
علي اكبر قاسمي گل افشاني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه تهران
دبیر و سرگروه زبان و ادبیات فارسي سواد كوه )مازندران(

اشــــــــاره
كار ما شــاید این اســت/ كه میان گل نیلوفر و قرن/ پي آواز 

حقیقت بدویم. )سهراب سپهري(
آیا میراث عرفاني كه از بزرگان عرفان ما، نظیر موالنا، سنایي، 
عطار، ابوســعید، بایزید و ... به یادگار مانده است، مي تواند 
انســان امروزي را كه به قول سهراب در »عصر معراج پوالد و 
اصطكاك فلزات« در میان هیاهو گرفتار آمده و با هزاران درد و 
بیماري رواني دست به گریبان است، به كار آید؟ این شخصیت ها 
»آواز حقیقت« هســتند و براي انســان هر عصر و زماني حرف 
دارند. میراث آن ها داروخانة بزرگي اســت كه براي هر دردي، 
دارویي در پیشخوان خود دارد. این میراث كهن فقط براي تزئین 
)دكور( كتاب خانه ها نیســت، باید خواند و درس ها گرفت. یكي 
از مهم ترین دالیل انحطاط اخالقي در جامعة امروز ایراني، دور 
شدن از دامان پرمهر و محبت این میراث گران بهاست. ما در این 
مقاله سعي داریم به این نكته بپردازیم كه انسان امروزي چگونه 
مي تواند از اندیشــه ها و اقوال بایزید بســطامي بهره گیرد تا در 

آرامش كامل روزگار بگذراند. امید است كه مقبول افتد. 

كلید واژه ها: بایزید بسطامي، راهنما، انسان امروزي، نیازهاي اساسي

مقدمه
یكي از مهم ترین دالیل بحران اخالقي در جامعة امروز ایراني، 
دور شــدن از دامان پرمهر و محبت این میراث گران بهاست. به 
نظر نگارنده الزم و ضروري است كه در كنار آزمایش هاي خون 
و اعتیاد در آغاز زندگي، كتاب هاي مثنوي موالنا، كلیات سعدي، 
دیوان حافظ، آثار عطار و ... را به نوعروســان و تازه دامادها هدیه 
بدهند. زیرا آن زندگي كه براســاس این ادبیات غني پي ریزي 
شــود، كمتر به بن بست مي رسد. باز تأكید مي كنم، این ادبیات 
فارسي براي انسان هر عصر و زماني حرف دارد. بیاییم به ادبیات 

فارسي پناه ببریم تا آرامش بیابیم. 
انســان امروزي دچار چه بحران عظیمي شده است كه هرچه 
مي كوشد و تمام آسایش زندگي را فراهم مي كند، نمي تواند به 
آرامش انســان هاي گذشته برسد. نه شب او مشخص است و نه 
روز او. با هزاران درد و مرض روحي و جسمي دست و پنجه نرم 
مي كند. در گذشته هیچ یك از اســباب و امكانات رفاهي براي 
او فراهم نبوده، ولي آرامشــي بر زندگي او حاكم بوده است كه 
هزاران تفریح و سرگرمي امروزي نمي توانند آن آرامش و نشاط 
را براي او به ارمغان بیاورند. انســان ها عوض شــده اند. ذائقه و 

مروری به انديشه های اجتماعی بایزید بسطامی

دانش اجتماعی بومی
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افكارشان تغییر كرده است. محبت ها كم رنگ شده اند و برادر از 
برادر خبر ندارد. اگر به بدبیني متهم نشــوم، این بیت حافظ را 

در اینجا مي خوانم كه: 
آدمي در عالم خاكي نمي آید به دست 
عالمي دیگر، بباید ساخت وز نو آدمي

]حافظ، 1381: 640[
در مقاله حاضر به این نكته پرداخته ایم كه انسان امروزي چگونه 
مي تواند از اندیشــه هاي بایزید بهره بگیــرد تا در آرامش كامل 
روزگار بگذرانــد؟ عطار بخش چهاردهم كتاب »تذكرئ االولیاء« 
را به ذكر بایزید بسطامي اختصاص داده و آن را این  گونه آغاز 
كرده است: »آن سلطان العارفین، آن برهان المحققین، آن خلیفة 
الهي، آن دعامة نامتناهي، آن پختة جهان ناكامي، شــیخ وقت 
ابویزید بسطامي- رحمئ اهللا علیه- اكبر مشایخ بود و اعظم اولیا،  
و حجت خداي بود و خلیفة به حق، و قطب عالم و مرجع اوتاد« 

]عطار، 1378: 160[.
جنید بغدادي در حق بایزید گفته اســت: »بایزید در میان 
مــا چــون جبرئیل اســت در میــان مالئكه... نهایــت میدان 
رونــدگان كه به توحیــد در آیند، بدایت میدان بایزید اســت«
]همان، ص 160[. میــراث عرفاني بایزید یكي از گران بهاترین 
مواریث ماســت.  گرد و غبار روزگار نبایــد روي این صفحات 
بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به 

آرامش برسیم. در ذكر بایزید بسطامي چند نكتة اساسي وجود 
دارد كه حائز اهمیت است و باید به آن ها توجه كرد. این نكته ها 

رمز و كلید خوشبختي و سعادت هستند. 

نكتۀ نخست: خدا خواهی و خدادوستی 
راســتي چقدر حضور خدا را در زندگي خود حس مي كنیم؟ 
چقــدر در رفتار، كردار و گفتار، خدا را در نظر مي گیریم؟ تصور 
ما از خدا چیست؟ آیا همچنان كه در ظاهر خدا خدا مي گوییم، 
در باطن هم خــدا را حس مي كنیم؟ انســان امروزي از همة 

امكانات رفاهي برخوردار است، همه چیز دارد و اسباب 
آســایش او در كمال ساختگي است، ولي آرامش 

ندارد. شــب خواب و قرار ندارد و ناامید است. 
فردا برایش تاریك و مبهم اســت و از فردا 

مي ترسد. یكي از دالیل این وضع را باید 
در ایمان جست وجو كرد. همانا دل 

آرام گیرد به یاد خدا. 
خیلي از ما ها تصور و معرفت 

درستي از خدا نداریم. خدا 
را آن گونـــه كـــه هست 
نمي شناسیم. چون معرفت
خشیتي  نداریم.  درستي 
هم نسبت به خدا در وجود 

ما نیســت. نكتة دیگر این 
اســت كه خیلي از ماها خدا 

را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. 

خشیتي بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به بنشیند. باید این آثار را خواند و به آن ها جامة عمل پوشاند تا به  نداریم.  خشیتي درستي  نداریم.  درستي 
هم نسبت به خدا در وجود هم نسبت به خدا در وجود 

ما نیســت. نكتة دیگر این ما نیســت. نكتة دیگر این 
اســت كه خیلي از ماها خدا اســت كه خیلي از ماها خدا 

را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. را به خاطر خود خدا نمي خواهیم. 



خدا را مي خواهیم به خاطر بهشت و سایة طوبي و حوري او. نكتة 
دیگر این است كه خدا  خدا كردن خیلي ها، رونق بازاري شده براي 
آن ها. مریدان زیادي دور آن ها جمع شده اند و اصل خود گم شده 
است. اقوال و رفتار بایزید در حوزة خداشناسي و خداخواهي قابل 
تأمل و تدبر است و شاید بیدار باشي باشد براي ماها. پاسخي است 
براي بسیاري از مشكالتي كه ما امروز در حوزة خداشناسي با آن ها 
دست به گریبان هستیم. شایسته است این سخنان بر تابلویي نوشته 
شوند و بر دیوار خانه ها جلوي چشم اهل خانه نصب شوند. روزي 
چند بار آن ها را بخوانیم تا یادمان نرود كه چگونه بیندیشیم و چگونه 

عمل كنیم: 
»احمد خضرویه گفت: حق- عزّ وجــل- را به خواب دیدم. 
فرمــود كه: جملة مردان از من مي طلبند، آنچه مي طلبند. مگر 

بایزید كه مرا مي طلبد« ]همان، ص180[.
و: 

»گفت: چون به مقام قرب رســیدم، گفتند: بخواه. گفتم: مرا 
خواست نیست... تو را خواهم و بس« ]همان، ص 187[.

و: 
»الهي! تو مرا باش و هرچه خواهي كن« ]همان، ص 188[.

»ســي سال است تا هر وقت كه خواهم خداي- تعالي- را یاد 
كنم، دهان و زبان خود را به ســه آب بشــویم، تعظیِم حق را« 

]همان، ص 168[. 
و:

»آنجا كه یاد حق باشد، هم بهشت است و هم سایة طوبي« 
]همان، ص170[

و: 
»مرا كریم باید، نه كرامت«]همان، ص181[.

بین ما انسان هاي امروزي رسم بر این است وقتي براي مثال، 

بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، 
از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده 
مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ 
ماشــینم را فروختم و مدل باالتري گرفتم؛ رفتم فالن دانشگاه، 
گفتیــم یك مدركي هم گرفته باشــیم؛ فالن جا ویال خریدم و 
... پرسشــگر هم انتظار دارد چنین جوابي بشنود. اما هیچ وقت 
نیامده ایم، بگوییم كه در راه خداشناســي كجاي كار هســتیم. 
پیشــرفتي داشــته ایم یا نه؟ آیا در این زمینه تالشي كرده ایم؟ 

هر چه خواستیم، دیدیم و شنیدیم و گفتیم و خوردیم و ... 
»پرسیدند كه: راه به حق چگونه است؟ گفت: تو از راه برخیز 
و به حق رســیدي. گفتند: به چه به حق توان رسید؟ گفت: به 

كوري و كري و گنگي« ]همان، ص 198[.
مناجات بایزید هم در تذكرئ االولیاء آمده كه بسیار زیباست. در 
كلمه كلمة این مناجات سوز عشق و اشتیاق بایزید را به معشوق 
و معبــود ازلي مي بینیم: »بار خدایا، تا كي میان من و تو، مني و 
تویي بود؟ مني از میان بردار تا مني من به تو باشد تا من هیچ 
نباشم... الهي تا با توام، بیشــتر از همه ام و تا با خودم، كمتر از 

همه ام.« ]همان، ص 207[.

نکتۀ دوم: احترام به پدر و مادر 
در تعالیم دیني ما بســیار به احسان در حق پدر و مادر تأكید 
شــده و در قرآن هم بعد از پرســتش خداوند به احسان به پدر 
و مادر ســفارش شده است. در فرهنگ قرآني ما آمده است كه 
فرزند حق نــدارد، در برابر پدر و مادر حتي »ُاف« بگوید. پدر و 
مادر عزیزند و حســاس و نازك دل. پس نباید چیزي نازك تر از 

گل به آن ها گفت: 
من چه گویم كه تو را نازكي طبع لطیف 

تا به حدي است كه آهسته دعا نتوان كرد ]حافظ، 1381: 185[
اما وقتي وارد خانواده ها مي شویم، مي بینیم فرزنداني هستند 
چه بي احترامي ها كه در حق پدر و مادر خود نمي كنند! نه تنها 
بداخالقي مي كنند كه هیچ، بر ســر آن ها داد مي كشند و حتي 
آن هــا را به باد كتك هم مي گیرند. بزرگ تر كه مي شــوند، پدر 
و مادر را روانة خانة ســالمندان مي كنند و یك ســال آزگار به 
آن ها سر نمي زنند. آن  بیچاره ها هم از غصه و ناراحتي و تنهایي 
دق مرگ مي شــوند. این اســت ارمغان دنیاي مدرن و پیچیدة 
ماشــیني كه اخالق را به آهن تبدیل كرده است و گل محبت 
را پژمــرده. حال شــما خودتان قضاوت كنید، آیا كســي كه با 
پــدر و مادر خود این گونه برخورد مي كنــد، رنگ آرامش را در 
زندگي مي بیند؟ آیا به ســعادت و خوشبختي مي رسد؟ آیا در 
آینده فرزندان خود او نیز با او چنین رفتاري نمي كنند؟ به قول 

حضرت موالنا در »مثنوي معنوي«: 
این جهان كوه است و فعل ما ندا 

سوي ما آید نداها را صدا ]مولوي، 1372، ج1 :19[.

بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، بعد از مدتي كه یكدیگر را مالقات كردیم و دور هم جمع شدیم، 
از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده از هم مي پرسیم:  چه خبر؟ چه كار مي كني؟ جوابي كه شنیده 
مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ مي شــود، به این صورت اســت: من خانه ام را عــوض كرده ام؛ 
ماشــینم را فروختم و مدل باالتري گرفتم؛ رفتم فالن دانشگاه، 
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حــال رفتار بایزید را در برابر مادرش و دعاهاي مادر را در حق 
او مي بینیم. 

حكایتي از رفتار بایزید در حق مادر در تذكرئ االولیاء آمده كه 
تكان دهنده است: »شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در 
سبوي آب نبود. به جوي رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده 
بود. شــبي سرد بود. كوزه بر دســت مي داشتم. چون از خواب 
درآمد، آگاه شــد و مرا دعا كرد كه دید همچنان كوزه در دست 
من فسرده شده بود. گفت: چرا از دست ننهادي؟ گفتم: ترسیدم 

كه تو بیدار شوي و من حاضر نباشم« ]عطار، 1378: 164[.
و: »وقتــي دگر ]مــادر[ گفت: آن یك نیمــة در فراز كن! تا 
وقت ســحر مي پیمودم تا نیمة راست فراز كنم یا نیمة چپ. تا 
خالف فرمان مادر نكرده باشم. وقت سحر آنچه مي جستم، از در 

درآمد« ]همان، ص164[.
بایزید دربارة كســب رضایت مادر و تأثیر آن گفته است: »آن 
كار كه بازپسین كارها دانستم، پیش از همه بود و آن رضاي مادر 
بود... آنچه در جملة مجاهدات و ریاضیات و غربت مي جستم، در 

آن یافتم« ]همان، ص 164[.
یك بار یزید در مدینه بــود »در خاطرش آمد كه: به خدمت 
مادر رو! با جمعي روي به بســطام نهاد... ســحرگاه به دِر خانة 
مادر رفت، و گوش داد. آواز مادر شنید كه طهارت مي ساخت و 
مي گفت: الهي آن غریب مرا نیكو دار و دل مشایخ را با وي خوش 
دار،  و احوال نیكوي او را كرامت كن« ]همان، ص 163-164[.

آیــا به نظر شــما دعــاي مادر بایزیــد در حق او كــه امروز 
نزدیك1200 ســال بعد از مرگ بایزید داریم از بایزید ســخن 
مي گوییم، بي تأثیر بوده اســت؟ رفتار بایزید با مادرش مي تواند 
درس بزرگي باشــد براي فرزندان امروزي كه هزاران نامردمي و 

بي مهري در حق مادران خوشان روا مي دارند. 

نکتۀ سوم: مسائل اجتماعی ديگر
اقوال بایزید در زمینة نوع دوســتي و دیگران دوستي هم قابل 
تأمل اســت. دیدگاه او در این زمینه اجتماعي است. پایبندي و 
عمل به این گفته ها، جامعة انســاني را از تنهایي و یأس نجات 
مي دهد و انسان احساس پشتیباني مي كند. غم هاي دیگران غم 
ما هم مي شود: »گفت: نزدیك ترین خالیق به حق آن است كه 

بار خلق بیش كشد و خوي خوش دارد« ]همان، ص 197[.
»گفت: هر كه قرآن بخواند و به جنازة مسلمانان حاضر نشود و 
به عیادت بیماران نرود و یتیمان را نپرســد و دعوي این حدیث 

كند، بدانید كه مدعي است« ]همان، ص 197[.

نمونة دیگر انسان دوستي بایزید حكایتي است در تذكرئ االولیاء 
كه براي جامعة امروزي نیز مي تواند راهگشا باشد. »گفت: مردي 
پیشم آمد و پرسید كه كجا مي روي؟ گفتم: به حج. گفت: چه داري؟ 
گفتم: دویست درهم. گفت: به من ده و هفت بار گرد من بگرد كه 

حج تو این است. چنان كردم و بازگشتم ]همان،  ص 166- 165[.
برو طواف دلي كن كه كعبة مخفي است 

كه آن خلیل بنا كرد و این خدا خود ساخت ]زیب النساء، 1381[.
مهرباني و عطوفت بایزید تنها شــامل انسان ها نمي شد، بلكه 
به دیگر موجودات هســتي نیز مهرباني نشان مي داده است. در 
تذكرئ االولیاء حكایتي از این مهرباني  بایزید آمده است: »چون از 
مكه مي آمد، به همدان رسید. تخم معصفر خریده بود. اندكي در 
خرقه بســت و به بسطام آورد. چون بازگشاد، موري چند در آن 
میان دید. گفت: ایشان را از جاي خویش آواره كردم. برخاست 
و ایشــان را باز همدان برد و آنجا كه خانة ایشــان بود، بنهاد« 

]همان، ص 164-165[.
و یا بــاز در حكایتي دیگر، بایزیــد در تنگنایي راه خود را به 
سگي ایثار كرد، تا اول سگ عبور كند و بعد او، تا برتري خلعت 
سلطان العارفیني بایزید بر پوستین سگي آن حیوان، سبب عبور 

نخست بایزید نشود.

سخن آخر
میراث عرفاني بایزید بســطامي یكي از گران بهاترین مواریث 
ماســت و گرد و غبار روزگار نباید روي صفحات آن بنشــیند. 
شایســته است این سخنان بر تابلویي نوشــته شوند و بر دیوار 
خانه ها جلوي چشم اهل خانه نصب شوند. روزي چند بار آن ها 
را بخوانیم تا یادمان نرود كه چگونه بیندیشــیم و چگونه عمل 
كنیم. این شخصیت ها براي انسان هر عصر و زماني حرف دارند 
و میراث آن ها داروخانة بزرگي است كه براي هر دردي، دارویي 
در پیشــخوان خود دارد. این ســخن ها مي توانند براي انسان 
امروزي كه به قول ســهراب در »عصر معراج پوالد و اصطكاك 
فلزات« در میان هیاهــو گرفتار آمده و با هزاران درد و بیماري 

رواني دست به گریبان است، آرامش بخش باشند: 
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حــال رفتار بایزید را در برابر مادرش و دعاهاي مادر را در حق 
او مي بینیم. 

حكایتي از رفتار بایزید در حق مادر در تذكرئ االولیاء آمده كه 
تكان دهنده است: »شبي مادر از من آب خواست. در كوزه و در 
سبوي آب نبود. به جوي رفتم و آب آوردم. مادر در خواب شده 
بود. شــبي سرد بود. كوزه بر دســت مي داشتم. چون از خواب 

حج تو این است. چنان كردم و بازگشتم ]همان،  ص 
برو طواف دلي كن كه كعبة مخفي است 

كه آن خلیل بنا كرد و این خدا خود ساخت ]زیب النساء، 
مهرباني و عطوفت بایزید تنها شــامل انسان ها نمي شد، بلكه 
به دیگر موجودات هســتي نیز مهرباني نشان مي داده است. در 
تذكرئ االولیاء حكایتي از این مهرباني  بایزید آمده است: »چون از 
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