بازگو کنند. در نظر عارفان دل

ن مسیر بگه ملوگو    بیدار و دل آگاه گام بردارد و با فراخواندن خویشتن به سمت و سوی خودشناسی و سجایای اخالقی در ای
های فرهنگی مردم زندة بیدار، عمدة عوالم انسانی مورد بحث و بررسگی قگرار   خویش برسد. در این جستار با عنایت بر ویژگی

 گرفته است.
 

 مردم زندة بیدار، عوالم انسانی، عرفان، فرهنگ. های کلیدی:واژه
 

   مقدمه
دالن بیددار دل برآنندد کده: آدم    شود. زندده آگاه گفته میو دلدل ، نامی است که به انسان زنده1مردمِ زندة بیدار

زندة بیدار صورت احسنی است که همتا و نظیری ندارد. او نوباوة عالم هستی است. او نور این جهدان اسدت و   
اندد کده: او   کند. همچندین گفتده  های خودی میشناسد و مشاهدة جلوهچشم عالم که خود را به طور مفصّل می

نمای عالم هستی است که حقایق تمامی مراتب تعیّنات در تحت حقیقت وجودی اوست )الهیجی، بی امآیینه تم
(. او در حكم اسم جامعی است، مسمّی به انسان کبیر، حقیقت اوست که به صدورت همدع عدالم رداهر     112تا: 
 شود.  می

کندد. او بدر   چیزها شناخت پیدا می شناسد و بعد از آن نسبت به سایرآدم زندة بیدار، خود را به خودی خود می
مَدن  »اندد:  این باور است که: قبل از هر شناختی باید آدمی به خود پی ببرد و از خود بطلبد و بخواهد که گفتده 

، پس هرکسی که خدود را  «مَن عَرَف نَفسه بالعبودیه، فَقَد عَرَف رَبّه بالرّبوبیه»، و ...«جَهَل نَفسه، فَهُو بالغیر اَجهل 
 (247: 1336جا معرفت انسانی است )هجویری، د از معرفت کل محجوب باشد، و مراد از این جمله ایننشناس
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ها و آشنا با حال و آینده، او اهدل صددو و   بحث اصلی: انسان زندة بیدار، انسانی است انیس و مونس با گذشته
ل وقت که چون قیام کند، هزاران اخالص است با قامتی کشیده، اهل قیام و قعود، راست ایستاده همچون اسرافی

 گویند:  خیزد. در این مورد است که میمرده از خواب برمی
 خیددز در دم تددو بدده صددور سددهمنا   

 
 تا هدزاران مدرده بدر رویدد ز خدا       

 
 چون تو اسدرافیل وقتدی راسدت خیدز    

 
 رسددتخیزی سدداز پددیش از رسددتخیز  

 
 هر کده گویدد کدو قیامدت، ای صدنم     

 
 مدنم  خویش بنمدا کده قیامدت خدود     

 
 (365: 1325)موالنا، دفتر چهارم، 

آفریدد،  آدم زندة بیدار از جمله آگاهان ازلی است، از آن باورمندان روزگارانی که خدای تعالی همه چیز را مدی 
. انسان زنددة بیددار    2او از آن جمله آفریدگانی بود که تنها او بود و چیزی دیگر اِنگار همپای او قابل ذکر نبود

مثدل و  ست، هیأتی دارد الهوتی صفت، به تمام معنی اهل ادرا  است و فهم و درایت کامل، بیسیمابس خوش
گویدد  بیند و به او مدی شنود و بدو می. او به خدا می3مثال، نشسته در جوار ساکنانِ حرمِ ستر و عفاف و ملكوت

( یا به صورت خدود،  72: 1341(. گویند: خدای تعالی او را به گونع عقل آفرید )نسفی، 327: 1336)هجویری، 
اند که: بدنش لباس سینه اوسدت و  (. در تمثیل گفته75: 1344)نسفی، « انّ اهلل تعالی خلقَ آدم علی صورته»که: 

سینه لباس دلش و دل لباس ضمیر و ضمیر لباسِ سر است و سر همان عالم معرفدت و آگداهی اسدت )عثمدان،     
اه حقیقت، رونده، شنونده، از شُدنی به شدن دیگدر، از نقدب بده    (. او وجودی است نامیرا، سالک ر222: 1333

کمال، از تاریكی به روشنی. چنین آدمی نشأتهای مختلف را دیدده اسدت. او از خدا  برآمدده و سدرانجام بده       
(، وی متعلّق به عالم باالسدت و اعلدی عِلّیدین،    225: 1344صورت حقایق اشیاء رهور پیدا کرده است )نسفی، 

(. او در وقت دیدن، همه بیناست و 31: 1341عالم و قادر و مرید و متكلّم و سمیع و بصیر )نسفی،  زنده است و
 (.  27در وقت شنیدن همه شنوا و در وقت گفتن همه گویا، و همچنین در همع صفات )همان: 

کند می آدم زندة بیدار، به شرف عقل مخصوص گردیده است و به نور عقل میان حق و باطل و خیر و شر حكم
(. رسول اکرم )ص( فرموده است: تفاخر در دنیا و آخرت به عقل است و چدون روز قیامدت   135: 1343)جام، 

(. همه چیزها را به علم حاجدت  244: 1351، 1ها و عقلها منازل را قسمت کنند )غزالی، ج باشد، بر اندازة نیّت
 است و علم را به عقل که عقل سایع خداست. 

 خددوش خوسددت عقددل سددلطان قددادر  
 

 آن کده سدایع خدداش گویندد اوسدت      
 

 سددددایه بددددا ذات آشددددنا باشددددد   
 

 سدددایه از ذات کدددی جددددا باشدددد  
 

 (.215: 1329)سنایی غزنوی، 
علم راه به جایی نبرد، نیز علم درست، نتیجع عقل است. هدر کده   الزمع عقل درست، تحصیل علم است. عقل بی

اند کده: بدرو علدم    (. آورده88: 1)مستملی بخاری، ج باشد بی علم سخن بگوید دروغگوست و قولش زور می
(. انسان بدون بدرقع 148: 1362، 2بجوی و عالم باش که اوّل فرضی بر تو علم است )عین القضات همدانی، ج

عمل وبال است. هرکه علم ندارد، دلش بیمار است و مدرگش الزم  تواند به سعادت برسد و علم بدون علم نمی
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(. هر که یک بداب از  33اند: اقرب النّاس من دَرَجه النّبوة ، اهل العلم)همان: (. گفته39: 1351، 1آید )غزالی، ج 
(. علم باید 45علم بیاموزد بر نیّت آن که مردمان را برای خدا تعلیم کند، ثواب هفتاد پیغامبر صدیق یابد )همان: 

 مقرون عمل باشد:  
 علدددم بدددا کدددار سدددودمند بدددود  

 
 بدددودبندددد کدددار پدددایعلدددم بدددی 

 
 (.292: 1329)سنایی غزنوی، 

داند که علم واقعی همان معرفت است و معرفت واقعدی در شدناخت خددا و خدالق     انسان زندة بیدار خوب می
خواهدد. او کسدی   طلبد و نمدی هستی بخش است. چنین آدمی پیوسته متصرّف حق است و از حق جز حق نمی

-خورد، از تو مدی بینی، به راهر با تو طعام میحال نمی است که جامع جمیع مراتب معرفت است. او را بر یک

: 1346فروشد لكن دلش در حظایر قدس باشد و سرش به بالش اُنس نهاده )عطدار نیشدابوری،   خرد و به تو می
خواهد و بده  گوید، از خدا میکند، با خدا سخن می(. اهل معرفت گویند: او با خداست، با خلق معامله می198

 (.  273: 1341کند )عین القضات همدانی، کند، دلِ او خانع خداست و خدا همیشه به خانع او نظر میاو تكیه می
آگاهی صفت وی باشدد.  است که دریادلی، بیدار دلی و دل« یُدر  و ال یوصف»دل آدم زندة بیدار همان لطیفع 

بر شوی بایدد چشدم دلدت را بداز     خواهی از او و جای باشِ و ده و دیارش باخکند، اگر میاو با دل زندگی می
کنی. مگر او هم دمی درِ باغ ملكوتِ دلش را به سوی تو باز کند تا تو دمی در شمال باد عطر و رنگ گلبرگهای 
احساس او قرار بگیری و ببینی که دنیای دل چه دنیای پر رمز و رازی است. شاید که چندین صداحب دلدی در    

کده او  شد و شاید هم آن باال و باالها مثالً در فراز کوه بلند باغران، بدا آن ای از شهر و دیار شما نیز باخمِ کوچه
 گوید که:  شود و از دل میپندارم که او دمی  با مرغان خوشخوان با احساس همنوا میشناسم، لكن میرا نمی

 سددددر کددددوهِ بلنددددد بدددداغرونم   
     

 اندددددار کیسدددددع سدددددوداگرونم 
 

 اگددر صددد سددال د کیسدده بمددونم     
     

 4سدددكع صددداحب قدددرونم هندددوزم 
 

 (.91: 1390)ناصح، 
-داند و از خدا جز ادب چیزی نمیآدم زندة بیدار، اهل ادب است، به همین جهت رعایت حدّ هر چیزی را می

 طلبد. 
 از خدددددا جددددوییم توفیددددق ادب

 
 بی ادب محروم شد از لطدف حدق   

 
 (.7:  1325)موالنا، 

خیر در او جمع شده، یعنی متخلّق است بده اخدالو اهلل. از   به دلیل رعایت همین جنبه است که همه خصلتهای 
شناسد که نده بده   ای چون دست و پای و چشم و گوش و ... را به درستی میاین جهات گویی ادب هر جارحه

آید، یعنی ذاهِدب   رود و میکند روی به حق دارد، به خاطر حق میخود اوست که به خداست. او در هر چه می
داند که دست را به نیكی و احسدان و  (. او ادب دست و پای را در آن می457: 1336)هجویری، اِلی ربّی است 

بیند: ما نَظرتُ خدمت اِخوان مبسوط دارد و به تكبّر راه نرود، چشمش ابزار اعتبار است. در همه چیز خدا را می
-ش را از سخن زشت و ناروا حفد  مدی  شنود، زبانفی شیءٍ الّا و رأیتُ اهلل فیه)بسطامی(. او جز کالم نیكو نمی

 کند.  
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زندد کده: وی را   آدم زندة بیدار، گوش و هوشش بر آن است که باید بهرة گوش از نطق بیشتر باشد، او مَثَل می
(. زبدانش ترجمدان دل   25: 1299گوید، باید بشنود )یزدی، اند و یک زبان، پس دو چندان که میدو گوش داده

 اوست:  
 ان دل اسدددتزبدددان در دهدددان ترجمددد  

 
 سخن بدر زبدان از زبدان دل اسدت     

 
 (.245: 1341)جامی،   

 گیرد:  او به سخن اهل دل خطا نمی
 چو بشنوی سخن اهل دل مگو کده خطاسدت  

 
 جاسدت ای، جان من خطا ایدن شناس نهسخن 

 
 (.17: 1320)حاف ، 

بیدار، همه حكمت است و موعظدت. او  و شاید در این راه جفاها و مالمتها ببیند و دم بر نیاورد. کالم آدم زندة 
در حكم آن پیر قدیمیِ قدیمی است که هیچ سخنی را ناگو نگذاشته )امثال و حكدم مدردم خراسدان جندوبی(،     

هایی که جواب ندارد و این چنین است، شاید همع مردم به طور عام و مردم زند. حرفهمیشه حرف حسابی می
او در ادب گفتدار  «. خُولِ کالهش کُل داشته باشد»ه: باید چنین آدمی بیرجند به طور خاص بر این باور باشند ک

گویدد  مدی « تدو »کند و مثال به جدای  چندان با مالحظه است که به سادگی صورت کلمات خطابی را عوض می
تومندد،  »و بده جدای   « شدمامه »لف  « تومان /تمه»و به جای « شمافنگ»گوید: می« تفنگ»و شاید به جای « شما»

 بخشد.  کلمع ناپسندی را صورتی معقول می 5، شمامند و بر همین قیاس«طامند تامند،
خوردن و آشامیدن آدم زندة بیدار، براساس عدل و مروّت است. بدون مبالغه او از محرّمات و مشتبهات سدخت  

یل خورد گویی به نیّت عبادت است و ادای تكلیف نه به جهت ح ّ نفدس. او تحصد  گزیند. هر چه میدوری می
جویدد. وی اصدل قناعدت را از    داند و به کم قانع است و از حرص و آز بیزاری مدی روزی حالل را عبادت می
( و بر این باور است که میزبانی کردن مردم به طعدام از بسدیار   239: 1345داند )قشیری، جملع عبادات طیّبه می

ود، ایزد تعالی وی را از آتش جهدنّم دور  صدقه فاضلتر است و هر که مسلمانی را طعام و شراب دهد تا سیر ش
 (. به نظر وی خورا  و طعام در چگونگی تقوای آدمی مؤثر است.  230: 1345، 1دارد )غزالی، ج 

   
 سبب خشم و شدهوت از لقمده اسدت    

 
 آفت ذهدن و فطندت از لقمده اسدت     

 
 بندددده بطدددن و لدددذّت و شدددهوات  

     
 بتدددر از بنددددة عدددزی و مندددات   

 
 (.377: 1329)سنایی غزنوی، 

 و این که:
 ای کدددان ندددورافزود و کمددداللقمددده

 
 آن بدددود آورده از کسدددب حدددالل 

 
 ... علم و حكمت زایدد از لقمدع حدالل   

 
 عشدق و رقّدت آیدد از لقمدع حدالل      

 
 جهل و غفلت زایدد آن را دان حدرام    چددون ز لقمدده تددو حسددد بینددی و دام 
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 هددالقمدده تخددم اسددت و بَددرَش اندیشدده

 
 هدداگددوهرش اندیشددهلقمدده بحددر و  

 
 (.101: 1325)موالنا، 

-مردم زندة بیدار اهل خود آرایی، صورت سازی و تظاهر نیست. به صورت راهر خویشتن چندان التفاتی نمدی 

 کند. لباسش لباس تقوی است و او بر این باور است که:  
 جامه از بهر عدورت عامده اسدت   

 
 خاصگان را برهنگدی جامده اسدت    

 
 بددر عورتددان پسندیدسددت جامدده
 

  دیددده اسددت  آفددت دیبدده عجامدد 
 

 خُلقددان جددوی لبدداس در را مددرد
 

 نجهددای ویددران جددوی گددند در کُ 
 

 (.363: 1329)سنایی غزنوی، 
پوشش از جملع حقوو نفسِ اوست. به جهت دفع سرما ...، نه برای رعونات نفسانی، بلكه بدرای ارهدار نعمدت    

: 1347خدمت است، لباس ساده، پا  سپید، خیر ثیابكُم البَیض )العبدادی،  ربّانی. لباس واقعی لباس مجاهدت و 
داند کده برخدی را جامده بُدت اسدت چده ندو باشدد و چده کهنده           (، لباسی باید او را بدون تكلّف. او می243

 پرستی باشد.پوشی نیز شاید قرین بت(؛ یعنی ژنده127: 1341)نسفی،
داندد کده تحصدیل    کند، او میاش را خود رفع میطلبد. نیازهای زندگیآدم زندة بیدار، همه چیز را از خود می

پرستی است و روزی حالل نوعی عبادت است و اگر کسب نكند شاید نیاز وی به دیگری باشد و این نوعی بت
کند. طمع به مال و دسترند دیگری پردازد و از دسترند خویش امرار معاش میارهار نیاز. او به کسب و کار می

ارزد )مستملی البخداری،  دارد که همع دنیا به خواری سؤال و طلب کردن چیزی از کسی به عنوان خواسته نمین
(. در حقیقت، کسب و کار در نظرگاه او نوعی معاونت با خلق خداست در انجام امور و عملدی  64: 1330، 3ج

 (.  256:  1345است مرادف خیر و احیاناً جهاد و برتر از عبادت )غزالی،
کار کردن همراه کسب ثواب است و نیكی و امّا برعكس این؛ یعنی بیكاری متابعت امر شیطان باشد. انسان زندة 

داند که خدای بزرگ زمین را به حكمت آفرید و باید زمین معمور باشد و فایده به خلق رساند و اگدر  بیدار می
(. 442: 1336د که نوعی گناه اسدت )جدامی،   مردم بدانند که عمارت دنیا چه ثوابهایی دارد، تر  عمارت نكنن

 (.67: 1330، 3کار کردن، نوعی تقرّب است به خدا و اطاعت امر وی )مستملی البخاری، ج
 راه روزی کسب و رند اسدت و تعدب  

       
 ای داد و طلددبهرکسددی را پیشدده 

 
 اُطلبددددوا االرزاوَ فددددی اسددددبابها         

 
 اُدخُلُددوا االوطددانَ مِددن اَبوابِهددا     

 
 (.83: 1325موالنا،دفتر سوم، )

 ولكن رزو واقعی به دست خداست، او رزّاو است:
 تددا بدددانی اصددل اصددلِ رزو اوسددت 

       
 تا هم او را جوید آن کده رزو جوسدت   
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 روزی از وی جو، مجو از زید و عَمدر 
               

 مستی از وی جو، مجو از بندگ و خمدر    
 

 (.   96)همان،دفتر پنجم :
اندیشد، او خودبین نیست که خدودبینی ندوعی کفدر اسدت. او     مردم زندة بیدار ، در هر حال به خود و خدا می 

گیرد، وانگهی تدودّد و تدألّف از صدفات    شمارد و آنها را برای رضای خدا دوست میهمگان را برتر از خود می
 برجستع اوست. او بر این باور است که:  

 بنددددی آدم اعضددددای یكدیگرنددددد 
 

 ه در آفددرینش ز یددک گوهرندددکدد 
 

 (.  66: 1368)سعدی، 
شمارد. او در کتابی خوانده که: یكی از اهل معرفدت را  داند، بلكه کمتر میاو خود را از کسی باالتر و برتر نمی

بینی؟ گفت: آمرزیدگانند. اگر مدن در میدان ایشدان    به عرفات دیدند، از او پرسیدند که: حال مردمان چگونه می
، 2نبودم؛یعنی بدترین خلق منم. اگر خدای تعالی ایشان را نیامرزد، از شومی من نیامرزد )مسدتملی البخداری، ج  

دارد. آدم زنددة  نگرد و ایشان را در معنی بدر خدویش مقددّم مدی    به همع افراد به چشم حرمت می (. او8: 1330
(. دوستی بدا  100:  3ابر کرده است )همان، جبیدار، یقین دارد که خدای بزرگ، رضای خود را با رضای بنده بر

که متواضع است، خشنودی خدا را از راه تواضع نسبت به خلق خدا مردم و خلق خدا نمودار تواضع اوست. آن
 گوید:  کند. شاعر برخاسته در بین مردم زندة بیدار میطلب می

 بزرگددی بدده ندداموس و گفتددار نیسددت
 

 بلندی بده دعدوی و پنددار نیسدت     
 

 ع سدددر رفعدددت افدددرازدت تواضددد
 

 تكبّددر بدده خددا  اندددر اندددازدت  
 

 (.116: 1359)سعدی، 
خدای بزرگ به صفت رحمت و ترحّم متّصدف اسدت   »رحمت آوردن بر مردم و همنوع ثوابی عظیم در بردارد. 

ی، گوید: اِرحَم، تُرحَم )یا: ارحَموا، تُرحَموا(؛ یعنی رحم کنید تا مورد رحمت حدق قدرار بگیریدد )غزالد    که می
(. شفقت و مهرورزی به دیگران و مدارای با ایشان، عالمت قرب حق اسدت و سدبب بخشدش    832: 6، ج1351

 شود.وی که نصیب بندة مقرب درگاه الهی می
 خدددا را بددر آن بنددده بخشددایش اسددت 

 
 که خلق از وجودش در آسایش اسدت  

 
 کسددی نیددک بینددد بدده هددر دو سددرای  

 
 کدده نیكددی رسدداند بدده خلددق خدددای  

 
 (.116: 1359 )سعدی،

گوید: تو امروز وقت خود را غنیمت دار و به جمعیّت و فراغت بگذران. یكی از برگزیدگانِ مردم زندة بیدار می
کس مرسان که معصیت نیست الّا آزار رسانیدن، و تا امكان است راحت به همده کدس و   چیز و هیچآزار به هیچ
کندد کده :   (. و هم از ایشان نقل مدی 182: 1341)نسفی،  رسان که طاعت نیست الّا راحت رسانیدنهمه چیز می

، 1ایمان دو رکن دارد، یكی تعظیم امر خدا و دیگری شفقت بر خلق خدای تعالی )عدین القضدات همددانی، ج   
گذارد. وی بر این باور است کده خددای   (. آدم زندة بیدار به خویشان و منسوبان خویش حرمت می206: 1362
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، از آنجا که فرموده است: من رحمانم وخویش من رَحِم است. نام وی از ندام خدود   بزرگ خویش و قوم اوست
(، و 337: 1345، 1شكافتم. هر که خویشی پیوسته دارد با وی پیوندم و هر که بریده دارد، از وی ببرم)غزالی، ج

دارد. هدیچ   هم فرموده که: هر که خواهد که عمر وی دراز شود و روزی فراخ شود گدو خویشداوندان را نیكدو   
طاعت را بیش از آن ثواب نیست که صلع رحم را باشد، و برترین همه طاعتها، حرمدت پددر و مدادر اسدت و     

اند که: بهشت زیدر پدای   . در خبر آورده6ها. خداوند در خصوص احسان به والدین تأکید داردرعایت حقوو آن
ا به آدمیان و بنی نوع، بلكه نسبت به حیواندات  (. مردم زندة بیدار، نه تنه563: 1401، 1مادران است )سیوطی، ج

 گوید:  اند و مسخّر وی. او خود مظهر رحمت است که میگوید: حیوانات خادم آدمیورزد و میشفقت می
 تمیددز اسددتخددر اگددر چدده بددیمسددكین

 
 چددون بددار همددی بددرد عزیددز اسددت  

 
 گدددداوان و خددددران رنددددد بددددردار

 
 بددددده ز آدمیدددددان مدددددردم آزار  

 
 

 (.74: 1359)سعدی، 
کاسده.  خورد و سگی بدا وی هدم  گویند که: معروف کرخی خالویی داشت حاکم شهر. روزی معروف نان میمی
خوری، گفدت: از  نهاد و یكی در دهان سگ. خالو گفت: شرم نداری که با سگ نان میای در دهان خود میلقمه

اصحاب خود قصد جایی کدرده بدود، در   کنند که: وی روزی با دهم. از زنده دلی دیگر نقل میشرم نان بدو می
(. 172: 1346آمد. آن عارف نامور و زندة بیدار بازگشت و راه به سگ داد )عطار نیشدابوری،  تنگنایی سگی می

رفت. در راه به موضعی رسیدند، چاهی بدود، بدر   شود که شخصی با جماعتی به حد میدر همین مورد نقل می
گی زبان از دهن بیرون آمده. آن شخب را رحم آمد و ررفی نداشت کده  سر آن چاه سگی افتاده. از غایت تشن

آب از چاه بیرون کشد، دستاری که بر سر داشت در آن چاه فرو گذاشت. چون تر شد بیدرون آورد و پدیش آن   
(. شاعر زندة بیددار، از ایدن آدم یداد    412: 1336کلب بیفشرد. مكرّر این عمل کرد تا او سیراب شد )هجویری، 

 ند که:  کمی
 یكددی در بیابددان سددگی تشددنه یافددت  

 
 بددرون از رمددق در حیدداتش نیافددت    

 
 کلدده دلددو کددرد آن پسددندیده کددیش   

 
 چو حبل اندر آن بست دستار خدویش  

 
 به خددمت میدان بسدت و بدازو گشداد     

 
 سددددگ ندددداتوان را دمددددی آب داد 

 
 (.85: 1359)سعدی، 

آمده است که: چون یوسف به دیدار پددر رسدید یعقدوب    داند. در خبر ها میمردم زندة بیدار، از این معنی نكته
پرسید که خدایا این بال که بر سر من آمد به چه سبب آمد؟ جواب آمدد کده: ای یعقدوب، فدالن وقدت تدو را       
مهمانی رسید و در خانع تو گوسفندی بود با بچع آن. بچگک را در پیش مادر کشتی و بریان کدردی و در پدیش   

بنالیدد. مدا دل تدو را بده فدراغ فرزندد        _خددای تعدالی   _بریان گشت و به ما یعنی  مهمان نهادی. دل آن مادر
 (.198: 1330، 2بسوزاندیم تا بدانی که درد فرزند چگونه باشد )مستملی البخاری، ج
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است. تخلّق وی به خوی پسندیده و رفتار درست، همان چیزی است که مردم زندة بیدار به انواع صفات آراسته
کند. مردم زندة بیدار، منشأ اخالو دهد و او را به نام مردم زندة بیدار معرفی مییّت او را تشكیل میجوهرة انسان

های الهدی اسدت.   داند که خلق نیكو از جمله بخششداند و حُسنِ عادات. او نیک مینیكو را طهارت طینت می
آید. رسول خدا به صدفت خُلدق عظدیم    یتخلّق به اخالو پسندیده، یكی از اسرار بعثت بنیِ نوع آدم به شمار م

(. از رسول خدا نقدل شدده کده: هرکده را     4( آیع 68ستوده شده است که: وَ انَّک لَعلی خُلُقٍ عَظیم )سورة قلم )
تر باشد بده ندزد خددا و خلدق خددا      اخالونیكوخویی بر راهر و باطن باشد، ایمانش کامل است و هرکه خوش

(. دوری از حقد، بدخواهی، قهر و غضب، عفو، دورویی، غیبت، 40: 1330، 3عزیزتر باشد)مستملی البخاری، ج
رویی و طالقدت وجده )ارمدوی،    دنیادوستی، بدخواهی، پندار بد و ... نیز، از جملع محسّنات آدمی است. گشاده

 . 7اند: نكویی کن و در آب انداز(. مباسطت، موافقت و مؤانست و باالخره نیكی کردن که گفته181: 1351
شود او را با چشم دل دید و حضورش را با سر پنجع احسداس و ادرا   مردم زندة بیدار، در همه جا هست، می

بیند ولكن او شاهدی است برای دیگدران، عنقدای   بینند، تنها اوست که خود را نمیبه جای آورد. همه او را می
نشیند و رند و و ... . او با خلق خدای می ناپیدای عالم اساطیر، برکشیده شده به فراخنای عرش اعلی، ولی خدا

کند. آدم زندة بیدار به دور از کشد. همچنین او تظاهر به خودنمایی نمیکند و دم در نمیبالی آنها را تحمل می
طلبد، مگر آنچده حوالده او شدده باشدد. ذات و     خطا و محفوظ از هر ناصواب است. او هیچ مرادی از حق نمی

گذرد و روز به عبدرت و انتبداه. او در   کسب وی سخاوت و جان بازی. شبش به فكر میتوشع وی ورع است و 
(. او جدانی دارد  243: 1352مقام و مرتبت در مقعد صدو است، عند ملیک مقتدر، در زیر قبّع حق)مرصادالعباد، 

لم روحانی ، دلش محل استوای صفت رحمانیّت است و محلّ رهور جملگی صدفات الوهیدت. او جملگدی عدا    
کنند .... . او مشامی دارد که روایح غیبدی بددان شدنود و    غیب را از ملكوتیات و روحانیات به درستی در  می

 (.  193کامی که ذوو محبّت و حالوت ایمان و طعم عرفان بدان یابد )همان: 
فَدس بكشدد و بده    گوییم، مرد روز نیست که نان به نرخ روز بخورد، یا به خاطر نَفس، نَآن که ما از او سخن می

اقتضای پسند این و آن عمل کند، یا این که هر روز به رنگی درآید تا از قافله عقب نماند. آن که ما از او سخن 
گوییم، کسی نیست که به زخارف دنیایی بنازد و چون چیزی از دنیا وی دارد، دنیدا را دو دسدتی بچسدبد و    می

)امثال و حكم مردم خراسدان   8رد و هر سوی باد آید چک بزندروی سبیل شاه نقاره بزند یا دستک و دنبک درآو
. او نه از قبیلع بله قربان گوییهاست 9جنوبی( و احیاناً بدین دل خوش داشته باشد که: وی نوکر حسن خان است

 زاد و از آدمهدای نتراشدیده نخراشدیده. او از آنهدایی    نه از متخلّقین به رفتار. منحطّ پیش خدمتهای غالمان خانه
-خواهندد و چده مدی   نیست که پیش این و آن کمر خم کند و نگاهش معطوف به عمل دیگران باشد که چه می

پسندند و چه انتظاری از وی دارند. او از آنهایی نیست که در هر جا به جهتی از جهات سخن بگوید تدا بدانندد   
از باب پسند روز سخن بگوید و به بهره نیست. گاهی وارد سیاست شود و که از اطّالعات مربوط به هر روز بی

کند، بده خداطر   هایی که از افواه رجال گرد کرده سندیّت بخشد، رجالی که به خاطر آنها ارهار وجود میشنیده
ها عبارتی چند به هوش سپرده تا به بیان آورد، چند بار هم از باب اطمینان به طرز عملش، جلدو آیینده قدرار    آن

باشد یاد بگیرد و صددایش را احیانداً ضدبط    که شایسته میبستن تكمع کتش را چنانگرفته تا شیوة درست باز و 
-اش را با عبارات نرم و مخملی باید بیان کند. او از آنکرده تا ببیند که در چه حالی و چگونه خلوص و بندگی

ر شكمش افزوده هایی نیست که به قول آن استاد عزیز: هر وقت قیمت زمین و آب و ملكش افزایش یابد، بر قط
 ( و قِسِ علی ذلک .  556: 1337شود و ارادتش به آب و خا  کشورش بیشتر شود )اسالمی ندوشن، 
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ها سر و سری داشته باشد و سدرانجام  مردم زندة بیدار، نه از مردگان متحرّ  است و نه از هم الغافلون که با آن 
پندارد مجهول القدر مانده جاست که او میعلّیین شده و اینجا به جلوه درآید که: او طاووسی با هزار داعیع بی

است و چون خالف انتظاری از جانبی ببیند دریابد که از معرکه به دور افتاده، بر آشوبد و بگوید، دنیا بده آخدر   
رسیده، هیچ حساب و کتابی در کار نیست، صد رحمت به زنجیر عدل انوشیروان و هزار آفرین بده جدور بندی    

 مروان:
 فلَیدددت جَدددور بندددی مدددروان عادَلَندددا

  
 

 و یا لَیتَ عدل بندی عبّداس فدی النّدار     
 

(. راست گفدت آن کده   2( آیع 59مردم زندة بیدار، چیز دیگری است، ... فاعتَبِروا یا اُولِی أالبصارِ )سورة حشر )
سَن صد گز رسن )امثدال  گفت: از ای آدم تا او آدم صد گز رایه )راه است( یا از ای مَسَن )محمد حسن( تا او مَ

 و حكم مردم خراسان جنوبی(. حماسع آدم زندة بیدار بیانی است که به صد دفتر نگنجد.  
 

 گیری:نتیجه
شود که به علم خودشناسی واقف باشدد؛ وی فدردی اسدت کده     آگاهی اطالو میمردم زندة بیدار به انسان دل 

دهد. وی سالک راه حقیقت است تا به کمال و مطلدوب  اش نشان مینمودی از عالم الهوتی را در معنای واقعی
آگاه است که متخلّق به بیند و خود را. او دریادلی دلخویش برسد و در این راه به مدد عقل و ایمان خدا را می

دهدد و درصددد جلدب    اخالو اهلل است و به همین دلیل سجایای اخالقی را همواره الگوی خدویش قدرار مدی   
 رضایت خداوند است.  

رویی در پی نفی خودبینی و خودپسدندی اسدت و متّصدف بده مدردم      مردم زندة بیدار با طالقت وجه و گشاده
شود تدالش و سدعی در   دوستی و درصدد خدمت به خلق اهلل. از دیگر صفاتی که چنین انسانی بدان شناخته می

رضای خداوند است از  نیاز از دیگران شود جز از خدا، درصدد جلبجهت کسب روزی حالل است تا وی بی
 طریق خدمتگزاری به خلق خدای.

 
 یادداشتها   

( آمده است. ایدن لفد    428 -370در کتاب اشارات ابوعلی سینا )« حیّ بن یقظان »به صورت: « زندة بیدار»شاید اوّل بار لف   -1 
باشد.  حی بن یقظان می« یقظان»که او پسر  «حی»آگاه از مردم بیت المقدس به نام دربردارندة تمثیلی است عرفانی در باب پیری دل

« حی»ای است به عقل فعّال یا عقل دهم. گویند این عقل با جهان مادی سنخیّت دارد. روایت کنند که از نظرگاه اهل معرفت، اشاره
 شود.پردازد و در این سلو  روحانی  با عجایبی روبه رو میبنا بر وصیت پدرش به سیر در آفاو و انفس می

اصل این کتاب را ابن سینا به عربی نوشته است و یكی از شاگردانش به نام ابوعبید جوزجانی آن را به امر عدالء الدّولده کاکویده    
ه( به فارسی ترجمه کرده است. به تبعیت این اثر آثار دیگری هم در ادب فارسی به وجود آمده، مانند:  422)حاکم اصفهان به سال 

ل آن یونانی است و حنین ابن اسحق از یونانی به عربی ترجمه کرده و ... . نورالدّین عبددالرحمن جدامی   که اص« سالمان و ابسال»
( همین قصه را در یكی از مثنویهای هفتگانه خود به نظم درآورده است. جز اینها ابن طفیل فیلسوف و طبیب اسپانیایی 898 -817)

( این قصه را بیان کرده اند. به هر طریق موضوع کتداب از  587 -549او )و شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی مشهور به شیخ اشر
بهشت .... . بر این داستان شدرو  بسدیاری   « ابسال»آدم ابوالبشر باشد و مراد از « سالمان»نوع مباحث تمثیلی است و شاید مراد از 

ش به اهتمام استاد بدیع الزّمان فروزانفر تحت  1334به سال « زندة بیدار»اند، از جمله این که روایت ابن طفیل، تحت عنوان نوشته
ترجمه و چاپ شده است. برای توضیح بیشتر در این باب ر. : فرهنگ فارسی دکتر معین و فرهنگ ادبیات «زندة بیدار»عنوان همان 

 فارسی اثر استاد محمّد شریفی )ذیل: حی بن یقظان(.     
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؛ یعنی آمد بر آدمدی وقتدی از   حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یكُن شَیئًا مَّذْکُورًا الْإِنسَانِ عَلَیهَلْ أَتَی  :1( آیع 76اشاره دارد به سورة دهر )  -2  
اال و نٌ مِّدنَ الددَّهْرِ   زماأَتَی عَلَی الْإِنسَانِ  ما  هاست، از جمله گفته اند که: روزگار که نبود چیزی یادکرده و در تفسیر این آیه سخن

؛یعنی هیچ روزگار نیامده و الّا او در آن روزگار چیزی بود مذکور؛ یعنی همیشه معروف و مذکور و مشهور بود ا مَّذْکُورًاشَیئً کانَ فیهِ
   . 70-69: 1375، 20...، ر. : روض الجنان و رو  الجنان فی تفسیر القرآن، ج

 گوید:تعبیری است از حاف  شیرازی که می -3
 نشین بادة مستانه زدندتر و عفاف ملكوت                      با من راهساکنان حرم س                   

ای برخوردار است. به نظر اینان حقیقت وجدودی آدمدی   و صاحب دل در بین اهل معرفت از اهمیّت ویژه« دل»بحث در باب   -4 
ت. دل خانع خداست و خالصده جدوهرة   مربوط است به لطیفع دل، هر که دل ندارد آدم نیست. دل آدمی از جنس گوهر مالئكه اس

 ذات  و صفات آدمی. دل مخزن اسرار ربّانی است، دل جام جم است، خضر است، عرش الهی است، اعجوبع فعل حق تعالی و ... 
لدبِ  پور بر این نظر تاکید دارند که : احوال دل در دیار قهستان حكایتی دیگر دارد. بدین صورت که سلولهای قاستاد اسداهلل زمانی

قویتر داشته باشد و تمام انوار یدا   _یعنی دل را  _« آن لطیفع ربّانی»فیزیولوژیكی مردم قهستان باعث شده است که استعداد جذب 
امواج فیوضات الهی را در خانع دل جذب نماید. دل در قهستان کوه مراد است. نكته مهم در تأیید صدحّت فرضدیع فدوو در ایدن     

سلولهای قلب مردم دیار قهستان و این که خود از نوعی دیگر است . بدرای مالحظدع بیشدتر ر. :    خصوص مایع موجود در درون 
 به بعد(.  563:  1391)زمانی پور، 

 شاید این معنی مبیّن نوعی شوخی باشد، لكن گویای حقیقتی است نهانی.  -5

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِکُوا بِدهِ شَدیْئاً    :36...، سورة نساء آیع وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًالَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ : ... 83( آیع 2از جمله سورة بقره)  -6
 قَضی :  و23َ( آیع 17إِحْسَانًا... ، سورة بنی اسرائیل ) وَبِالْوَالِدَیْنِ شَیْئًا بِهِ تُشْرِکُوا : ... أَال151( آیع 6...، سورة انعام )وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً

لَم یُغفَر لَهُ، ابعَدَهُ اهللُ؛ یعنی هر کده   و مِنهُما واحِداً اَو والِدَیهِ اَدرَ َ إِحْساناً. در خبری آید که: مَن بِالْوالِدَیْنِ وَ إِیَّاهُ إِالَّ تَعْبُدُوا أَالَّ رَبُّکَ
روض الجندان و  »؛ خدای او را هال  کناد. ر. : جلد دوم کتاب مادر و پدر را دریابد یا یكی از ایشان، و او را نیامرزند، ابعَدَهُ اهلل

 .36صفحع « رو  الجنان فی تفسیر القرآن
 ( که گوید: 178بر گرفته از شعر حاف  است ) ص  -7

 اند نكویی کن و در آب اندازمرا به کشتی باده درافكن ای ساقی                 که گفته

وبی نقل امثال به صورت: دِنیار دِ )دو( دستی بچسبیده، آدم پولدار رو سبیل شا )شاه( نقّداره  در امثال و حكم مردم خراسان جن  -8
 مزِنه، دستک و دُمبک داره، از هر طرف باد بِیَه چک مِزنه. 

)پا(چمنددِ  از امثال بیرجندی است به صورت: دلش خوشه که او نوکر حسن خان است، نظیر: دلِ خر خوشه که اوُر )او را( پَو   -9
 اند(، یا: دلم خوش است که نامم کبوتر حرم است. ر. : لغت نامه دهخدا.گل دَ بَستن )بسته
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