
 

  و مکنت ـ زر غنافقر و 
  در ادبيات کالسيک ايران

 احسان طبری
  

  در جست و جوی برخی مقوالت 
  اقتصادی در ادبيات کالسيک ما

  
  طرح مسئله 

 م ادبيات کالسيک ايران که طی قريب هزار سال ايجاد شده بسيارآثار منثور و منظو  
ای شناخت تاريخ ده قرن اين آثار بی شک در عين حال اسناد معتبری است بر. متنوع است 

تر از اين اخير کشور ما و به طور کلی برای آشنايی دقيق با جامعه سنتی ايران که بسی بيش
 ـورده و آميزه ای از نظام اربابی بيش در اين آب و خاک دوام آده قرن با تغييرات کما

  . ست بوده ا، غالم داری و پدر ساالری همراه با استبداد شرقی  و نظام خراجرعيتی
ادبی و لغوی، فلسفی و : زاويه های مختلف بررسی کرد اين آثار را می توان از  

نگارنده يک بار به مطالعه اجمالی برخی از . جامعه شناسی و غيره ايدئولوژيک، تاريخی و
مهم ترين آثار ادبی منثور و منظوم ايران در جست و جوی مقوالت و مسائل اقتصادی دست 

  .نان که اين نوشته نشان خواهد داد، بی فايده نيافته استچ لی رااين بررسی اجما زد و
برخی . توضيح آن که در قرون وسطی دانش اقتصاد به معنای امروزی ما مدون نبود  

که » علم اخالق«و » تدبير منزل«و » نسياست مد«مانند » علومی«مسائل اقتصادی در 
. بوده اند، مطرح می شده است) سفهيکی از دو بخش فل( » حکمت عملی«اجزاء سه گانه 

ولی از آنجا که در ادبيات ما زندگی با تمام رنگ آميزی خود منعکس است حيات اقتصادی و 
هستی مادی اجتماعی به ناچار انعکاسی روشن و برجسته دارد و درباره مقوالتی مانند کاال، 

ثروت و امثال آن در ر و تقسيم کار، مزد، فقر و قيمت، پول، بازرگانی و مبادله کاارزش، 
  . ه جالب و اعجاب آوری به دست آورداين آثار می توان اطالعات فراوان و گا

.  نيست بلکه نوعی کار آزمايشی استبررسی حاضر به ناچار يک بررسی جامع  
بررسی جامع می تواند هم مطالبی را که ما بدان پرداخته ايم روشن تر کند و هم مسائل       

درباره مسائل مطروحه در اين نوشته از جهت تحليل علمی و . ح نمايد تری را مطرتازه
 ما به ذکر مهم ترين نکات و ،طبقاتی سخن بسياری می شد گفت ولی با توجه به حجم مقاله

 خود از اين ،آثار ادبی بسنده کرديم در اين اميد که خواننده وارد آوردن امثله ای چند از
د با تفصيل تجزيه و دست می آورد و مطلب را در نزد خويادآوری ها سر رشته مطلب را به 

آن بوده است که ابتدا به مباحث عام تر بپردازيم  در تنظيم مسائل نيز شيوه ما. تحليل می کند
واننده آشنايی با اين و سپس وارد مسائل مشخص تر بشويم در اين اميد که اين شيوه برای خ

  .نوشته را سهل تر می کند
  

  فقر و ثروت 
صنعتی بود و اين  خطه ايران پيوسته کشوری غنی و سرشار از محصوالت طبيعی و   

  :  نامه را نبايد حمل بر اغراق کردسخنان مفاخره آميز اسدی طوسی در گرشاسب
  زکان شبه و زکل سيم و زر 
  زپوالد و فيروزه و از گهر

  هم از ديبه و جامه گونه گون
  به ايران همه هست از ايدر فزون



 

ن سرزمين ثروت خيز به علت نظامات اجتماعی ظالمانه ای که در آن برقرار بود ولی اي
لطنه آداب الس«در کتاب .  آفرينندگان ثروت بودند نمی داشتنعمات خود را ارزانی کسانی که

  : تصريح می شود که» و الوزاره
  .»زمين گنج پادشاه است و کليد آن به دست رعيت « 

  :  بود که و در حق رعيت نيز مثل سائری
  ».قالی را تا بزنيد گرد پس می دهد و رعيت را تا بزنيد پول « 

اقتصاددانان فيزيوکرات قرن هيجدهم که بر خالف » تورگو«و » کته«قبل از    
طبيعت و زمين ) که بازرگانی را منبع ثروت می شمردند( يا سوداگران » مرکانتليست ها«

ابه منبع عمده ثروت اء ما به اهميت موضوع به مثدر آثار شعر. انگاشتندرا چنين منبعی می 
و کار داشت در واقع اين  ابن يمين فريومدی که با جماعت زراعت پيشه سر. توجه شده است

  : تأييد می کند و می نويسد » التمسوالرزق فی خبايا االرض«حکم را می گويد 
  احمد ، عمر ضايع کردن است  جستن گوگرد

  1سر کيمياست زور بر خاک سيه آورکه يک
را و برخی ثروت .  بهتر است در ادبيات ما بحثی استدرباره اين که فقر يا ثروت کدام

  :سعيد مهنه ای عارف و صوفی می گفتحتی ابو. برخی فقر را بهتر شمرده اند
  .» غنا فاضل تر که فقر، که غنا صفت باری تعالی است و فقر بر وی روانه « 

در ذم فقر . نظرياتی گاه سخت متناقض داده استديگر زمينه ها سعدی که در اين زمينه مانند 
  : و مدح ثروت از جمله می گويد 

  »مشغول کفاف از دولت عفاف محروم است و ملک قناعت زير نگين رزق معلوم« 
  : هم در خطاب به درويشی که در مدح درويشی و فقر داد سخن می داد گفته است 

  مانی توانگران را وقف است و نذر و مه
  زکات و فطره و اعتاق و هدی و قربانی

  توکی به نعمت ايشان را که نتوانی
  جز اين دو رکعت آن هم به صد پريشانی

مطالبی دارد که طنز و گوازه آن پنهان نيست و در » مرزبان نامه«  فقربدر معاي  
   :از جمله می نويسد. يسنده در نکوهش ثروت سخن می گويدواقع نو
د اگر مراعاتی  اگر ُدر چکاند بسيارگوی شمرن،را به وقت گفتارمرد مقل حال «   

، اگر حليم بود به بدلی منسوب شود اگر  اگر ُمواساتی ورزد مقبول نيفتند،نمايد سپاس ندارند
باز مرد توانگر را چون اندک هنری بودآن را بزرگ . تجاسر کند به ديوانگی موسوم گردد

، اگر بخيل باشد کد خدا سرو دانا کر و ثنای بسيار گوينداو بينند شدارند اگر اندک دهشی از 
  2.گويند و اگر سخنی نه بر وجه گويد به صد تأويل و تعليل آن را نيکو وشايسته گردانند 

  : گويد اسدی نيز در نکوهش فقر و فقيران می  
  کسی نيست بدبخت و کم بودتر 
  ز درويش نادان دل خيره سر
  رایکه نه چيز دارد نه دانش، نه 

  3نژنديست بهره ش به هردو سرای 
می »  مناجات نامه«انصاری در .. خواجه عبدا.  فقر را بر ثروت ترجيح نهاده اندولی کسانی

  : گويد 
                                                 

اشاره است به يکی از » گوگرد احمر« در شعر ابن يمين » روزی را در گوشه و کنار زمين خواستگاری کنيد « حکم عربی يعنی  1
ياه جانشين واقعی        . ادويه افسانه آميز کيمياگری که با در دست داشتن آن تبديل مس به زر ممکن می شد            د خاک س ين می گوي ابن يم

 . احمر است و لذا بايد زور و تالش را متوجه آن ساختگوگرد
 .برای نقش آراينده و پيراينده پول می آورد » سرمايه « اين سخنان ياد آور وضعی است که مارکس در  2
ر هر د« جالب است که هم سعدی و هم اسدی بر آنند که چون مرد فقير به واسطه فقر از عهده اجراء مراسم مذهبی بر نمی آيد لذا 3

 .دچار نژندی و پريشانی است » دوسرای



 

  »علم بر سر تاج است و مال بر گردن ُغل« 
  : نظامی می گويد 

  فراوان خزينه فراوان غم است 
  کم اندوه آن را که دنيا کم است 

  : يزان و ُمِغالن را بدين شکل توصيف می کندبی چ سعدی آسودگی
  نه براشتری سوارم نه چو خربه زيربارم

  نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم 
  غم موجود وپريشانی معدوم ندارم 

  کشم آسوده وعمری به سرآرم نفسی می
  :و نيز می گويد 

  قارون گرفتمت که شدی در توانگری
  سگ نيز با قالده زرين همان سگ است 

  :لباس عافيت می داند نه دارايی راشاعر ديگری نداری را  و
  چنين زربفت وقت سوختن گفتار به دارايی

  ندارايی لباس عافيت باشد نه دارايی
نظامی می گويد هر که تهی کيسه تر است آسوده تر است  و از پی کاروان که خطر   

: ی روند و سعدی می گويد و ايمن م، تهی دستان شاد آن را تهديد می کنددزدان و حراميان
مرد عارف مال گرد نمی آورد و لذا خاطرش مشوش نيست ولی دارندگان متاع به ناچار از 

  4.دزد می ترسند 
سرانجام درباره اين که ثروت مايه اعتبار و شخصيت انسان است يا برعکس انسان بر ثروت 

فردوسی در وصف از جمله . مقدم است نيز شاعران ما گاه نظريات متفاوتی می دهند
  :چنين می گويد » چيز« يا » خواسته«

  بپرسيد ديگر که از خواسته 
  چه دانی که دارد دل آراسته 

  چنين داد پاسخ که مردم به چيز
  گرامی است گر چيز خوار است نيز

   
  َورز باگر نيستت چيز لختی

  که بی چيز را کس ندارند ارز
  مروت نبايداگر چيز نيست 

   نيز نيستهمان جان نزد َکَست
   

  :اوست آراسته است و ارزش خواسته و چيز نيز از ولی اسدی بر آن است که جهان به انسان
  زمانه به مردم شد آراسته

  ∇وز او ارج گيرد همی خواسته 
آثار ادبی ما ديده می شود ابراز  يکی ديگر از مباحثی که در زمينه فقر و ثروت در  

ن مردم وجود دارد و يا آن چيزی که اصطالحا آن حيرت از فاصله ايست که از اين جهت بي
اگر خداوند عادل است پس چگونه چنين افراط . نام نهاده اند» سر تبعيض«يا » تبعيض«را 

                                                 
  » هر که تهی کيسه تر آسوده تر « : نظامی  4

  شاد و ايمن روند چون مستان     از پی کاروان تهی دستان : ونيز 
  عارفان جمع نکردند  و پريشانی نيست     آن کس که از دزد بترسد که متاعی دارد : سعدی 

         
شاعران به اقتضای حال ومقال ودر سير داستان هايی که می سروده اند به .  سخن پيشين اوستطبيعی است اين سخن اسدی متضاد ∇

  .ناچار دچار چنين قضاوت های متفاوتی می شدند و اين امر تا حدی طبيی و گزير ناپذير است 



 

يه ترين نعمات و جمع کثيری را محروم از اول و تفريطی روا داشته و گروهی را غرقه در
  :می نويسد مسعود سعد سلمان با خشم تمام . حوائج زندگی پسنديده است

  دست من به چرخ بلند  نرسد
  ورنه بگشودميش بند از بند 
  : قسمتی کرد سخت ناهموار

  اين نيابد همی به رنج پالس◊بيش و کم در ميان خلف افکند
  وان نپوشد همی زناز پرند 
  آن که بسيار يافت ناخشنود

  
  : يا بابا طاهر عريان همدانی می گويد 

  اگر دستم رسد بر چرخ گردون
  او پرسم که اين چونست و آن چوناز 

  يکی را داده ای صد ناز و نعمت 
  نان جو آلوده با خون ؟: دگر را 

در مقياس وسيعی مطرح می کند و مسئله فقر و  ناصر خسرو علوی قباديانی تبعيض را
  : ثروت را نيز به ميان می آورد و می نويسد 

  بار خدايا اگر ز روی خدايی 
  شتیطينت انسان همه جميل سر

  چهره رومی وروی زنگ چرا شد 
  همچو دل دوزخی و روی بهشتی؟

  از چه سعيد اوفتاد و ز چه شقی شد 
  زاهد محرابی و کشيش کنشتی ؟
  چيست خالف اندر آفرينش عالم 

  چون همه را دايه ومشاطه تو گشتی؟
  نعمت منعم چراست دريا دريا 

  محنت مفلس چراست کشتی کشتی؟
سرو دهلوی را نيز که به کوتاهی ولی رسايی، تبعيض سر انجام اين بيت امير خ  

  :اجتماعی را مطرح می کند ياد کنيم
  يکی گوهر برد بی کندن کان 
  !يکی درکارکان کندن کند جان
  پول و قدرت اجتماعی آن

يا » زر«که امروز متداول است در ادبيات کالسيک ما واژه » پول«به جای واژه   
به معنای » زر« واژه وده يا نقره به کار می رفته و گاه خودسيم به اقتضای آن که پول طال ب

ز اسالم مرسوم بوده واحدهای مشهور پول در ايران که از دوران پيش ا. اعم پول است
دينار که پولی بود از طال و از ريشه . دينار، درهم، پشير، دانگ وتسو : عبارت است از

 طراز ما قبل اسالمی آن حفظ شد و می آيد و در آغاز اسالم شکل و Denarius التينی
و سکه ها رنگ اسالمی به انجام گرفت » رفرم پولی« ن عبدالملک مروان يک سپس از زما
، و عيارش گاه به صد در صد می رسيدوزن و عيار دينار در آغاز زياد بود . خود گرفت

بدان در ولی از قرن چهارم هجری آشفتگی فراوان در عيار دينار و وزن آن روی داد که 
» بحران پولی«  اوج اين ∇.اشعار و نوشته های قرون وسطايی ما اشارات بسياری شده است 

                                                 
  .يعنی در ميان مردم بيشی و کمی ثروت، فقر و غناء را برقرار ساخته است  ◊
  کم بيش زری باشد کان باغش و بار است    زر چون به عيار آيد کم بيش نگردد:  گويد مثال ناصر خسرو می ∇



 

برای مدتی ) چاو(که به انتشار پول کاغذی )  هجری 693( در دوران سلطنت گيخاتو است 
دست زده شد و در اثر مقاومت مردم ايلخان مغول و وزيرش صدر جهان مجبور شدند از آن 

در عيار . نی است و آن پولی که از نقره بودی يونا» دراخما« واژه ِدرهم از .ت بردارنددس
  واژه پشيز با . با فلزات پست آميخته شده  درهم نيز از دوران آل بويه غش راه يافت و

Pecunia   معرب آن ( » دانگ«و ) » طسوح« معرب آن ( » تسو«.شايد همريشه باشد
 درهم هستند و از فلزات  تلفظ می شده همه از اجزاء»تنگه « که گاه به صورت ) » دانق«

  .  می شده اند پست ضرب
، بر خالف اقتصاد فئودالی اروپا، رواج بسيار داشته و پول و مناسبات پولی در ايران  

بدين معنی در بسياری از نوشته های ادبی ما . پول در جامعه نقشی خطير بوده استنقش 
  .ع بپردازيم نخست ببينيم پول چيستآن که بدين موضو، ولی قبل از ات متعدد شدهاشار

پول کاالی خاصی است که در جريان تکامل توليد کااليی و مبادله از انبوه کاالها جدا   
به اين نکته که پول . می شود و نقشی خاص می پذيرد که همان اجراء نقش معادل کل است

تفاده از استنباط يونانيان، آشنايی داشته شايد با اس نقش معادل کل را ايفاء می کند متفکران ما
  :چنين می نويسد» اخالق ناصری«مثال خواجه نصير الدين طوسی در . اند
ود به تعاون موقوف ب... چون مردم مدنی الطبع است و معشيت او جز به تعاون ممکن نه « 

 مساوات و از برخی بستانند به برخی بدهند تا مکافات و. آن که بعضی خدمت بعضی کنند
چه نجار چون عمل خود به صباغ دهد، صباغ عمل خود به او، تکافی مناسبت مرتفع نشود 

پس به . عکستواند بود که عمل نجار از عمل صباغ بيش تر بود و يا بهتر و بر . حاصل آيد
» عادل متوسط«پس دينار . احتياج افتد و آن دينار است» ومیمق«و » متوسط«ضرورت به 

  .»است و احتياج به عادلی ناطق باقی» عادلی صامت«  و ليکن ميان خلقاست 
به باقی بحث، ما را کاری نيست .  گويد که آن عادل ناطق انسان استسپس خواجه نصير می
می دانسته » عادل و ُمقِوم متّوسط«ن می دهد که خواجه نصير پول را ولی همين نقل قول نشا

  . ته استول توجه داشيعنی به نقش معادل کل بودن پ
 سعدی بيش از ديگر گويندگان ما به قدرت پول در جامعه اشاره کرده است و می  
  :گويد

  هر که به دينار دست رس ندارد، از همه عالم کس ندارد و 
  : نيز 

  چه خوش گفت آن تهی دست سلحشور  
  ُجوی زر بهتر از پنجاه من زور  

  : و نيز 
  بی زر نتوان رفت به زور از دريا   
  اری به زور محتاج نه ایور زر د  

  : ونيز 
  به زر بر کشی چشم ديو سفيد   
  به دست تهی بر نيايد اميد   

  : ونيز 
  هر که زرد ديد سر فرود آورد   
  ور ترازوی آهنين دوش است   

  : ونيز 
  بی زر نتوانی که کنی با کس زور   
  ور زر داری به زور محتاج نه ای  

                                                                                                                                            
  ليک قلب از زر نداند چشم عام     طالب زر گشته جمله پير خام : و مولوی می گويد 

 . اين شعرا اتفاقا در دوران رواج غش در دينار و درهم می زيسته اند



 

  
  : و نيز 

   از دريازر نداری نتوان رفت به زور  
  زور ده َمرده چه خواهی زر يک ُمرده ببار  

  
  : می گويد » کيميای سعادت « غزالی در 

  هر که زر دارد همه چيز دارد   
  

  : و فردوسی در اهميت زر چنين می نويسد 
  ترا هست دينار و گنج و درم  
  چو باشد درم دل نباشد دژم   
  چنان دان که اين گنج تا پشت توست   
  اک در مشت توست زمانه کنون پ  
  هم آرايشی پادشاهی بود   
  جهان بی درم در تباهی بود   

  
  :دقيقی درچکامه معروف خود می گويد 

  به دو چيز گيرند مرمملکت را   
  يکی تيغ هندی، دگر زِرکانی  
  يکی زر نام ملک بر نبشته   
  دگر آهن آب داده يمانی   

  
 رياری در همين مضمون میرا زبون می خواند و عمادی شه» عاشق بی درم«اوحدی 
  :نويسد

  سئوال کردم ُگل را که بر که می خندی   
  جواب داد که بر عاشقان بی دينار  

و کمال الدين اسمعيل نقش پول را در پوشاندن معايب معرفتی و اخالقی و آراستن صاحب 
  :ه فضيلت ها بدين طرز بيان می کندعيب ب

  گر تو خری، ترا ز خری هيچ نقص نيست   
  1ر تراست سيم به خرواره در خرهتا م  

را برجسته می سازد و ) ثروت(»چيز«و در همين زمينه و درباره همين انديشه سنايی نقش 
  : در حديقه الحقيقه می گويد 

  پير با چيز هست خواجه، عزيز  
  پير بی چيز را که داشت به چيز  

  
  :  می نويسد و نيز در همين مضمون مسعود سعد سلمان با اندوه تلخ ِشکِوه کنان

  که تره فروش! برو! ابلهی کن   
  تره نفروشدت به عقل و تميز  
  چيز بايد، که کار در عالم   
  چيز دارد، که خاک بر سر چيز  

  

                                                 
 درخره يعنی دربار 1



 

و سرانجام اين شعر معروف را در ستايش زر و توصيف قدرت آن، که جمال الدين قزوينی 
  .مکني آورده است و سخت نمونه وار است ذکر» تاريخ گزيده«در 

  ای زر تويی آن که جامع اللذاتی  
  محبوب جهانيان به هر اوقاتی  
  بی شک تو خدا نه ای، وليکن به خدا  
  ستار عيوب و قاضی الحاجاتی  

  
آدم پول داشته باشد، کوفت « و » از شما عباسی، از ما رقاصی«: و مثل سائری است که 

 نمايی آن، تملک آن در شرايط ولی با همه مزايای پول و مشکل گشايی و معجز. »داشته باشد
چادر  ب کثرت دزدان و حراميان و قبايلاوال به سب. عه سنتی ما پيوسته مايه صداع بودجام

نشين که کاروان ها را غارت می کردند و به شهرها می تاختند و کاروان سراها و تيمچه ها 
يا به سبب همدستی و دکان ها را به تاراج می بردند و از ثروتمندان باج می گرفتند، ثان

، ثالثا به سبب خراج ها و بان با دزدان و زورگويی دائمی آنشحنگان و عسسان و محتس
اميران و عمال آن ها می ستده اند و بازرگانان  سيورسات و تحفه های سنگين که پادشاهان و

د و ی کننو ديگر ثروتمندان را اشکلک می گذاشتند و به چوب می بستند تا اقرار به مال دار
مولوی . حوادث حکايت می کند اشعار فراوانی از اين حاالت و. آن را عرضه حضور نمايند

توصيه می کند که بايد زر خويش را مانند دين خود و مقصد مسافرت خويش پنهان داشت که        
  .»ُاسُتر َذَهَبَک و ِذهابک و مذهبک«:گفته اند

  در بيان اين سه کم جنبان لبت 
  ذهب و زمذهبتاز ذهاب و از 

  
مولوی توجه داشت که فقدان امنيت راه ها و کثرت حراميان وغارتيان مانع رونق تجارت 

  :وی می گويد .  امکان بسط فعاليت بازرگانی نيستاست و تا امنيت واقعی برقرار نشود،
  شمع تاجر آن گه است افروخته   
  که بود رهزن چو هيزم سوخته   

شاه را به مجازات شحنگان و عسسان شريک دزد » ام جم ج« اوحدی مراغه ای در منظومه 
  : و رفيق قافله تشويق می کند و می گويد 

  گر تو را تيغ حکم در مشت است   
  ، دزد خود کشته است شحنه کش باش  
  دزد را شحنه راه و رخنه نمود   
  ؟کشتن دزد بی گناه چه سود  

  دزد با شحنه چون شريک بود 
  دراه زد کاروان و ده را کر

  شحنه دزد و مال هر دو ببرد
  به حرامی چو شحنه شد خندان 

  به حرمدان فرو ببرد دندان 
  مهل ای خواجه کاين زبون گيران

  شهر ويران کنند و ده ويران
  

دست به تاراج مردم نزنند و » خراج« امير خسرو دهلوی به شاهان پند می دهد که به نام 
  : ميگويد 
  شناسنده بايد خداوند تاج   
   تارج را نام ننهد خراجکه  



 

  
» سياست نامه« نصيحت امير خسرو ما را به ياد نصيحت ديگری می اندازد که تفصيلش در 

خواجه نظام الملک آمده است و آن گفت و گويی است که ما بين احمدبن حسن ميمندی وزير 
 قل میمعروف غزنويان با سلطان محمود می رود و ما اين داستان را عينا از سياست نامه ن

  :کنيم
ه بر سر نهاد و در ، کال فارغ شد، قبا در پوشيد◊چون سلطان محمود از َدَعوات خواندن « 

  : احمد حسن را گفت. تبسم کرد. ديدچهره خود ب. آينه نگاه کرد
ترسم  می«: گفت. »خداوند بهتر داند« :گفت » دانی که اين زمان در دل من چه می گردد؟« 

عادت پادشاه  به ننچه که روی من نه نيکوست و مردماند، از آکه مردمان مرا دوست ندار
يک کار می کن که ترا از زن و فرزند و جان « : احمدحسن گفت. »نيکو روی دوست دارند
زر « : گفت» چه کنم ؟« :گفت. » و به فرمان تو در آب و آتش روندخويش دوست تر دارند

  .»!را دشمن گير، تا تو را دوست دارند 
به تصريح ( ين نصحيت وزير عبث بود، هم سلطان محمود و هم پسرش مسعود البته ا  
عادت داشتند که به ضرب چوب و ) عودیسمر مکرر ابوالفضل بيهقی در تاريخ مکرر د

زيرا آئين استبداد . بازرگانان پول بستانند شکنجه و به هر بهانه از ثروتمندان و متمکنين و
ابوالفضل بيهقی اين دسپوتيسم را در .  مسلط ساخته بود جان و مال رعاياشرقی آن ها را بر

   :هاين عبارت به خوبی بيان کرده است ک
چرا چنين است؟ : هر کسی را که برکشيدند، نرسد کسی را که گويد. جهان بر سالطين گردد«

   ∇.»َنحُن الّدنيا ، من َرَفعنا ِارَتَفِع و من َوَضعنا ِاتضع: که مأمون گفته است در اين باب
جور و ستم وحشيانه سالطين و امراء مستبد پيوسته نه تنها مايه کساد بازرگانان و   

نهفته شدن زر، بلکه موجب اختالل کامل اقتصاد و دل سردی عمومی و سقوط قيمت ها و 
اين حکايت نمونه » عقد العلی فی موقف االعلی « حمداله مستوفی در . فرار اهالی می شد

  : ست وار تاريخی را آورده ا
، يکی را ديد ود روزی از دروازه شهر بيرون آمداسمعيل گيلکی که پادشاه طبس ب«   

» اين بزغاله را از کجاخريده ای؟« : که بزغاله ای داشت و به شهر می برد، امير گفت 
  .»سال ديگر از دولت تو به مرغی باز خرم! ای امير« :گفت

  :می گويد » مخزن االسرار « نظامی در  
  ک اينست و چنين روزگارگر َمِل  
  زين ده ويران دهمت صدهزار  

  
، لذا در  گفتيم مايه درد سرهای بسيار بود، چنان کهدر چنين شرايطی زر داشتن  

جا که مايه نمی خوريم که درويشی و نداری از آاشعار کالسيک ما بسيار به اين نکته بر 
  :از آن جمله . بر ثروتمندی مرجح استايمنی است 

  می کنم در اين ايام ُشکرها   
  که تهی دست گشته ام چو چنار  
  زان که چون ُگل اگر زرم بودی   
  دست گيتی مرا نهادی خار  
  بِستندی به صد شکنجه و چوب  
  به قياس جماعت زر دار  

  

                                                 
  يعنی خواندن دعا ◊
 .نی ما جهانيم هر که را بر کشيسم و مقام دهيم ، برکشيده می شود و هر کس را فرو گذاريم و دچار خذالن سازيم افتاده می شوديع ∇



 

  :امير خسرو دهلوی می گويد 
  ايمن بود از شکنجه، درويش  
  زر هر چه که بيش تر بال بيش  

  
  :ه به صور مختلف در کتاب ها آمده است می آورد و مکتبی اين داستان را ک

  بود سوداگری توانايی  
  همسفر با حکيم دانايی  
  از قضا کردشان کسی آگاه   
  کز کمين بسته اند دزدان راه  
  خواجه گفت آه اگر مرا دانند  
  آنچه دارم تمام بستانند  
  گفت دانای روزگار که آه  
  گر ندانندم اين گروه تباه   

  
، صاحبان زر را به دفينه  و شحنگان و حراميان و تاراجگرانگران و شاهانترس از غارت

سازی وا می داشت و زر و سيم و جواهر به خاک سپرده می شد تا از دست يغما در امان 
شاعران ما به اين دفينه سازی با نظر منفی می نگرند و آن را نشانه ممسک بودن و . باشد

  : ی می دانند، سعدی می گويد پرهيز از بخشندگی و عالمت بی خرد
  .»سيم بخيلی وقتی از خاک به در آيد که او به خاک رفته است «   

  
  : و نيز می گويد 

  به زير زمين در، چه گوهر چه سنگ  
  کز او خورد و پوشش نيايد به چنگ  

  
  : و امير خسرو دهلوی می گويد 

  درم در جهان بهر خوش خوردنست   
  ست نه از بهر زير زمين کردن ا  
  زری را که در گور کردی به زور  
  چو گورت کند ، سربرآرد به زور  

  
  :و ابن يمين فريومدی گويد

  گر تمتع نباشد از زر و سيم   
  چه زر و سيم چه سفال و حجر  

  
  : و اين نيز از وحيد قزوينی است 

  ز جمع مال ندانم نشاط ممسک چيست  
  که همچو کيسه، زر از بهر ديگری دارد   

  .نمونه ها بسيار استو از اين 
 
 


