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چرخد که دو گروه متفاوت عقیده و  در محور کنار آمدن با همدیگر م   تساااااامس و تسااااااهل بح  چکیده:  

بپذیرند و در اندیشااه و عقاید همدیگر آگاهانه و اق قبل حرش شااده مداخ ه متفاوت اندیشااه باید همدیگر را  

و به این نتیجه برساااند که در   نکنند، تا نشاااان بقرگواری و بردباری خویا را در م ری دید قرار دهند 

دریااتات حقیقات ک   امکاان پاذیر نیسااااات و هرک    ،موجودیات رنام مخت  ، قباان مخت   و قبی اه مخت  

که مرا واداشاات تا در قمینت تساااهل و    آن چه.  قند بر دشاات حقیقت خیمه م داشاات خود  محابق همان بر

گان شاااقادهتسااامس در دیوان نوای  چیقی بنویساام همان تتااای تسااامس و تساااهل قمان نوای  بود، که  

ت مرحم  بگذارد. به یقین که نوای  هم تحب د اق تیمور  گان قمان  تا در دل آقرده  ند،خواساااتم  تیموری  

 اتیر همان تتاای همدیگر پذیری قرار گرتته و در دیوان تارسا  خود قمینه را بر همدیگر پذیری مسااعد 

اینجا به چند  سااخته اسات. موتاوعات که در دیوان نوای  توجه به تساامس و تسااهل دارند قیاد اند، و   در

 دند. اعر برگرتته شده اند، بیان م  گرموتوع ک یدی که اق دیوان ش

 شیر نوای ، دیوان تارس ، تسامس و تساهل، وحدت، اخالق اجتماع .واژه های ک یدی:ع  

 

 مقدمه

پیشارتت و ترق  کند  آمار  و ارقام  نفو  بشاری  ی  که دانا، تام، تحقیق و پژوها بشاری  به هر انداقه

ین خود حوقه  و ا اق هرنوع وساای ه و امکانات کار م  گیرد چون بشاار جات بقای خویا    هم باال م  رود 

و عقیده را وساا ت   اندیشااه پانای  رنم ها، نژاد ها، قبان ها، تمدن ها، هنر ها، ترهنم ها مقو ه ها  و  

م  بخشاد، پ  عا م بشاریت مجبور اسات که در ین منجالد بدبخت  دچار نشاود، قمینه را برای همدیگر  
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اندیشاه مخا   نیسات، ب که حفآ آن   پذیری مسااعد بسااقد و این به م نای پذیرا و تسا یم شادن به عقیده  و

ی  که ساوال ساخت  و درشات  را  جای گقین نرم  و مدارا کن  به همان انداقه جواد به هر انداقه  اسات.

ساخت و درشات  خواه  شانید. دنیای امروقی که جاان تفاوت ها و ک رت ها اسات پ  باید ادبیات ک رت 

 شقاق بساقیم.سخنان نفاق و گرای  و تنوع را جایگقین 

ی  جق اسااتفاده اق شاایر نوای  که نقاکت قمان خود را به درساات  درد کرده بود، دانساات که چارهع    

ت، همسااوی ، وحدت، اتحاد، تحمل، گشااایا اخالق  و ام ال آن  میادبیات احترام، دوساات ، محبت، یاامی

رین نیسااات. وی که برای  برای بقای نآام و حفآ آبروی حکومت وقت چیق دیگری ساااود بخا و مفاد آت

اق متون  ،  هردو    که در پا وی خود ین شاه با تدبیر و با دانش  داشت   ،نآام وقتا ین وقیر با تدبیر بود 

و    ند و قمینه را برای تاریخ قرین مسااعد سااختند.دین  و کردار و گفتار پیغمبر نیق اساتفاده بقرگ  نمود 

که نوای  و ساا حان بایقرا به خرد دادند، هرحیف  اق   ی کار به جای  کشااید که به نساابت تساااهل و تسااامس

به  نوای  را بود، وقنه بایقرا و  قرار گرتته    شااااه و وقیرمورد  ح  و نواقا    بیشاااتر  ت  کهجام ه عقیده

 .نه بود ، در حا یکه چنین سنگین ج وه م  داد  به عقیده خویاسوی 

ر قمینه همدیگر پذیری ، رتع چا ا های  گان به خیاو  در د شاتهگذ و آرای  تحقیق و پژوها در آ ار    

، قمینه را برای حل امروقی  روی اهل جام هر  ب  گانهمدیگر پذیری گذشاااتهاجتماع  و بر رخ کشااایدن  

سااقد. این نوشاته در جساتجوی آن اسات که انواع مدارا و تساامس و تسااهل  مسااعد م چا ا ها و کاها ها  

 حیث ین مو فه همدیگر پذیری در کشور استفاده نماید. را در دیوان تارس  نوای  در یابد و اق آن به

 

 پیشینه تحقیق

به این حر  ذهن و دماغ  دراقی   بحث تساااامس و تسااااهل، موتاااوع دراق دامن  اسااات که اق ساااا یان  

گران را به خود مشاغول و مبذول داشاته اسات، و   مشاخیاا چشام بنده به  گان و پژوهابسایاری اق نویسانده

 هیچ سخن  که در رابحه به ش ر نوای  بوده باشد نه خورده است.

شااگاه  : رعنا رییساا   اسااتاد دانیااورت اجمال گفته م  شااود کهبه  موتااوعات  که در رابحه نوشااته اند، 

ی  را تحت عنوان »بررسااا  تحبیق  نآرگاه مو وی و  ساااینم در باد  مقا ه  1397ایااافاان در ساااال 

) موالنا  تساامس و با تاکید بر ناتان خردمند و داساتان انگورب به نشار رساانده به این نتیجه رسایده که هردو  

د دارند و به ترویج این  دیگر اندیشااان تاکی  که   قوم تسااامس و تساااهل را بر کوشااا کرده اند و  سااینم   

. »بررسا  مدارا، تسااهل و  بسااقند روشانگری مردمان مت یاد   ی  برای  و اق آن وسای ه  بپرداقند دیدگاه  

گان به نام های حمید عا    تساامس در قیااید نایارخساروب عنوان مقا ه دیگری اسات که دوتن اق نویسانده

نامه ادبیات ت  یم  آن را منتشار سااختند. بحث در پژوها    1294کردکالی  و ارساالن احمدی در ساال  

مقا ه دیگری که توسااح دکتر ج یل مشاایدی در سااال مدارا و تساااهل را اق نیاقمندی های روق دانسااته اند.

ای اق تسااهل و تساامس اندیشا  موالناب به منیاه نشار نشاسات تحت عنوان »هدایت و تاال ت، ج وه  1383

ت داد جات گیری به ساوی خوب  را دارد. محمد حساین نیکدار ایال به این نتیجه رسایده که هر انساان  اسا

ی  قیر نام » تساااهل و تسااامس در دیوان  در مج ه بوسااتان ادد دانشااگاه شاایراق نوشااته  1388در سااال  
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گ  برجساتت حاتآ در رساانده در نتیجه ساخن خود به این باور اسات که آقادی تکر، ویژه  چاپ   حاتآب به

دین مشارب  وسایع را برای نوع انساان    داشات  ژر  و عمیق اق جاان، انساان وغقل های اوسات. او با بر

ت ری  م  کند، که همت اتراد بشار م  توانند با احترام به ارقا انساان، ب  آنکه حق کسا  اق میان برود،  

 گ  کنند.در کنار هم قنده

 

 هدفا

 تسامس و تساهل در دیوان نوای . بررس   .1

 تساهل در اش ار تارس  نوای .تشریس مختیات تسامس و  .2

 

 در دیوان فارسی نواییاجتماعی  تسامح و تساهل 

تساامس و تسااهل که تقریبا متراد  هم انگاشاته شاده اند، او   به م نای بخشاا و ساخاوت  ب ندنآری  چشام 

پوشاا   بردباری  ساا ه یاادر و تحمل هرگونه عقیده مخا   اساات و دوم  به م نای آسااان گرتتن  مدارا 

بیشااتر به یااورت  ن  کوتاه  کردن و ترگذاشااتن م نا شااده. در قبان انگ یساا  تساااهل و تسااامس نیق  کرد 

ب باه  Toleroب باه کاار م  رود. میااااادر »Tolerationب و بToleranceبرابر نااادن واژه هاای »

 . در ایااحالش 159:  1390م نای بردن، تحمل کردن  تاد آوردن در برابر درد یاسااخت )ترقانه پور،  

م نای عدم مداخ ه و ممان ت یا اجاقه دادن اق روی قیاااد و آگاه  به اعمال، عقاید و رتتار اسااات که به  

مورد پسااند شااخ  نه باشااد و در ایااحالش ساایاساا  به م نای مدارا نمودن، خویشااتن داری نساابت به  

  مخا فین، رقبای ساایاساا  و تکری و نیق بسااح و بیان تفکر در تتااای سااا م ساایاساا  اساات)ترقانه پور،

این ایااااحالش را م  توان به دو بخا م بت و منف  تقیساااام کرد که در بخا م بت به    .159:  1390

ا قام اخالق و مار انسان  یورت گیرد  و  انداقه و به جا و پسندیده  و سنجیدن همت جواند پیامد ها و به  

یر القم باشااد یا  تساااهل و تسااامس ناپسااند آن اساات که ب  هد  و ناشاا  اق قبون  و تحمل بیمارگونه و غ

تسااهل م بت، حمایت و پشاتبان    و  عالیق ترهنگ  مردم.  و  گ   تسااهل منف  دخا ت در اتکار، شایوه قنده

گ  و برخوردار شاادن آنان به ویژه اق یت ها،  اق حقوق و آقادی های مردم، برای دسااتیاب  به اهدا  قنده

  .109: 1394اق تریت های برابر  در جام ه است) کرد کالی  و احمدی، 

قد که حاکمیت ایااا   تیموریان در قبتاااه سااا حان حساااین بایقرا یک  اق م نوای  در قمان  ق م و قدم   

مشااااااور ترین امرای تیموری بود. در این دوره عالوه بر این کاه مردم در امن و آساااااایا در هرات و  

یاری اق ش را، تتال و گ  کردند، با وجودی که خود شااه ین انساان تاتال و شااعر بود، بساخراساان قنده

به نام این شااه مورخین کتاد مت دد نوشاته و    اهل هنر نیق اق خوان ن مت و نوال کرم او برخوردار بودند.

شا را اشا ار تراوان  گفته اند و کسا  که شااه را در انجام اعمال نیکو همدسات و موید بود، وقیر م رتت 

  .727: 1386دوست او نوای  است)آشتیان ،

ن دور چنان قابل تویای  و ساتایا اسات که محمد حیدر ژوبل در کتاد تاریخ ادبیات اتغانساتان  اهمیت ای

حوریکه در غرد اق مرکق ت وران     رنسان  شرق نام نااده است وی بر این باور است که در این هنگام
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)اتغانساتان امروق  نیق  اق بالد ایتا یا رنساانسا  بوجود آمد در شارق نیق اق مرکق هرات اق بالد خراساان  

  .189: 1382رنسانس  با احیاء و تجدد آ ار ادبیو هنری گل کرد) ژوبل،

حساان  ب  م  و    با اعتباری چونساا حان حسااین مانند شاااهان گذشااته وقیر  این سااخن خود گواه اساات که  

دل و  اساااات. نه مانند قوقن  کینه  ن آدم دیگر اندیا و تسااااامس پذیری  در پا وی خو داشااااته میمندی ی

 حقارت پیشه. 

 ذرات تسامس و تساهل اجتماع  را در دیوان تارس  دری نوای  را م  توان این گونه برشمرد:

عدا ت قیباترین و شاایرین ترین واژه در جاان هساات  و آترینا اساات، که تمام    :عدالت محوری .1

مند گردند، مخ وقات مانند کیمیا در جساااتجوی رسااایدن بدان اند تا اق آن در انتااامام خ قت خویا باره

گسااتره ادبیات به خیااو  شاا ر به نساابت منآم بودن و در چوکات وقن و قاتیه به سااربردن، باترین  

مناساد برای عدا ت خواه  و آ م ساتیقی اسات. اگر به گذشاته های جغراتیای مان نگاه   وسای ه و بساتر  

  هیچ ناااد قاانون گرا باه مفاوم امروقی  و ناه هم وساااااایال تب یغاات  و دادخواه  اق نوع رادیو،  بنیاداقیم

یات و  ادبان گویای جام ه خود بود  د داشاااات  ب که یگانه ترایندی که قبت ویقیون، اخبار و مج ه آن وجو

دسات داشات. روی این   در  ه بخیاو  ب  عدا ت  را بخال  ورقی   بخیاو  شا ر که امور کنترول  

گیرند. ترساایم  اق انسااان های آرمان   ا م ایاال بخا بقرا ادبیات تارساا  دری را اشاا ار ت  یم  تر

   اق تساد و تباه کنند تا اق این حریق انسان ها را به سوی تسامس و تساهل و مدارا رهنمون گرددند و  م 

و م قو   چون دین، اخالق و همساال آن برای بیداری جام ه   نا  م  نمایند و اق هرنوع وسای ت درسات 

رعاایات حقوق اتراد و عادا ات محوری    باه  . حبقاات مخت   باه ویژه حااکماان راد اساااااتفااه بقرگ  م  نمااینا

 دعوت م  کنند.

است و با درنآر داشت  حآه های حسا  قمان  ع   شیرنوای  نماینده تمام عیار ین دور حکومت داری 

وی بر این باور اساات که آا مان  همه جانبه و تراگیر اساات. واق  ،   خویا به دنبال پخا و نشاار عدا ت 

در جام ه مانند خود در شایار اند که به خاحر دریاتت ین کرمن که هد  نا مشاروع شاان هسات تمام  

الن کرد که خوا قمین را جات د را نشاید قیا  با رتتار عا شایار را قیر و رو م  کنند، اعمال این اتراد 

 دهقان آن را به امید سرسبقی شخم م  قنند.و بربادی  

 و خود دهقان دیگر است  ه یکسانند در ت میر م ن      خود دیگر در شیارآا م و عادل ن

   61: 1375نوای : ) 

نوای  عدا ت را اسا  تسامس و تساهل در امور کشور داری م  داند و به سراعت  اجه بیان م  دارد که 

میا حت پیشارتت جام ه و کشاور بر تواتق نآر و دیدگاه یااحبان قدرت و رعیت اساتوار اسات، هرگاه  

رعیت القم اسات   دچار خواهد شاد. پ  برای حکام ونابودی    قیان و جام ه به تسااد ببیند  این دیدگاه آساید  

ت شاااه خود گذری کند و گاه  هم رعیت اختال  شاااه و  دید تسااامس و تساااهل را رعایت کنند گاه  اوقا

 خواند.ت که نوای  آن را وجود دو شه ت بیر م  کند، تساد قا و قیان آور م رعی

 ریر است چون ق قیر قییر آمد نکته حایل ی         باد تتور    بود  دوشه  اق موکد  را  م ن 
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 قییر است   آنکاو خوان   قییرا  پریشان    اق      دل که نبود جمع در مدش حیاتا کوتا  است   

   61: 1386) نوای ، 

تب یی، ب  عادا ت  و تریاد  کاه  تاان  آن را نااراسااااات  م  نااماد پیااماد تااااا   در اب ااد دیگر عادا ات در 

ی  که تساااااهل و تسااااامس در جام ه در نآر گرتته نشااااوند به همان پیمانه  . بر انداقهاساااات بوده  جوامع  

 گ  و ناباوری را به بار م  آورد.گ ، سرگشتهورشکسته

 دور گردان ا فت آن را که گوی  داور راست.     گ  است  هحاکم ناراست  را عاقبت سرگشت

ب که مانند حاتآ دو گونه   ع   شااایرنوای  نه رند محی اسااات و نه عار  با؛ خا     :  احترام .2

قمان  که دیم عرتانا به جوا م  آمده مشاارد اساات گاه  اوقات رندانه سااروده و گاه  هم عارتانه.

احترام به نوع انسااان را تراموا نه کرده  قیرا عار  تارغ اق ت  قات مذهب ، قوم  و حریقت  اساات  

داند. عار  سااا ن همه پدیه های  به نوع انسااان عشااق م  ورقد و شاافقت بر خ ق را، تریتااه خود م 

. ابوا حسااان خرقان  در باد احترام به خ ق  ی  اق ج وه های حتااارت حق م  داند عا م هسااات  را ج وه

گوید که کاشاک  بدل همت خ ق، من بمردم  تا خ ق را مرا نبایسات  دید. کاشاک  حسااد همت خ ق با  م 

  عقوبت همت خ ق مرا کردی تا ایشاان را به  من بکردی تا خ ق را به قیامت حسااد نبایسات  دید. کاشاک

 دوقخ نبایست  دید.

 برمکا تیغ قبان هردم کقین رو شمع را     سر بر انداقد اق آن اق ش  ه قرین مغفر است 

 را ب  رنج را اق نشتر است  کردن  قبان       ناتوان  قخم  اق  آقده  را ساختن  ب  گنه 

   1375:61)نوای ، 

ی  که آیینه دل انسااان ها را م  پوشاااند و نه میخواهد  پردهبقرگترین  آزادی از زندان خود خواهی:   .3

که عک  پذیرا دیگران در آن ج وگر شاااود »منب و یا خود خواه  اسااات تا که این خود خواه   

در دل انسااان ها جای دارند، ایااال برای تسااامس و تساااهل به انداقن ساار سااوقن  جای نیساات  اما 

 شود. راه برای همدیگر پذیری باق م  ام  خود خواه  نف  شد هنگ

تان  که ین ب د آن مت  ق به مکتد عرتان اسات به درسات  م  داند،  تا قمان  که انساان در چنگال نف   

 اسیر است نم  تواند وجود دیگری را تحمل کند.

 که اق هقار بال رست هرکه اق خود رست    به باده هست  خود را بشوی ای تان   

   130: 1375) تان ، 

ها، شااارت ح ب  ها،  رساایدن به آقادی مح ق و رها شاادن اق قید ت  قات، جق با عبور اق سااد خود خواه 

واهد به ذات خود بر تربین  میساار نیساات. اگر آدم  بخو   تفاخر    ،حر  و حمع  ،شاااوات ساایری ناپذیر

به حقیقت وجودی خویا پ  ببرد  او ین قدم، پاگذاشاتن بر اویاا  خویا اسات.    پاد خویا راه پیدا کند 



 

6    شغنان سیمای اداره نشرات                                                                                           ندوی اقبال حسامپوه 
 

اویا  و تیورات باحل اق خود که او را اق خود شناس  و هد  غای  خ قت باق م  دارد و تحمل غیر  

  .229: 1383)نیکوبخت،، دور نماید را نا ممکن م  ساقد 

  152: 1385خود و احرام حرم بند اق آنن          نتوان جاند این بادیه آسان آمد)تان ، به در آی اق 

 خحاد کرده م  گوید نوای  عا مان خود و جاه ح د را جاهل خحاد م 

 نشستن           به هر مج   رود خوا پای کوبان  باال  پ   اق  عا م  چو 

 خوبان  باالی جق  به  خوا  نه عا م، جاه ا دان قانکه اورا          نماید 

   324: 1375)تان ،  

. تتاای   که در دیوان  یاداقت  راساتگوی  اق خیاای  پساندیده عیاران و جوانمردان اسات    کرم: .4

و    تتاایل مربوح به مکتد اساالم اسات که اق دید شااعرانه  نوای  اق جم ه جود و کرم  محرش شاده همان

گان و مخاحبان گردیده اسات. وی بر این باور  تتاایل هنرمندانه به سابن خایا  عری حتاور خواننده

اق جات را است که تتایل کرم نه تناا ح  همدردی را تقویت م  کند ب که، سبد م  شود تا نیاقمندی  

هرگونه اعمال ناشاایسات باق دارد، که این خود گام بقرگ  به ساوی تحقق عدا ت رتع نیاقا اق ارتکاد  

اسات. تان  با در نآر داشات همان شایوه تساامس و تسااهل م  خواهد مروی تتاایل اخالق  بیشاتر اق پیا  

 ی  این قدم در مسیر نااده و به سرمنقل س ادت برساند.باشد تا بدون هیچ دغدغه

 سخ  را اق عحا چین نیست در چار      گردد  جوانمرد اق کرم مف   نه 

 به اتشاندن چه کم گردد قر مار      به پاشیدن چه نق  آید به دریا    

 

نوای  با همه اقوام اق دید همقیساااات  و همگرای  پیا رتته و با تمام اقوام ساااااکن در   همگرایی: .5

نه داده ب که ترجیع هنری و    سارقمین تحت تسا ح خویا روحیه یکساان داشاته یک  را بر دیگری ترجیع

اسااتاد ژوبل  توانای  داده اساات هر آن کساا  که توانای  بیشااتر داشااته مقرد تر به دربار وی بوده اساات.  

: وی در هرات انجمن  بنیان گذاشت مار تایید گذاشته م  نویسد   روی  تسامل و تسامس پذیر نوای  بیشتر  

 اخالییهب نامید.که اهل ع م و ادد در آن گرد م  و آن را » 

در بارا برای عا مان و تاتاالن هرقوم باق بود و همه م  آمدند و اق تتال و کمال و جود و ساخایا    

پاادیااد آمااد همااه پر ارقا ی  بر م تیی و باره بااه تشاااااویق او  این دور  آ اااری کااه در  داشاااااتنااد. 

  .192: 1382است)ژوبل:

 یاران بود اق قرد مشرباا ب   آمیقا      شرابم باعث اخال  رندان خراباتست  

   70: 1375)تان ،  

كه نتیجا  آن مدیریت   ،یك ویژگي رواني و  باات دروني اسااااات   یااااابر و شاااااکیباای ،  بردباری: .6

ها و سااخت كوشااي در كارهاساات. یاابر در قندگي انسااان  احساااسااات و هیجانات، توان تحمل سااختي

دهد، موتقیت در تحیایل،  ها یاري ميكاركردهاي گوناگوني دارد  اق جم ه: انساان را در مقاب ه با تنیدگي
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سااقد  حسااساات دروني توانمندتر ميكند، در برخورد با هیجانات و اشاغل و روابح اجتماعي را تساایل مي

 .دهد داري انسان را یاري ميو در قمینه دین

ترماید:)َو  اي ميگذرد و اهل گذشاات اساات. قرآن كریم در آیهترد یاابور اق اشااتباهات و آ م دیگران مي

ور) )شاوري:   ْن َعْقمن اْأممم بخشاد كار بقرگي انجام     كساي كه یابر كند و ب43 ََمْن یَابََر َو َغفََر ِنن  ذ نَك  َمن

یَن ها و مشاكالت، خداوند را به یاد ميداده اسات. ترد یابور هنگام میایبت  آورد:  ... و بشارر ا یاابرین ا  ذن

ن َو ِنن ا ِن َْیهن َراجن موَن  یبَ ا قَا مواْ ِنن ا  ن  ابَتْامم ِمیاان پوشاااند و  ها و خحاها )تقیاایرها  را ميح م، قشااتي  .ِنذَا أَیااَ

 شود.دري و رسوایي مينع پردهما

 شدم به قهد قوی غره و ندانستم     که قور عشق به عجق آورد توانا را

 تو ای جوان که شکیبا ق خیل عشاق      ترحم  بکن این پیر ناشکیبا را

   171: 1375) تان ، 

گ   قندهساات که به نوع  اق  ایااحالح Corpediemدم غنیمت شاامردن)دم غنیمت شمممردن:   .7

دارد و اق گ ، آناا را پا  م احالق م  شاود که در آن انساان به جای آساید رسااندن به  خآه های قنده

برد. در برخ  اق اشااا ار قاهدانه مسااایح ، دم غنیمت شااامری به  توانان باا قوه  حآه ها ناایت باره م 

ت م نوی ت یین شااده و مفاوم آن  ها برای تقویت حیاآهتوانمندیاا با قوه  ح  مندیپاسااداشاات کشاا  و باره

دم غنیمت شمردن دو خواستگاه ای        جریان دارد.Binary oppositionدر بستری اق تقابل دوگانه)

دارد  یک  خرساندی خاحر که خاساتگاه روان شاناخت  اسات و دیگری سااقگاری اجتماع  که خاساتگاه  

 جام ه شناخت  است 

گ  و ساااقگاری اجتماع  به  رائت و تفساایر انسااان اق قندهخرسااندی خاحر به نوع نگاه، جاان بین  و ق

گ  دارد. خوشااباشاا  در شاارایح حبی   و اوتاااع مساااعد  چگونگ  روابح و ت امل ترد با جام ه بسااته

ی  آتریده شااده اساات که برای تامین حد ذات، اجتماع ، امری حبی   اساات، قیرا انسااان تحرتا به گونه

  .119: 1286ساقد)رحمدل، شادی و سرور را رویکرد خویا م  

 دیر این ارشاد   پیر بیا که م  کندت       گان     ق مغبچه  شمر  مغانه غنیمت  م  

 را ارشاد   قمانه چنانکه نیست بنای       نیست      اعتباری  باده که بر عمر بنوا 

 دم  به آد قدش ساق قیر عیا آباد         چو نیست غیر خراب  اقین جاان خراد 

 دم  اگر بتوان داشت خویشتن را شاد         تقییر    مکن  غم تانیا  در این سراچت 

   177: 1375)تان ،  
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 جام، قخاکا برگیر بوست ح بد  دست     ساقیا! وقت غنیمت شمرو ساغر گیر   

 می حت را دو سه کذد دگرت باور گیر   واعآا! اینکه به مج   ح ب  تان  را   

   193: 1375)تان ،  

 تسامح و تساهل دینی_ مذهبی در اشعار نوایی

. گ  اجتماع  انساان ها پیوند خورده اسات، به دوره خایا  ت  ق ندارد تساامس و تسااهل که با تاریخ قنده

امروق، مخیاویاا در جاان غرد به آن توجه بیشاتری شاده اسات.  تمام  اگر چه به تارورت در دنیای  

گ  اجتماع  بر اساا  تسااهل و تساامس  ی  اق دساتورا  مل قندهادیان ا ا  مخیاویاا دین اساالم، سارچشامه

و مدارا اسات، اما اق یاد نه بریم که تسااهل و تساامس هرگق به م نای پذیرا عقیدن مخا   نیسات، چراکه 

با هد  حفآ ایمان مسا مانان در برابر ادیان شاکل گرتته، نه پدید آورنده حا ت انف ا   در    تسااهل و تساامس

مساا مانان. اسااالم در برابر انحراتات با قاح یت م  ایسااتد و اق مواقین خود دتاع م  کند. اگر به گذشااتت  

چنانکه پیامبر     تاریخ اسااالم بنگریم م  بینم که یک  اق شاایوه های او یه اسااالم دعوت به مدارا اساات،

. اساالم ایال پ  اق تسا یم شادن کفار اق گذشاتت آن ها چشام پوشا  م  کرد و حت  به آناا مساوو یت م  داد 

تساااهل و تسااامس را به م نای درساات و دقیق آن م  پذیرد و پیروان خود را به آن ساافارا م  کند. تتس  

ورد باا یاودیاان خیبر اق نموناه هاای  گاان نیاااااارای نجران، برخمکاه، یااااا س حادیبیاه، برخورد باا  نماایناده

  .34-33ت: سماحت اسالم  اند) کاآم ،د 

وجود نوای  که دو ب د دارد  که یک  سااایاسااات و دیگر عرتان اسااات اق هردو دید تساااامس و تسااااهل را 

پذیرد، ین ب د وجود آن که به مکتد عرتان ت  ق دارد، همقیست  مسا مت آمیق را با همت اهل حریقت  م 

داشاته اسات  قیرا عرتان به مکتد و مذهد خایا  وابساته نیسات. حریقت  اسات که با تاکید بر ها خوا  

تاذید نف ، م  کوشااد سااا ن را به ساارچشاامت حقیقت هدایت کند. همه عرتا در مرتبه تجارد و عینیت  

 بااهم متحادناد. در تااریخ عرتاان، باا نموناه هاای تراوان  اق هماد   و همساااااوی  اهال حریقات هاا مواجاه م 

شاویم که گاه چنان با مساا مت و یا س و آراما با یکدیگر قیساته اند که گوی  هیچ تفاوت  بین آن هانیست.  

ها، چنان رتتار م  کرد   ت که در سا ود با همت کیشااا و حی چنانچه در سایره موالنا جالل ا دین آمده اسا

 .   235: 1382که ب د اق مرگا، همه او را اق خود م  دانستند) نیکوبخت،

 ک به و دیر تفاوت نه کند چون همه جا          دیده برروی تو میل د م سوی تو بود 

  . 154: 1375)تان ،  

بسایار اق آقاد منشاان  فآ  تا هنگام یاالحیت نه دارند در بسایار اق امورات مذهب  اق خود خی   تساامس  

یسات  شاادسات به هرنوع اعمال ناو تسااهل نشاان م  دهند  اما حین  که به قدرت رسایدن، جات بقای شاان  

م  قنند. قابل تویاای  و سااتایا کسااان  اند که حد تسااامس و تساااهل را در قدرت مراعات نمایند  مانند  

این دو ابر مرد، توجه و  اق ا ر آقاد منشااا  و روشااان بین   بایقرا  نوای  قمان  که که به قدرت رسااایدند  
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  آرا و عقاید مخت   آقاد تر پر و بال کشاایدند.  عنایت واتر نیااید مشااایخ ترق مخت   گردید و یاااحبان

ی  بر این باور اند که ع   شااایر نوای  اق روی ت یاااد شااااه را نه گذاشااات که ساااکه به نام  اگرچه عده

چنانچه نویساااانده عا م آرای یاااافوی اق قول نوای   م  گوید» اگر    یکت داد اق امامان اهل شاااای ه بقند 

نکن  م  باید به این تکر نیفت ب با توجه به ساایاساات مداراجویانه امیر   خواه  که پادشاااه  اق دساات بدر

ع   شااایرنوای  در مذهد و ترهنم به نآر م  رساااد که او نه به ع ت ت یاااد مذهب   ب که به سااابد 

کند چنین  دار بودن مذهد تسانن در آن و ج وگیری اق آشاود، به سا حان تویایه م شارایح هرات و ریشاه

  .70: 1395هد) شایدی، اقدام را انجام نه د 

امیر ع   شاایرنوای  اق دایره ت یااد و قشااریت پا را بیرون نااده و مرد آقاد اندیشاا  بوده و اق  جنم  

م ت عذر خواساته بود و اتراد خام و مذهد را دسات آویق و وسای ه برای خواساته های خویا  و دو    هفتاد 

ن بیماری های اجتماع  اند، سااااخت پرهیق  نه ساااااخته بود و اق قهد ریای  و عوام تریب  که خحرناکتری

 گوید:کرده است  چنانچه در این رباع  م 

 اول قعوام خویا را ساق خال     خواه  که به خایگان حق گردی خا    

 و پذیرند خوا   کنندت   تاخا        اخال   و   یدق راه   به درا   وانگاه 

   334: 1375) نوای ، 

 دیوان فارسی نواییتسامح و تساهل سیاسی در 

دهند که نوای  در تمام   منابع و دساات نوشااته های  که اق قمان حکومت تیموریان باق مانده اند نشااان م 

ی  داشاته تیاامیم و اجرات در مساایل سایاسا  و اعمال آن اق ساوی شااه حساین بایقرا نقا قابل مالحآه

نساته. نخسات آن که او دوسات سا حان بود و  اسات. او به چند د یل خود را محق و مساتحق ایفای این نقا دا

ی  اق حبقه اشاارا  ترد که اق دیر باق خواسااتار سااایم شاادن هرچه بیشااتر در قدرت دوم آن که نماینده

ندکه در امر بودند  و سااوم آنکه دانا واتر و ترهنگ  بودنا موجد شااد که خود را برتر اق همه ک  بدا

 . او در امر سیاسیت چندان پای بند بخیو  در 61:  1392داشات) حسان  و  یمای ،  سایاسات دخا ت م 

قورگویانه با ایشااان رتتا م  و   عقل و نیااد وقیران، به تسااامس و تساااهل نه بوده و اق رتتار خشاان  

 نمود.روی این ایل است که ده وقیر در این قمان عقل و نید م  شدند.

وی  هندن  تساامس و تسااهل سایاسا   حتاور پر رنم نوای  در سایاسات خارج  دور تیموریان نشاان د اما  

اسات. وی هوشامندانه و پیشاگیرانه تامن  برقراری ارتباح نیکو با پادشااهان همساایه، اق هرگونه ت ری 

احتما   آنان به ق مرو سا حان بایقرا ممان ت به عمل آورد. وی شااه ب  عاقبت ی ن  که نه اقدام پیشاگیرانه  

 قیان بار ت ق  م  کند.و نه حمایه گر بیرون داشته را، شاه 

 بالد و کشور است  خسرو ب  عاقبت خسر       ویران  م نشاه که یاد مرا نارد قوست 
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و  پرور  وی به شاااه مشااوره  م  دهد و میاا حت در آن م  بیند که هر شاااه باید مردم شاانا  و با رعیت  

ین ساو به دسات مردم و    شارح تساامس و تسااهل را اق یاد نبرد که رشاته نآام نگسا د  قیرا رشاته نآام اق

اق  ساوی دیگر در اختیار شااه اسات، اگر تار نآام بین مردم و شااه به ریسامان باقی حفالن مبدل شاود و  

 هرحر  به خاحر مغ وبیت همدیگر سر رشته را به سوی خود کا کنند شاید آخر رشته اق میان بگس د.

 چون ق قیر قییر آمد نکته حایل یریر است      م ن را اق موکد دو شه بود باد تتور  

او درد ساری اق خیاویایت های پادشااه  و قعامت اسات، پ  شااه نه باید ب  خیال اق حال مردم   به نآر

 بخوابد.

 کو  شه خا   و بانم غ غ ا درد سر است      سری     القم شاه  نباشدخا   اق درد 

   59: 1375)تان ،  

اساپ خود خواه  تروآید و به حال توده های مردم  توجه کند و چشام  وی شااه را گوشاقد م  کند که اق  

 بر مال ایشان نه دوقد.

 شاه را ار مال م  ماند که قوت  شکر است      چشم بر مال تقیرانند اعمال ار بود   

   62: 1375)تان ،  

را   م  دهد که اق نقدیک  به شااااه بپرهیقند و سااایاسااات رعیت بودن خویاوی به رعیت نیق مشاااوره  

 تراموا نکنند، قیرا شاهان مانند آتا اند که دور بودن اق ایشان باتر است.

 که بر اتروقدت حرارت او     یحبت شاه را چو آتا دان  

 در تو گر اوتتد شرارت او      ین اق وی به ین شرر سوقی                           

   326: 1375)تان ،  

 نتیجه گیری

، ساا   نمود تا  داشاات نوای  که ین شاااعر توانا و عا م وارسااته بود و اق ت ا یم دین  و اجتماع  آگاه   

، قمینه را بر وجا  رقم بقند که قمان به  ساق  قمان خویا را بر ساتون تساامس و تسااهل اساتوار بسااقد 

و سایاسا  خویا شااه   کام اهل قمان شاکر بگردد نه قهر، وی با اساتفاده اق ماارت و توانای  ع م ، دین 

را وادار نموده تا همه اتراد جام ه را اق دید انساانیت بررسا  ترماید نه اق روقن دین، مذهد، قوم، قبان  

و ساایاساات. در  ب تاا  مواقع مانع انجام اعمال شاااه م  شااد و وی را اق اقدامات گویا نین بر حذر م  

ر . آقادی تکاسات  ی قمان در نآر گرتته شادهی  بود که در آن همه میا حت هاداشات، اقدامات پیشاگیرانه
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دهنده برداشات ژر  و عمیق او اق جاان ماحو ا اسات، اق نآر او همه  و اندیشاه  او در غق یاتا نشاان  

گ   انساان ها قابل احترام و ارقا اند و باید در قیر ین ساق  انساانیت بدون در  نآرداشات هر نوع ویژه 

ساااود جویان و میااا حت نه اندیشاااان قوم  و مذهب  وی را ین وقیر  ی  اق گ  باهم  نمایند. عدهقنده

و همه اقدامات تسااهل و تساامس مدارانه او را محاتآه کارانه ت ری  م  کردند  و   گذشات   کار  محاتآه

 قمان نشان م  دهد که او ین انسان می حت اندیا بوده، نه نمایند قوم و خویا.

ت  را بر ساینه ت یاد، ساخت گیری و جذم اندیشا  گذاشاته و گوی   پای انساانیوی مانند ین انساان آقاده   

برایا چیقی جق انساانیت قابل ارقا نه بوده اسات. وی را م  توان شااعر انساان دوسات و انساان گرا نام  

  نااد.
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