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 سرسخن 

 ریکه انسان را درگ  ییهايماریبر بعالوه  19-کرونا  روسیو  امروز
  ي ا سازنده  اریبشر نقش بس  یدرس در زندگ   کی عنوان  نموده به

 ار یموجود بس نیبا حکمت و خرد به ا   ستیبایو م  دینمایم  فایا 
از پندها   سته یلذا شا  ؛ستینگر  یئنامر  زیر   مانیحک  ياست که 

معرفت حق  يبرا  میقد و  ا   رهبه  قت یدرك  در    ان،یم  نیجست. 
ا   يراز یش  يسعد ارزشمند  و  بزرگ  شاعر    نیزم   ران یسخنور 

که   باشدیم   یجهان  يو شاعر   میامروز و فردا بوده، حک  روز،ید
 اتیاب  يمشکل بشر امروز است. سعد   ياو راهگشا  يرهنمودها

قر سه را  فوق  «اعالم  بیگانه  از صدور  قبل    ه یبه هشتصد سال 
صورت به  اتیاب  نیو امروز هم ا   ستحقوق بشر» سروده ا   یجهان

آوا شده مختلف هم  يهاملل با زبان   يهایقینغمه و سرود و موس
شا البته  است  انیاست.  می  ذکر  نشان  تاریخی  کهسابقه    دهد 

و اولین بیانیه و الیحه منشور جهانی حقوق بشر حدود   نی ترکهن
  سال قبل از میالد توسط ایرانیان نوشته و ابالغ شده است.   600

 تیب  انسانی،  امیپ  ها ون یلیسر چشمه مایران سرزمینی است که  
و کمال است. سرزمینی که حکیمان و شاعران و دانشمندان    شعر
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هاي ماندگار که شگفتی  بزرگ جهانی را در خود پرورانده است
 اند.را براي بشریت به ارمغان آورده

امروز  نهیشیپ پ  چند ده هزار  يانسان خردمند  کره   نهیشی سال و 
م  نیزم پنج  تا  ارز  اردیلیچهار  در    یابیسال  است. هرچند  شده 

  ي و اقتصاد  یاسیس  ،یفرهنگ  ،یگوناگون تکامل اجتماع  يهادوره
ک و  فرودها  وندیپ  نیا  تیفیجوامع  و  فراز  ول  ییدچار   یشده 

 ه یو روح   یعیطب  طیرا از هم نگسسته است. از مطابقت ش  گاهچیه
 عتیگرفت که: طب  جهینت  نیچن  توان ی ها در گذشته با حال مانسان 

بردن بشر    لذت  زان ین مآ  يراستا رو به درهم شکستن است و هم
  ی رو به کاست  ییگرا تیچون معنو  زیاو ن  یو التذاذ درون  عتیاز طب

  ي از دستاوردها  ییجولذت  زانیاست که م  یدر حال   نیاست. ا 
جا  یمصنوع زمان    افتهی  شی افزا   یرونیب  يهاذبهو  امروز  است. 

است!    يتکراررینو و غ  يها حرف  يبرا  سرگشاده  يها نوشتن نامه
کاغذ و   يهر آنچه در ذهن دارند به رو  سان ینو که منشور  یزمان
از نغمه. منشور هفتآورندیمردم م  ان یبه م   ي هاها و غزلگانه 

و هم خوب   ستندیزاست که هم خود خوب    یو بزرگان  بان یاد

 کرندیپ  کی  يآدم اعضا  یبن
گوهرند  کیز   نشیدر آفر  که   

 به درد آورد روزگار  يعضو  چو
عضوها را نماند قرار  گرد  

 ی غم یب  گرانیکز محنت د  تو
یکه نامت نهند آدم  دینشا  

 ) ي(سعد
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ادبورا آموختند. گشت  ستنیز بنام    اتیگذار در  آثار شاعران  و 
بزرگان    گریو د  یموالنا، فردوس  ،يهمانند حافظ، سعد  نیزم  ران یا 

ا  دارد،  قدمت  پد  نی که صدها سال  را  با    آوردیم  دیفرصت  تا 
 یزندگ  يها و آفت  هابیژرف، آس  ینشیتوأم با ب  عیشناخت وس

  ي سوبه  ی کرده و گام  ییپر از مخاطره را شناسا  ن جها  نیبشر در ا 
ا میبردار  تیانسان در  لذا  با   امیپ  نی.  را  هفتگانه  منشور  کوتاه 

 :م یینمایاعالن م یو شاعران پارس  مان یرهنمود از حک
 نه  نیبر سر چرخ هفتم پا

 باالست   ي هاعشق به حجره ن یکا

 (موالنا) 

 ) یاول (خودشناس منشور

   بدان تا هر آن کس که دارد خرد

 به منشور آن دادگر بنگرد 

 ) ی(فردوس
که    دهدیرا در عالم انجام م   ي اریبس  يکارها   نامرئی  روسیو  نیا 

 يگریبه نگاه د  ازیبلکه ن  شودی نم  دهید  یفقط با چشم علوم تجرب
است و   ییباال  تیملکوت و معنو  يدارا   یهم دارد. کون و هست

.  باشدیم  یعالم هم انسان است که صاحب کرامات هست   دهیچک
طب  یسالمت با  تعادل  و  توازن  از  طب  یرونیب  عتیانسان   عت یو 
و    یدرون  عتی. آنچه انسان از طبردگیی(فطرت) شکل م  یدرون

است    یرونیب انسان  اصل سالمت  که  تعادل  از  شود  دور  خود 
و سعادت    یسالمت  يبناریز  یخودشناس  نی. بنابرا ردگییفاصله م

است. انسان    ینوع از خداشناس  کی  یبشر است. البته خودشناس
خل  يبرا  و  خود  حکمت   ازین  قتشناخت  دارد.  حکمت  به 
 دانش و عقل است که سستى  لهیوسبه  قتیبه حق  دن یمعناى رسبه
است آنگونه که    اتیدر آن راه ندارد. علم، کشف واقع يکژ  ایو 

بلکه آنچه خلق شده را   کندیرا خلق نم  يزیهست، دانشمند چ
اما حکمت کشف حقاشناسدیم نها  قی .    ییاست و فهم هدف 

 د. نینما یم دا یپ یخاص به آن دسترس يها ن که انسا  یزندگ
ی جهان نی چند طلسم ا هر  

یتو کان شتن ی در باطن خو   

 ی نهان دهیدو د  يبگشا 

 آ   شیآخر تو به اصل اصل خو

   ( موالنا)  

 )ریی(تغ دوم منشور

 ی هست در جان وقت جنگ و آشت  رییتغ چون

 روحست تنها بلک گشتستند جدا    کیآن نه 

 (موالنا) 
و اصل مشکل،   شهیپرداختن به ر  يجاحاکمان جهان به  امروزه

بد  يپروا دارند.  را  آن  بس  نیعوارض  مشکالت   ياریسبب  از 
به اساسجهان  نم  یطور  شدن   شودی حل  حل  صورت  در  و 

اگر    ست؟ی . اصل چآوردیم  دیهمراه خود پدبه  يگریمشکالت د
 اصل،   را یز  میندار  ازیفرع ن  فیبه تعر  گرید  ستیاصل چ  میبدان

بس اما  فرع!  فرع،  و  است  را    يار یاصل  اصل  خود،  اثرگذاران 
فرع را بدانند و اصل   کندیم   جابیهم منافعشان ا   دیشا  دانند،ینم

کند و تنها می  رییمکان تغ  در زمان و  يزیرا فراموش کنند! هر چ
  ی است که ثابت باق   رییاستثنا وجود دارد و آن هم کلمه تغ  کی
آماندیم انسان   ای.  تغ  اه ما  با  رابطه  ش  ژهیوبه  رییدر  از    وع یپس 
و    طیدر مح  رییاگر پس از تغ  م؟یدار  یفیکرونا چه وظا  روسیو

  .میابیمی دی جد اتیح میکن رییما هم تغ عتیطب

 ) دیو ام ي(شاد سوم منشور

 باشد  نی خاطر که حز زد یشعر ترانگ یک

 باشد  نی و هم  می گفت یمعن ن ینکته از ا کی

 (حافظ) 

 آن من باشد   ي که شاد  ياست با شاد يمرا عهد 

 با جانان که جانان جان من باشد  ستیمرا قول

 (موالنا)  
دارد.    ازین  یو مهربان  فیبه تلط  گریاز هر زمان د  شیامروز ب  جهان 
 جه یجامعه و افراد آن حاکم باشد نتکه غم و اندوه بر    یهنگام

. رگبار اطالعات در عصر حاضر،  شودی حاصل نم  یبخشيشاد
کرده است که او   یو سردرگم  یرا دچار دلزدگ  يمخاطب امروز

لقم و    ۀبه  کرده  عادت  آماده  و  اند  یزمانحاضر  به   دنیشیرا 
نم شعر  دهدیاختصاص  ارزش  به  مردم  گذشته  روزگاران  از   .

دهنده روح و تلطیف عواطف انسانی  عنوان یک تسکینتنها بهنه
بشر و جوامع بشري   يعنوان یک روش براي درمان دردهابلکه به

  .اندپروا داشته
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 چهارم (ضعف قدرت)  منشور

 باشد   ي القمه لیحرص تو خود پ  شیبه پ

 کرده شکار  لیپ لی چو مرغ اباب ییتو

 (موالنا) 
کرونا    روسیکه اگر و  نستیا   شودیمطرح م  نجایکه در ا   یپرسش

  ي دوباره روز از نو و روز   ای شود آ  ياز نو بازساز  عتیبرود و طب
آمده،   دیپد  طیو شرا   عتیاز نو تکرار نخواهد شد؟ اگر امروز طب

حبس کرده و از    مان یهارا در کنج خانه  یاجتماع  يهاما انسان 
فعال  هر ن  یاجتماع  تیگونه  ن  گهدور  است،  با    کیداشته  است 

از خود   چیه  ای. آمیبرگرد  شی خود دوباره به اجتماع خو  تیانسان
  دیشد؟ شا  یجهان  کبارهیبه   روسیو  نیچرا موضوع ا   میا دهیپرس

کرونا  ویروس  را با خبر    ایدن  گونهنیاطالعات که ا   ينقش فناور
حمل   شرفتیپ  یانگاشته شود و از طرف   دهیناد  دیملتهب کرد نبا

نقاط    نیبه دورتر   روسیو  ی و نقل سبب شد ظرف مدت کوتاه
د موضوع  شود.  برده  داده    گریجهان  نشان  بشر  که  آنست 

برابر   در  را  تو  چیز  چه  انسان!  اي  است!  مغرور  و  فراموشکار 
  يماریب  ير یگپرودگارت مغرور ساخته است؟ در آشفته بازار همه

حدود    مینیبیم در  جهان   5چیزي  کل  در  کرونا  ویروس  گرم 
و    همهاین اجتماعی  شرایط  اقتصاد،  دگرگون  انسان،  را  سیاسی 

 .کرده است ریگنیساخته و انسان را در کنجی زم

 :)تیپنجم (دانش و معنو منشور

 د ی چو از دانا به جان تو رس یلذت علم

 ذ یلذیبه چشمت لذت جسم د یسپس نا زان

 (ناصرخسرو) 

 است علم  مانیخاتم ملک سل

 جمله عالم صورت و جان است علم

 ) یی(سنا 
کدام از شاعران این مرز و بوم به نوعی طبیب روحانی روزگار    هر

بوده و  خویش  جامعه  درد  تشخیص  به  نوعی  به  کدام  هر  اند. 
کرده اقدام  آن  موسمداواي  و  شعر  هنر  واقع  در  هدف    یقیاند. 

و    یمتعال  ي ها شهیاند  انیب  يبرا  يالهیدارند و هر دو وس  يواحد
اگر  اندییبایز  نشیآفر  ،یجهان  ه رسان   کیهمانند    دانه،هنرمن. 

و تالش   میها باشانسان   ان ی و کاشف مشترکات م  يآزاد  آورامیپ
 ت یاز خشونت هدا   ییرها  يرا در غربت جهان به سو  یآدم  میکن

  ن یبسا بدو چه  میا کشانده  ییبایز  ياو را به سمت تماشا  م،یکن
 .خشونت از جامعه رخت بربندد بیترت

 مکن در علم صورت   عیضا  زمان

 را   يبر  یمگر چندان که در معن

 صورت رها کن   یافتی  یچو معن

 تخمست و آنها سر به سر کاه    نیکه ا

 ) ي( سعد

 :)ی(صلح و راست ششم منشور

 ي و همکار ی شود از همدل

 ي سار گرانی به د  کیذوق هر  

 ) ی(جام
م  يا  آن سرآ  ییگو یآنکه که  تا وقت   م یبگو  دیبا  د،یصبر کن 

به صلح و   دیاست نبا اتیدنبال حهم به یذره نامرئ کیحاال که 
 ی حاال که وقت خوش  ییگویآنکه باز هم م  يا   ؟یفکر کن  یزندگ

 :دیگویموالنا در جواب م   د؟یآ ان یغصه به پا  نیا  یسرآمده، ک
 ها ها در وقت صلح و جنگروح  امتزاج

 صفا  یکه روحش هست صاف  دی با ی با کس

 :میدهیم غامیبه همه حاکمان و دولتمردان پ پس

 صلح  امی ا اریدر عالم ب باز

 صلح  غامیرا بده پ انی جنگجو

 ) ي (اقبال الهور 

 کن راستان رستند   یراست

 دستند  يدر جهان، راستان قو

 ) يمراغه ا  ي( اوحد  

 :درون) ي(ندا هفتم منشور

 وصال دل طلب کن در درون تو 

 رهنمون تو  نیکه جان خواهد شدن ا

 (عطار) 
انسان   روسیو  ریاخ  دادیرو که  داد  نشان  برخالف کرونا  ها 

ن  يادیز  يریپذضربه  ها،شرفتیپ و  به    ازیدارند  که   ک یاست 
زندگ  يبازنگر ب  یدر سبک  آ  نشیو  به  نسبت  داشته    ندهیخود 

ها انسان   ی زندگ  ي فضا  فیباشند. در مجموع نقش شعر در تلط 
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ام آ  يدواریو  به  داد  ندهیآنها  هشدار  را  چن   میبهتر    جه ینت  نیو 
آ  میریگیم گرو  نده یکه  در  اند  يبهتر  به   يها شهیتوجه خاص 

تا از دشمن برون   میکن تیدرون خود را تقو میی ایاست. ب یدرون
 ننده یو فرمان آفر  اتیح  هیل را که ما تعاد  مییای. بمیدر امان بمان

تا    میاز درون خود عزم صلح کن  میای. بمیاست، در خود معنا کن
که   دهیوقت آن نرس  ای. آمیدر امان بمان   گران ید   بااز جنگ برون  

آماده  یرونیو  ب  ی صلح درون ينخست درون و آنگه برون را برا 
 م؟ یساز

 

 مرگ   دیشود او ص  یعشق، ک   د یکه شود ص هر

 ر یرسدش زخم ت   یچون سپرش مه بود ک

 (موالنا) 

 م ی بدان گر یکد ی تا قدر  ایب

 م ینمان گری کد ی که تا ناگه ز 

 دوست کردند  يجان فدا  مانیکر

 م یبگذار ما هم مردمان یسگ

 (موالنا)  
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