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   ٣۴ تا ١۶صفحات  > نقد ادبى > ۴٣شماره  > خارا

   ] و صفحه بندیِ دوبارهبا تعويضِ قلم ها[ 

انداز، هيچ دين و مذهبي وجود ندارد كه در  ازين چشم» .نگاه هنري و جمال شناسانه نسبت به االهيات و دين«چيزي نيست مگر » ان

اي هم، به  كنند و عده» اختراع«حتي اگر كساني باشند كه، به هر دليلي، يك دين و مذهب جديد را . وجود نداشته باشد» عرفان«عي 

   :شوند  بياورند، پس از مدتي خود به خود به دو گروه تقسيم مي»ايمان«فروض، بدان مذهب و دين 

اينان عارفان آن دين و مذهب . نگرند مي) ذوقي: يا به قول قدما(آنها كه اين دين و مذهب را با نگاهي جمال شناسانه و هنري ) 1 

  .د بود

چنين كساني بيرون از دايره عرفان آن دين و مذهب قرار . رنداي نسبت به آن دين ندا آنها كه چنين نگاه هنري و جمال شناسانه) 2 

  .د داشت

يابد كه، بر اين اساس، هيچ دين و مذهبي در تاريخ  اگر كسي اين سخنان ساده و بديهي را به درستي دريافته باشد به روشني درمي 
به تعبيري ديگر، هيچ دين و مذهبي وجود ندارد كه در . اند شتهكرده مگر اينكه بعضي از پيروان آن در شمار عرفان آن مذهب قرار دا

شمار است، زيرا  هاي بي داراي طيف» عرفان«توان گرفت اين است كه  مي» اصل«نتيجه ديگري كه از اين . ي عرفان وجود نداشته باشد
ابت و مستمر نيست، بلكه با تحوالت تاريخي و فرهنگي يك امر ث» عرفان«بنابراين، مفهوم . بسيار است» هاي هنري و جمال شناسانه

هاي ذوقي جامعه داراي پست و بلند تاريخي است، عرفان موجود  هنري و خالقيت هاي  همان گونه كه تجربه. ، پيوسته در تحول است
اين نكته را به .  مختصري آشنايي داشته باشدهر كس با فرهنگ ايران دوره اسالمي. تواند تعالي و انحطاط داشته باشد  فرهنگ نيز مي
در طول دوازده قرن، از آغاز تا اكنون، در سير : تر بگوييم كند كه عرفان اسالمي در ايران، در طول چهارده قرن، يا دقيق ت احساس مي

  .ش داراي پست و بلندهاي بسيار است
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امري است نسبي و به قول قدما ذات مراتب » عارف بودن«تواند به ما ارائه دهد اين است كه  دستاورد مهم ديگري كه اين نظريه مي

روشني داخل يك اطاق : از باب تمثيل. اراي درجاتي است، عرفان نيز داراي درجات استيعني همان گونه كه روشني و تاريكي د. تشكيك

ايم و چراغي هم روشن نيست، با روشني همان اطاق وقتي كه چراغي روشن شود متفاوت خواهد بود و با درجه نوري كه  وقتي پرده را كشيده

 كه از اطاق بيرون آييم و به روشني آفتاب برسيم، آفتاب سحرگاه يا آفتاب نيم بر همين قياس تا وقتي. تواند كم و زياد شود آن چراغ دارد مي

همان گونه كه هنرها، در . ابر تابستان در نيم روز، اينها همه مصاديق روشني است ولي يكسان نيست روز، آفتاب زير ابر يا آفتاب يك روز بي

  .تواند اوج و حضيض داشته باشد طول تاريخ، اوج و حضيض دارند عرفان و تجربه عرفاني نيز مي

از يك : غرض از يادآوري اين بديهيات اين بود كه بگويم عرفان، مثل هر نگاه جمال شناسانه و هنريي، داراي دو وجه يا ساخت است 

بخشد و از  مي) فانعر(= نگرد و آن دين و مذهب را وجه هنري و ذوقي  هاي هنري و خالّق خود دين و مذهب را مي كه با تجربه» عارفي«سوي 

اي  كنند اينان نيز به گونه نگرند و عرفان حاصل از نگاه او را تجربه مي سوي ديگر كساني كه در پرتو خالّقيت و نگاه هنري او به آن دين مي

  .هاي ذوقي او اند، در حد سير و سلوك در تجربه ديگر عارفان آن مذهب

بخشد، و هم  است، به عنوان كسي كه تجربه ديني اسالمي را وجه هنري و ذوقي ميانداز، هم با يزيد بسطامي عارف  در اين چشم 

اي ديگر عارفان اسالم به شمار  اينان  نيز به گونه. توانند اسالم را از نگاهي ذوقي و هنري بنگرند كساني كه در پرتو تجربه ذوقي و هنري او مي

آفريند داراي تجربه هنري است و هم تمام كساني كه  ملودي موسيقايي برجسته ميتوان گفت هم كسي كه يك  از باب تمثيل مي. خواهند آمد

آفريند داراي تجربه هنري است و هم تمام كساني كه با ادراك هنري  هم كسي كه يك تابلو نقّاشي بديع مي. برند از آن ملودي لذّت هنري مي

ظ غزلي سروده است به آفرينش يك تجربه هنري و ذوقي و ادبي دست زده است وقتي حاف. اند نگرند داراي تجربه هنري آن تابلو نقّاشي را مي

گونه  پس همان. روند اند، داراي نوعي تجربه هنري و ذوقي به شمار مي و تمام كساني هم كه در طول تاريخ از غزل او لذّت هنري و ذوقي برده

  .شمار خواهد بود عرفاني نيز بيشناسانه بسيار است، مصاديق تجربه  كه مصاديق تجربه هنري و جمال

شود و تكراري  شود، كليشه مي ولي در طول زمان دست مالي و مبتذل مي. اي ذوقي و هنري است هر تجربه ديني در آغاز خود تجربه 

گيريم  ر آن قرار ميآورد كه ما تحت تأثي كند و به صورتي در مي مي» نو«نگاه عارف اين تجربه مبتذل و دست مالي شده و تكراري را . شود مي

نقش هنر در تاريخ همواره همين بوده است كه جهان كهنه را در نظر ما نو كند . كنيم كه اين همان تجربه پيشين و تكراري است و فراموش مي

فاني به دين نيز همين نگاه عر. اندازي ديگر در برابر ما قرار دهد كه آن كهنگي و ابتذال را فراموش كنيم و زندگي روزمره و مبتذل را با چشم

  .گذارد ما با صورت تكراري و كليشه شده دين ــ كه نقشي است اُتوماتيكي و فاقد حضور قلب ــ روبرو شويم ويژگي را دارد كه نمي

عرفان نگاه هنري به «دانند بدانند كه  هاي بديهي را براي آن گفتم كه خوانندگان اين يادداشت، اگر نمي اينهمه حرف 

 پذيرد و همان گونه امري است كه با تحوالت تاريخي و فرهنگي جامعه دگرگوني مي» نگاه هنري«است و اين » و ديناالهيات 

در يك (اگر هزار نفر . شناسانه و هنري امري است شخصي، تجربه عرفاني نيز امري است شخصي و غير قابل انتقال به ديگري كه تجربه جمال

نمايد اما در عمق، هر كسي التذاذ و  ا يك ملودي موسيقي قرار گيرند، تأثّرات آنها، به ظاهر، مشابه و يگانه ميدر برابر يك تابلو نقاشي ي) زمان

  :به عنوان اصل دوم اين نظريه ناچارم كه مطلب را بدين گونه خالصه و بازگو كنم كه. تأثّر ويژه خود را دارد كه غيرقابل انتقال به ديگري است

  .شناسانه و هنريي، امري است شخصي مثل هر تجربه ذوقي و جمالتجربه عرفاني، ) 1 

  .تجربه عرفاني، مثل هر تجربه ذوقي و هنريي، غيرقابل انتقال به ديگري است) 2 

  .اي، غيرقابل تكرار است شناسانه تجربه عرفاني، مثل هر تجربه جمال) 3 
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كنيم، به  توان اين مسأله را به ياري اين تمثيل بيان كرد كه وقتي ما در يك اتوبوس از مشهد به تهران حركت مي به زبان بسيار ساده مي

يكي :  درون افراد رسيدگي شود، هر كس ازين سفر قصدي دارد كه با آن ديگري مشترك نيستظاهر، همه مسافر يك اتوبوسيم اما وقتي به

ما نيز وقتي در برابر يك تابلو ... خواهد در دانشگاه ثبت نام كند، ديگري مقصدش خريد لباس است و آن ديگري ديدار خواهر يا برادرش و مي

بنابراين، تجربه . د كه با عوالم دروني شخصي كه در كنار او ايستاده به كلي متفاوت استگيريم، هر كس عوالم دروني خود را دار نقاشي قرار مي

حتي اگر هر دو تن با . نگرد، به كلي متفاوت است هنريي كه از آن تابلو دارد با تجربه هنري فردي كه در كنار او ايستاده و او هم بدان تابلو مي

در عمق تجربه هنري آنان . اين توافق توافقي است در حد الفاظ... است يا» زيبا«است يا » ظيرن بي«يكديگر به توافق برسند كه اين تابلو 

توان برادران يا  مي. پذير نيست زيرا دو تن كه در تمام حاالت رواني يكسان باشند هرگز در تاريخ قابل تصور نيست توافقي حقيقي امكان

توانند تميز دهند و با دشواري روبرو  ت دارند كه حتي پدر و مادر هم آنها را از يكديگر نميخواهراني را يافت كه به صورت، چندان به هم شباه

بنابراين، تجربه هنري غيرقابل انتقال به ديگري است و به . شوند، اما دو تن كه جهان دروني آنها يكسان باشد، در تاريخ تحقّق نيافته است مي

هايي هم  بريد با لذّت ديدار شما، در فردا، ممكن است شباهت ما از ديدن يك تابلو، امروز، ميلذّتي كه ش. همين دليل غيرقابل تكرار است

داشته باشد، اما دقيقاً يك تجربه نيست زيرا در فاصله امروز تا فردا هزاران لحظه شاد و غمگين در درون شما روي خواهد داد كه يك يك آنها 

  . داردبر نوع تجربه فرداي شما تأثير خاصّ خود را

وجود دارد، » تجربه هنري«هايي كه در  هاي بديهي براي آن بود كه خوانندگان اين يادداشت توجه كنند كه تمام ويژگي همه اين حرف 

روبروييم، در ... و» چند معنايي«و » رمز«و » تخيل«ما با عناصري از قبيل » هنر«هم وجود دارد و از آنجا كه در » تجربه عرفاني«عيناً در 

در . او بيرون نخواهد بود» بيان چند معنايي«و » رمز«و » تخيل«عرفان هيچ عارفي از قلمرو . نيز با همين مسائل روبرو خواهيم بود» عرفان«

عارف دو روي يك » قال«و » حال«.  آن ــ نقش اصلي را در خالّقيت عارف دارد)[1]1(ــ در معناي زبانشناسانه و سوسوري» زبان«يك كالم، 

نازل قابل تحقّق است يا شيادند يا سفيه و ما را با هيچ كدام ازين دو گروه » قال«عالي در » حال«است و اگر كساني باشند كه مدعي شوند سكّه 

  .سر مجادله و بحث نيست

ن حال و قال به هايي از ظهورات اي است و اين كتاب جلوه» قال درخشان و ممتاز«در » حال عالي«بايزيد بسطامي يكي از مظاهر تجلّي  

  .رود شمار مي

  

  هاى بايزيد شطح در عرفان و شطح

هاي هنري و عاطفي ظاهري  اين گونه گزاره» .هنري و عاطفي«است » اي گزاره«. اي است كه تعريف علمي آن محال است شطح كلمه 

همه كساني كه در طول تاريخ ستايشگران . بولغامض و پيچيده دارند و معناي آن براي بعضي قابل قبول است و براي بعضي ديگر غيرقابل ق

»ها ايشان را اقناع كرده است و تمامي كساني كه به كشتن حالّج و  اند كه اين گزاره اند، كساني بوده بايزيد بوده» سبحاني«حالّج و » اَنا الحق

كسي را كه . ها آنان را اقناع نكرده است ند كه اين گزارها اند، كساني بوده اند، و در طول تاريخ منكران ايشان بوده آواره كردن بايزيد كوشيده

  توان به پذيرفتن آنها واداشت و بر عكس نيز اگر اقناع شده باشد با هيچ  يي نمي ها اقناع نكرده باشد با هيچ دليل علمي و منطقي اين گزاره

  

                                                 
  [ايل بيکی .  در متن نيآمده است 1زير نويس [ 
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» اقناعي«و » هنري«رد و قبول . نيست» علمي و منطقي«رد و قبول » شطح«رد و قبول . توان او را از اعتقاد بدان بازداشت يي نمي دليل منطقي

  .است

اگر به چهار شطح معروف تاريخ عرفان ايران ــ كه همه جا . ارادوكسي نهفته استهاي معروف نوعي بيان نقيضي و پ در ساختار شطح

توان، به نوعي، مشاهده  شود و از زبان چهار عارف برجسته برجوشيده است ــ بنگريم، اين ويژگي بيان پارادوكسي و نقيضي را مي نقل مي

  :كرد

  )261بايزيد متوفي (سبحاني ما اعظم شاني ) 1 

  )309حالّج مقتول در (حق انا ال) 2 

  )425ابوالحسن خرقاني متوفي (الصوفي غير مخلوق ) 3 

  )440ابوسعيد متوفي ! (ليس في جبتي سوي اللّه) 4 

اي كه دعوي اقيانوس بودن كند،  قطره: ها نهفته است، چنان آشكار است كه نيازي به توضيح ندارد تناقضي كه در  جوهر اين گزاره 

مگر دريا جز مجموعه . هاي ياوه و گزافه را اگر از ديد ديگري بنگريم، عين حقيقت خواهد بود اما همين گزاره. وه است و گزافهدعوي او يا

» اقناع«انداز يا كسي را  توان گفت كه اين چشم فقط مي. هاي معمول نيست هاست؟ اينجا مجال متّه به خشخاش گذاري شماري از قطره بي

درست به همان گونه كه شما از شنيدن يك سمفوني . ست و اگر نكرد ناپذيرفتني اگر اقناع كرد، اين چهار شطح پذيرفتني. كند كند يا نمي مي

بريد تمام براهين رياضي و منطقي عالم را هم كه براي شما اقامه كنند، بر همان حال نخستين خويش باقي  اگر لذّت نمي. بريد يا نه يا لذّت مي

البته هر هنري منطق . توان توضيح داد شطح از خانواده هنر است و هنر را با منطق نمي. شود ين تغييري در شما ايجاد نميخواهيد ماند و كمتر

  .ها متفاوت است ها و بذرهان ويژه خويش را دارد كه با همه منطق

بسطامي بر جوشيده و دهان به دهان آن هايي است در حوزه االهيات كه از ذهن و زندگي مردي به نام بايزيد  سراسر اين كتاب گزاره 

چيزي نزديك به . اند تا آنگاه كه يكي از علماي بزرگ قرن پنجم، به نام سهلگي، آن را تدوين و كتابت كرده است را در طول سالها نقل كرده

  .گذرد و از وفات بايزيد نيز چيزي در حدود هزار و دويست سال هزار سال از عمر اين كتاب مي

هاي االهياتي   مردي زردشتي تبار در گوشه شهر بسيار كوچك بسطام، در هزار و دويست سال پيش ازين، در عرصه تجربههمين كه 

به چنين سخناني پرداخته و در طول دوازده قرن مايه اعجاب و حيرت بعضي شده است و گروهي را به تكفير و دشنام او واداشته، دليل اهميت 

  .هاي عرفاني است جايگاه بايزيد در حوزه انديشهها و دليل برجستگي  اين حرف

برخالف حالّج كه مطالبات سياسي آشكاري داشته و شهيد راه همان مطالبات سياسي شده است، بايزيد هرگز به عرصه سياست و  

ز متعصّبان و كژانديشان به اقتصاد جامعه پاي نگذاشته و به همين دليل، حدود هفتاد سال در كمال احترام زيسته، بجز مواردي كه گروهي ا

  .اند و گاه مجبور به ترك بسطام شده است ستيزه با او كمر بسته و برخاسته

گروهي از : بيني كنم كه خود به خود به دو گروه تقسيم خواهند شد توانم درباره خوانندگان اين كتاب چنين پيش از هم اكنون مي 

همان گونه كه در رد و قبول يك قطعه موسيقي . واهند دانست و حق با آنهاست نيز هست خ(nonsense)معني  ها را بي مجموعه اين گزاره

  .انداز ايستاده باشيد تا شما در كدام سوي اين چشم. حق با هر دو سوي بحث است، در اينجا نيز حق با هر دو سوي داوري است
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  ها»گزاره«مسأله معنى در اين 

هيچ هنرشناسي در هنر به جستجوي معني ــ از نوع معنايي كه در يك عبارت تاريخي يا جغرافيايي يا فيزيكي يا هندسي مطلوب  

هاي اين كتاب،  هاي هنري و نيز گزاره اگر در برابر گزاره. كند ر همان صورتي است كه شما را مسحور خود ميمعني در هن. است ــ نخواهد بود

ايد و اگر اين امر، به هر دليلي، براي شما حاصل نشد،  تحت تأثير حس  و حال موجود در آن قرار گرفتيد، عمال معني آن گزاره را دريافته

شايد در فرصتي ديگر اين دريچه به روي . هاي علمي ــ در آن بيابيد  كه معناي محصّلي ــ از نوع معني گزارهبيهوده به مغز خود فشار نياوريد

  .شما گشوده شود و شايد هم هرگز گشوده نشود

چنان به هاي اين كتاب معني محصّل دارد يعني قابل تبديل به عبارات ديگر است، اما در بعضي از آنها صورت و معني  بسياري از گزاره 

. پذير نيست است كه حتي در عالم تخيل هم امكان» رقصنده«از » رقص«اند كه تجزيه آنها از يكديگر مثل تجزيه كردن  يكديگر گره خورده

و » غيب«نه تنها بايد تقابل ) 257بند (» غيبي شناخته است و شهودي گُم شده و من در غيب محضورم و در شهود موجود«: گويد وقتي مي

 تا اين )[2]2(در معني عرفاني آن هم بايد مد نظر باشد» غيبت«و » حضور«مورد نظر قرار گيرد كه مفهوم ) 6/73در مفهوم قرآني آن (» شهادت«

  .پذير شود، در آن هنگام به ژرفاي سخن بايزيد گنجيده و فرم هنري خود را، با بياني نقيضي و پارادوكسي، يافته است صورت امكان

  

  ناممكن از روى پل زبانعبور به سوى 

آور  چيزي نيست و زبان ابزار هنري عارف است، رفتار شگفت» نگاه هنري و جمال شناسانه به االهيات و دين«از آنجا كه عرفان جز  

ترجمه فارسي ما كشد كه هم در متن عربي و هم در  شود و عمال كار به جاهايي مي بايزيد با زبان، درين كتاب، گاه مايه درماندگي خواننده مي

بنابراين، خواننده اين . كار هنرمندان است و عارفان كه آنان نيز هنرمندانند» عبور از روي ديوار گرامر«اين گونه . شويم با ابهاماتي روبرو مي

فتارهايي با زبان كرده هاي روحي يك عارف سر و كار دارد و بايزيد در انتقال تجربه روحي خويش ر ترين تجربه كتاب بايد بداند كه با پيچيده

  :گويد وقتي بايزيد مي. گر كاميابي و يا ناكامي هنري او باشد تواند نمايش است كه در نظر بعضي افراد مي

  خويش، نجوا كردم با او، به او، بي

 و اين رسانگي و آرايي حروف اضافه و ضميرها نبود ناگزير بود كه اين سخن را در حجمي چندين برابر اين حجم بگويد اگر اين صف 

آرايي حروف اضافه و ضماير، گاهي، سبب غموض سخن او نيز شده است كه خوانندگان  بالغت تازه و بديع را هم نداشته باشد، اما همين صف

  .اوج اين ويژگي در معراج اوست. هر چه هست ازين كار ناگزير بوده است. هاي متفاوت آن گاه، روبرو شوند ممكن است با نمونه

  

  ها بان بايزيد و زبان اين گزارهز

ولي احتمال اين كه او اين سخنان را به پارسي گفته باشد و ديگران به . دانيم كه اصل سخن بايزيد يقيناً به چه زباني بوده است ما نمي 

گمان، با فارسي  فارسي بايزيد، بياما گونه . اند به ويژه كه مخاطبان او همه ايراني و فارسي زبان بوده. عربي ترجمه كرده باشند بيشتر است

  . هايي در عرصه نحو و واژگان و به ويژه حروف اضافه داشته است هاي قرن پنجم و ششم تفاوت عصر ما و حتي فارسي رسمي موجود در كتاب

                                                 
 ...و حافظحضوري گر همي خواهي از و غايب مش: همان كه حافظ مي گويد]. ٢[
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هاي نحوي و واژگاني خود را داشته  بوده است و اين زبان ويژگي) بسطام(آنچه مسلم است اين است كه زبان بايزيد زبان ناحيه قومس 

ثبت شده ) 425م واليتي بايزيد متوفي ه(هايي كه از زبان قومس در قرن چهارم و پنجم باقي مانده و در گفتار ابوالحسن خرقاني  نمونه. است

اند، هنوز  هاي آشكاري دارد و با اينكه كاتبان مقامات خرقاني در آنها دخل و تصرف بسيار كرده ، با فارسي رسمي همان عصر تفاوت)[3]3(است

  : چشم داشته باشدبنابراين، خواننده اين كتاب چند نكته را همواره بايد پيش. هاي خاص خود را حفظ كرده است هم ويژگي

نويسان   نقل شده، احتماال ترجمه گفتار بايزيد است و همين ترجمه عربي هم در دست كاتبان و نسخهالنورآنچه در متن عربي ) 1 

  .شماري به خود ديده و بسياري از ابهامات متن عربي نتيجه نقص روايت كاتبان است تغييرات بي

  .رجمه شده است، جز يكي دو جمله يا شبه جمله، به فارسي چيزي باقي نمانده استاز اصل سخن بايزيد كه به عربي ت) 2 

هاي بايزيد است كه از فارسي كهن قومسي به عربي رفته و بعد از تحريفات و  ، صورت تغيير شكل يافته سخنروشن روشناييدفتر ) 3 

  .شود، به فارسي ترجمه شده است ها ديده مي هايي، كه در نسخه نقص

 براي دوستداران تجربه عرفاني، ارزشهاي ويژه خود را دفتر روشناييها،  ها و نقص  همه اين تحوالت و دگرگونيها و حتي افتادگيبا 

كنم كه آن را از مقوله رمانهاي دانيل استيل و يا كتاب حسين كُرد شبستري تلقي نكنند كه  دارد و من به همه خوانندگان اين كتاب توصيه مي

  .توان دويست صفحه آن را خواند و مدعي شد كه خواندم و چيز مهمي نداشت ت ميدر دو ساع

اي است به نام عرفان و در سراسر تاريخ عرفان ايراني اگر دو سه  ترين اتفاق فرهنگي در سراسر دوره اسالمي ايران، ظهور پديده مهم 

سرسري از كنار آن نبايد . امي است و اين كتاب حرفها و حكايات اوستچهره نادر و استثنايي ظهور كرده باشند، يكي از آنها بايزيد بسط

ولي اگر قرار باشد كه خوانده شود نوع خواندن آن با خواندن رمانهاي دانيل » .فايده است بي«: توان آن را به يك سوي نهاد و گفت مي. گذشت

  .استيل قدري متفاوت خواهد بود

  

  هويت تاريخى بايزيد

ي در يك خانواده زردشتي بسطام كه تازه به اسالم گراييده بودند متولّد شد و جز در موارد اندك، همه عمر در بسطام بايزيد بسطام 

  .زيست و در همين شهر درگذشت و خاكجاي او، از همان روزگار وفاتش، همواره زيارتگاه اهل حال بوده و هم اكنون نيز هست

او ثبت شده است، اين است كه وي در سن هفتاد و سه سالگي و » مقامات نويسان«ه در سنّت سال تولّد بايزيد دانسته نيست، اما آنچ 

  . اجماع روايات زندگينامه او، تقريباً، بر اين است كه وي ازدواج نكرده است.  باشد161بنابراين، بايد متولّد سال .  در گذشته است234به سال 

اند كه سخني از همسر بايزيد نقل كرده است  نقل كرده) 542 و 541بند (ابونُعم اصفهاني بنابراين، آنچه در بندهاي آخر اين كتاب از 

  .بايد با شك و ترديد تلقي شود

» طيفور«ها و قرنها بعد از وي، بسياري از افراد خانواده وي به نام  چنان كه در متن كتاب حاضر خواهيد ديد، از لحظه اشتهار او تا نسل 

 ها ازوست، همان  متعددند و آنكه اين همه آوازه» بايزيدهاي بسطامي«به همين دليل . اند گذاري كرده رزندان خود را نامف» بايزيد«و كنيه 

  

                                                 
 .١٣٨٣در مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم، شماره اول سال اول، » بازمانده هاي زبان قديم قومس«مراجعه شود به مقاله ما با عنوان ]. ٣[
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  .زيسته است  مي261 يا 234 ــ 161طيفور بن عيسي بن سروشان است كه در فاصله 

با اينهمه آنچه در ين . ها زيسته است اي از افسانه او نيز مانند هر بزرگ ديگري در هاله. ها زندگينامه بايزيد سرشار است از افسانه

  .كند  را نيز آشكار ميها، بخشي از حقيقت تاريخي او كتاب آمده است، در كنار افسانه

ي پيرامون او در اين كتاب در اختيار دارند، ما به »ها افسانه«زندگي او را همراه با » حقايق«از آنجا كه خوانندگان اين كتاب مجموعه  

از ديدگاه ما . پردازيمبندي حقيقت و افسانه ب كوشيم كه به طبقه يعني نمي. را نداريم» ها حقيقت«و » ها افسانه«هيچ روي قصد ورود به اين 

هايي سر و  شناسانه و هنري به االهيات است ــ تحقيق در مرز افسانه و حقيقت جزء محاالت است زيرا با گزاره انداز نگاه جمال ــ كه چشم

قيقت بوده است محض و در شرايط ديگري آنچه براي كسي ح» افسانه«باشد و براي ديگري » حقيقت«تواند عين  كار داريم كه براي يك تن مي

اينجا . دانست در حاالتي ديگر، آن را حقيقت محض به حساب آورد دوباره تبديل به افسانه شود، و همان كسي كه فالن امر را ديروز افسانه مي

است و » حقيقت«ايد  هاگر اقناع شد. ايد يا نه ها اقناع شده يا شما با اين گزاره. است و بس» اقناع«اينجا قلمرو . نيست» نفي«و » اثبات«قلمرو 

. هاي عرفاني قابل نفي و اثبات نيستند توان اثبات كرد، گزاره هاي آن را مي برخالف قلمرو علم كه گزاره. است» افسانه«ايد  اگر اقناع نشده

ايد و اگر  ناع شديد دانستهاگر اق. در قلمرو علم دارد» دانستن«در اينجا معنايي جز » دانستن«. توان در برابر آنها اقناع شد يا نشد تنها مي

  .هر كه اين كار ندانست در انكار بماند: ايد اقناع نشديد، ندانسته

  

  جايگاه بايزيد در عرفان ايرانى

هم به دليل تقدم زماني و هم به دليل جسارت روحي و پيشاهنگ بودن در عرصه تجارب روحي مرتبط با االهيات عرفاني، بايزيد در  

همه عارفان عصر او، امثال . گمان در طول قرون و اعصار منحصر به فرد باقي مانده است م و ايران جايگاهي دارد كه بيميان عارفان اسال

اند و پس از مرگش  ذوالنون مصري و سهل بن عبداهللا تستري و يحيي بن معاذ رازي و احمد بن خضرويه بلخي به عظمت مقام او اعتراف داشته

 و )[4]4(و شبلي تا ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير تا محمد غزالي و عين القضات و عطاّر تا شمس تبريزيهمه بزرگان، امثال جنيد 

با اينكه . در تمام متون عرفاني نام او با احترامي ويژه، همواره، تكرار شده است. اند الدين مولوي، همه و همه، از شيفتگان او بوده جالل

هاي خداوندان معني و اصحاب  باب شريعت، به ظاهر، سازگاري نداشته است، مزارش در طول تاريخ يكي از زيارتگاهشطحات او غالباً با عرف ار

زيسته است، شوق زيارت خراسان را در  خاقاني شاعر بزرگ تاريخ ادب ما، كه در ناحيه غربي ايران بزرگ و در شروان مي. حال بوده است

در ميان چيزهايي كه عامل شيفتگي او براي سفر به خراسان بوده است، در كنار حرم حضرت .  استبسياري از شاهكارهاي خود بيان داشته

  :كند رضا عليه السالم، از زيارت بسطام و خاك جاي بايزيد ياد مي

  شايد از بر ره طغيان شدنم نگذارند*** روضه پاك رضا ديدن اگر طغيان است 

  :يا)[5]5(سر و سامان شدنم نگذارند  پس سران بي***ست  ساماني ور به بسطام شدن نيز ز بي

  زانجا سفر به خاك خراسان برآورم*** گفتم به ري مراد دل آسان برآورم 

                                                 
  .٢٢٣الت شمس تبريزي، مقا» يعني مقام تو كجاست؟. شيخ مي خنديد. مي گريستم كه آن كتاب مقامات ابايزيد به من نمي دهند«]. ۴[

  
 .١۵۴ديوان خاقاني، چاپ دكتر سجادي، ]. ۵[
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از قديم بسطام را جزء عارفان خراسان به حساب  )[6]6(وز طوس و روضه آرزوي جان برآورم*** در ره دمي به تربت بسطام برزنم 

  اند، چنان كه جنيد گفته  آورده بايزيد و عارفان منطقه بسطام را جزء عارفان خراسان به حساب مي«: اند، چنان كه جنيد گفته است آورده مي

نهايت ميدان جمله روندگان ــ كه به توحيد روانند ــ بدايت «: و هم او گفت» يد در ميان ما چون جبرئيل است در ميان مالئكهبايز«: است

  )[7]7(».ميدان اين خراساني است

  

  )ع(بايزيد و شاگردى امام صادق 

 و متكلماني از قبيل امام فخر رازي و سيد بن طاووس و هم در آثار مورخان) 1/136 (االوليا تذكرةو هم در ) 7بند (كتاب النور هم در  

را دريافته و مفتخر به سقّايي سراي او شده ) ع(اين نكته مورد اشارت قرار گرفته است كه بايزيد يك چند محضر امام جعفر بن محمد صادق 

توان گفت كه اگر سال  به اجمال مي. خواهم به تكرار آن بپردازم نجا نمي و در اي)[8]8(ام جاي ديگري درين باره به تفصيل بحث كرده. است

ر،(وفات بايزيد دويست و سي و چهار باشد   هجري است، حدود 148كه سال ) ع(با در نظر گرفتن سال وفات حضرت صادق ) 64 بند الن

را بايزيد در سنين نوجواني درك كرده باشد، بايد ) ع(اگر آخرين سالهاي حيات حضرت صادق . هشتاد و شش سال درين ميان فاصله است

تطبيق ) 64همانجا (اند  عمري در حدود صد سال براي او فرض شود و اين با اسناد موجود حيات بايزيد كه عمر او را هفتاد و سه سال نوشته

، به تصريح تمام كتاب النورؤلف همين م. كند، اما خالف عقل و منطق هم نيست عمرهايي ازين دست در اقران بايزيد كم نيست نمي

اگر سال درگذشت بايزيد را به روايات ديگري كه آن را . نويسان او، چنان كه ياد خواهد شد، حدود نود و شش سال زيسته است زندگينامه

حققان معاصر همين راه را تر خواهد شد و بعضي از م تر و طبيعي اند ارتباط دهيم، در آن صورت مسأله ارتباط او با امام صادق منطقي نوشته

  .اند پذيرفته

و

                                                

  

  سهلگى، مؤلّف كتاب النور

از مشايخ بزرگ تصوف در نيمه دوم قرن پنجم است كه زندگينامه نويسان ) 477 ــ 379(ابوالفضل محمد بن علي سهلگي بسطامي  

اند همچنين از جمع  مينه معارف صوفيه داشته است ياد كردهاند و از تأليفاتي كه وي در ز او، همه، به مقام او در علم و در تصوف تصريح كرده

   .اصحاب او در تصوف

  

 
  .٩١٠. همانجا]. ۶[

  
  .١/١٣۵تذكرة االولياء ]. ٧[

  
  .۶٩٠ ــ ٢/٩١مراجعه شود به تعليقات اسرار التوحيد، ]. ٨[
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يگانه « و )[9]9(»پير صوفيان«از سهلگي به عنوان ) 562 ــ 506(و ابوسعد سمعاني ) 529 ــ 451(مؤلّفاتي از نوع عبدالغافر فارسي 

گويد سهلگي به نيشابور آمد و درين شهر به  عبدالغافر فارسي مي. اند اند و پايگاه او را در علم و در تصوف ستوده  نام برده)[10]10(»روزگار

  )[11]11(.فتروايت حديث پرداخت و سپس نيشابور را ترك گ

ابوالفضل : تمام نام و نسب سهلگي اين است. گرفته شده است يعني از نام جد اعالي او» سهل«نسبت سهلگي ظاهراً از نام نياي او  

   )[12]12(.محمد بن علي بن احمد بن حسين بن سهل

ت مربوط به بايزيد است، ولي به هيچ برد كه ازيشان روايا  نام ميالنوراي از مشايخ را در همين كتاب  سهلگي زنجيره گسترده

بر سر خاك بايزيد ياد ) 445 ــ 357(تنها از ديدار خويش با ابوسعيد ابوالخير . اي از وقايع زندگي خود، درين كتاب، اشارت نكرده است واقعه

اين پير «: خاك بايزيد اشاره كرد و گفتگويد بوسعيد به هنگامي كه بر سر گور بايزيد با وجاهت خاصّ خود حاضر بود به  كرده است آنجا كه مي

مقصودش اين بود كه چون است كه بدين » گويند؟ هاي اوليا را نثار زمين قرار داده است، اين حسودان چه مي گفته است كه خداي تعالي گام

  )[13]13(شوند؟ راضي نمي

فتاده باشد و سفر بوسعيد به بسطام قبل ازين تاريخ  كه سال درگذشت ابوالحسن خرقاني است اتفاق ا425اين ديدار بايد قبل از سال  

و . اند زيسته بعضي افراد خاندان سهلگي پس از و در ناحيه بسطام مي. و ظاهراً ابوسعيد بيش از يك سفر به بسطام نداشته است. بوده است

، به يكي ازيشان كه فرزند زاده امام دستورالجمهور ابن خرقاني مؤلّف. اند بعضي ازيشان با خاندان بايزيد از طريق مصاهرت، خويشاوندي داشته

  )[14]14(.سهلگي بوده است و خطيب شهر بسطام اشارت كرده است

همگان اجماع دارند كه وي . 477 نوشته است و عبدالغافر فارسي 476سال درگذشت سهلگي را ابوسعيد سمعاني در جمادي اآلخر  

وي تاريخ روايات . توان سيصد و هشتاد دانست و يا سيصد و هشتاد و يك قدير سال تولد او را مي ساله بوده است و بر اين ت96در هنگام مرگ 

 )[15]15(گويد در تاريخ شعبان سال چهارصد و نوزده از ابوعبداهللا محمد بن عبداهللا شيرازي خويش را ثبت نكرده است مگر يك مورد كه مي

  )502بند . (شنيدم كه گفت

   

  

                                                 
 

  .٧۶عبدالغافرين اسماعيل الفارسي، چاپ محمدكاظم، ) المنتخب من السياق(تاريخ نيشابور ]. ٩[ .
  .٨١٢األنساب، چاپ عكسي مارگليوث، ]. ١٠[
 ٧۶السياق، ]. ١١[
 
  .٨١٢األنساب، ]. ١٢[
  .١/٢٧٩ و اسرارالتوحيد، ٢٢١متن حاضر، بند ]. ١٣[
  . نسخه تاشكندb١۵٣دستورالجمهور، ورق ]. ١۴[
در باب او مراجعه شود به تعليقات اسرار التوحيد، . اكوهي معروف استهمو كه در شيراز مزارش به نام باب) ۴٢٨متوفي (مقصود ابن عبداهللا باكويه شيرازي است ]. ١۵[

  .۶۶١ ــ ۶٢/٢
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.  استفضايل اشعري تنها كتابي كه از آثار سهلگي نام و نشاني از آن داريم كتاب بجز كتاب النور :فضايل ابى الحسن األشعرى

 سماع كرده است و علي بن حيدر از فقيه حجازي و او از خليل بن عبدالجبار و او از شيخ سهلگي اين كتاب را 623متوفي  (رافعي قزويني

   )[16]16(.كرده است روايت مي

  

  شيخ المشايخ، محمد بن على داستانى

اين ابوعبداهللا محمد بن علي .  م يكندسهلگي در ميان مشايخ خويش بيشتر از ابوعبداهللا داستاني روايات مربوط به بايزيد را نقل 

خوانده است و اين سخن  مي» شيخ المشايخ«از استادان سهلگي است و سمعاني تصريح كرده است كه سهلگي او را ) 417 ــ 348(داستاني 

احيه قومس و از اقران داستاني از مشايخ برجسته تصوف ن). 20 ــ 18بندهاي (كند   تأييد ميكتاب النورسمعاني را تعبيرات سهلگي در 

 حكايتي از ديدار ابوسعيد ابوالخير و ابوالحسن خرقاني و ابوعبداهللا داستاني اسرارالتوحيددر . ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابوالخير بوده است

لعباس نشسته بوديم دو  گفت در آن وقت كه به آمل بوديم يك روز پيش شيخ ب]ابوسعيد[شيخ «: در خانقاه ابوالعباس قصّاب آملي آمده است

: گويد تر و ديگر مي اندوه ازل و ابد تمام: گويد رفته است، يكي مي كس در آمدند و پيش وي بنشستند و گفتند ما را با يكديگر سخن مي

  ه اندوه است و الحمدهللا كه منزلگاه پسر قصاب ن«: اكنون شيخ چه گويد؟ شيخ بلعباس دست به روي فرود آورد، گفت. تر شادي ازل و ابد تمام

چون » ...اندوه و شادي صفت تست و هر چه صفت تست محدث است و محدث را به قديم راه نيست. نه شادي، ليس عند ربكم صباح و المساء

  )[17]17(».يكي بلحسن خرقاني و ديگر بوعبداهللا داستاني: هر دو بيرون شدند، گفتيم كه اين هر دو كي بودند؟ گفت

از » داستان«منسوب است به روستايي به نام » داستاني«. نان او را نقل كرده است و حكاياتي از كرامات اوهجويري بعضي از سخ 

بنابراين، وي در فاصله .  و در سن پنجاه و نه سالگي ثبت كرده است417جامي صراحتاً سال فوت داستاني را رجب . روستاهاي ناحيه بسطام

تواند مورد استناد قرار گيرد، چنين  اي مي  كه اطالعات محلي آن تا حد قابل مالحظهورالجمهور،دستدر كتاب . زيسته است  مي417 ــ 348

جايگاه او را )[19]19( هجويري در كشف المحجوب)[18]18(. حسن درزجي بسطامي، پير خرقه ابوعبداهللا داستاني بوده است]بن[آمده است كه عمر 

  .ياد كرده است» پادشاه وقت و زمان خود«ت و از و به عنوان ميان خرقاني و ابوسعيد ابوالخير قرار داده اس

و ديگر در بسطام، در مزار «: گويد هاي جهان مي ظاهراً مزار داستاني در بسطام بوده است زيرا حمداهللا مستوفي در شمار شگفتي 

ي را وفات رسد از آن درخت شاخي شيخ المشايخ ابوعبداهللا داستاني، بر سر قبر او درخت خشك است چون از فرزندان آن شيخ يك

   )[20]20(».بشكند

  

                                                 
 

  .۴/١۵٠التدوين، چاپ عطاردي، ]. ١۶[
  .۴٩ ــ ١/۵٠اسرار التوحيد ]. ١٧[
  . از نسخه تاشكندb٣٢دستور الجمهور، ورق ]. ١٨[
  .٢٠۵كشف المحجوب، هجويري، ]. ١٩[
 .٣٧٩، ص ١٩١۵وفي، به اهتمام گاي لسترنج، كمبريج، نزهة القلوب، حمداهللا مست]. ٢٠[
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  عطار و كتاب النور

كتاب النور هاي آن كتاب است، احتماال از روي همين  ، كه يكي از شيواترين بخشاء عطاّرتذكرةُ األوليبخش احوال و اقوال بايزيد در  

جاي آن بود كه من درين گونه موارد، ترجمه . اي افسونكارانه دست به ترجمه زده است تدوين شده و عطار در نقل بسياري از عبارات، به گونه

شد و ديگر  نخست آن كه زبان ترجمه چند گونه مي: چند دليل ازين كار صرف نظر كردمبه . پوشيدم آوردم و از ترجمه خود چشم مي او را مي

اختالف روايت بسيار كتاب النور هاي موجود از  ، كه او در اختيار داشته و بسيار قديمي بوده است، ظاهراً با نسخهكتاب النوراي از  اين كه نسخه

ل هر عبارت از گفتار بايزيد تفسيري از خويش افزوده و اين تفسيرها با همه زيبايي و ژرفايي كه ديگر اين كه عطاّر غالباً پس از نق. داشته است

  .دارد، چيزي است بيرون از متن گفتار بايزيد

تر از متن موجود بوده است، به همين دليل عباراتي در   در اختيار داشته بسيار گستردهكتاب النوراي كه عطار از  گمان نسخه بي 

شود و شايد بتوان گفت كه عطار جز النور در مقامات بايزيد، كتاب يا كتابهاي ديگري نيز  ت عطار وجود دارد كه در متن حاضر ديده نميمنقوال

نقل است كه سهلگي گويد اين حالت قبض بوده «:  نظر داشته استكتاب النوركند كه به  اگر چه در يك مورد تصريح مي. در اختيار داشته است

من «: گويد ميالنور و اين سخن عطار اشاره است به آنچه سهلگي در » )[21]21(.اند اال در روزگار بسط هر كسي فوايد بسيار گرفتهاست و 

اگر او را به روزگار بسط ديده بود، هر آينه شنيده بود آنچه .  بايزيد را به هنگام قبض او ديده است]محمد بن يوسف[گويم كه گويي او  مي

   )[22]22(».اند هديگران شنيد

  ساختار كتاب النور

سنّت مؤلّفان كتب تصوف تا حدود قرن پنجم، همواره، بر اين بوده است كه در نقل وقايع و نيز روايت اقوال مشايخ، همان اسلوبي را  

 كه آن عبارت را تا عصر مؤلف بنابراين، در نقل هر حكايت يا عبارت، زنجيره كساني. رعايت كنند كه علماي حديث در نقل فرمايشات رسول ص

  .اند، محفوظ است رسانيده

درين كتاب، در بخش اعظم حكايات و روايات، زنجيره ناقالن آنها حفظ شده است و در مواردي كه اين اسلوب رعايت نشده است  

بان قرنهاي بعد بعضي موارد را ننوشته احتمال آن هست كه در نسخه اساس، كه به خطّ مؤلف بوده است، آن زنجيره ناقالن ثبت شده باشد و كات

هايي افتاده و يا حذف شده  همچنين در بسياري از موارد كه اين زنجيره به ظاهر حفظ شده است اگر تحقيق شود، ممكن است نام. باشند

  .ن استهمه اين احتماالت ممك. ها با آنچه در اصل نوشته مؤلف بوده است، تفاوت داشته باشد باشند يا صورت درست نام

فالن گفت از فالن شنيدم كه «به دليل همين ويژگي، خواننده اين ترجمه، گاه مجبور است دو يا سه سطر عباراتي را ازين دست ــ كه  

حذف اين زنجيره كار دشواري . ــ بخواند تا به اصل حكايت يا اصل سخن بايزيد برسد» ...گفت در فالن شهر از فالن كس شنيدم كه فالن مي

.  را در اختيار باشد، از حذف زنجيره راويان پرهيز كردمكتاب النور اما براي آن كه اصالت متن حفظ شود، و خواننده فارسي زبان متن كامل نبود

   .توانند خود را به اصل حكايت يا متن سخن بايزيد برسانند ها را نداشته باشند، به راحتي مي كساني كه حوصله عبور ازين زنجيره نام

  ره معراج بايزيددربا

                                                 
  .١/١۴٠تذكرة االوليا ]. ٢١[

  
 .۵٠٣متن حاضر، بند ].٢٢[
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و ديگري در ضميمه پاياني ) 502بند  (كتاب النور يعني دفتر روشناييدرين كتاب دو روايت از معراج بايزيد آمده است، يكي در متن 

 ). 214 ــ 203صص (ابوالقاسم عارف القصد الي اهللا كتاب كه فصلي است از كتاب 

ترين روايات معراج بايزيد است و  درباره روايت دوم معراج بايزيد، در اينجا، به اختصار بايد يادآور شوم كه اين روايت يكي از كهن 

  .ايم  چاپ شده است و ما از آن مجله گرفته)[23]23(اسالمياتيسي آن توسط استاد نيكلسون در مجله نخستين بار متن عربي و ترجمه انگل

اند كه ابوالقاسم العارف، همان ابوالقاسم جنيد  بعضي حدس زده. ، به روشني، دانسته نيستالقصد الي اهللاهويت تاريخي مولف كتاب  

.  خويش نقل كرده استاللمعيرهاي او بر شطحات بايزيد را، سراج طوسي، در كتاب بن محمد عارف برجسته قرن سوم است كه فصلي از تفس

متوفي به ( ديده شده است و اين تاريخ با روزگار حيات جنيد 395، تاريخ القصد الي اهللاما استاد نيكلسون يادآور شده كه در خالل متن كتاب 

  )[24]24(. بودالقصد الي اهللامؤلفي ديگر براي كتاب بنابراين، بايد به جستجوي . قابل انطباق نيست) 297سال 

  

  بعضى تكرارها

حذف اين موارد تكراري را روا نداشتم زيرا خيانت به ساختار . هر كس درين كتاب دقت كند چند مورد عبارات تكراري خواهد ديد 

ترجيح دادم چيزي در حدود نيم . ه بسيار دشوار استگيري درين بار آيا مولف خود مرتكب اين تكرار شده است يا كاتبان تصميم. كتاب بود

گاهي اين تكرارها به دليل تفاوت سلسله راويان است، مثال . صفحه تا يك صفحه بر حجم كتاب افزوده شود ولي تركيب اصلي آن محفوظ بماند

اي آميخته به تفسير ازان ارائه  كه عطار ترجمهانسلخت من نفسي كماينسلخ الحيه من جلدها ثم نظرت الي نفسي فاذاً انا هو، : در نقل عبارت

پس نگه كردم عاشق و معشوق و عشق يكي ديدم كه در عالم توحيد يكي توان بود . از بايزيدي بيرون آمدم چون ما از پوست: گويد داده و مي

س در خويشتن نظر كردم، خويشتن را از خويشتن خويش بيرون آمدم آن گونه كه ما از پوست، پ: و در ترجمه ما چنين است) 1/160 تذكره(

تكرار شده است اما زنجيره راويان اين قول در هر كدام از موارد متفاوت ) 374 و 130بندهاي  (كتاب النوراين عبارت در دو جاي . او ديدم

  .شايد حكمت اين گونه تكرارها در همين تفاوت زنجيره راويان باشد. است

  

  درباره نسخه كتابخانه ظاهريه

 است، اصل آن در كتابخانه ظاهريه دمشق محفوظ است، با اين مشخصات در كتاب النورترين نسخه شناخته شده  اين نسخه كه قديم 

هذا كتاب النور من كلمات سلطان العارفين ابي يزيد طيفور بن عيسي بن سروشان البسطامي قدس اهللا روحه و نور «: ورق اول نوشته است

  .با مهر دارالكتب الظاهريه االهلية بد مشق» .بهمبارك لصاح. ضريحه

  :عين انجامه كتاب اين است. 887كتاب به دست يك نفر ايراني و فارسي زبان كتابت شده است و در الهيجان در سنه  

كاتبه و لناظمه و لصاحبه و لمن اللّهم اغفر ل. تّم الوصايا بعون و اهب العطا يا في سلخ شهر مبارك جمادي اآلخر سنة سبع و ثمانين و ثمانمائه«

  اهللا عليه و سلم و علي  نظر فيه و لجميع المؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات برحمتك يا رب و صلي اهللا علي خير خلقه محمد و صلي

                                                 
  ]ايل بيگی .  در متن نيآمده است 23زيرنويس [ 
 .١٧٢مراجعه شود به تاريخ الثرات العربي، فؤاد سزگين، بخش العقايد و التصوف، ]. ٢۴[
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در ) ؟(الدين بوسه ) ؟(الدين بن حاجي جمال ) ؟( اللّه الداعي قطب الدين بن شمس ]الي[آله اجمعين و الحمداللّه رب العالمين حرره العبد الفقير 

  . الهجرية887الهيجان در سنه 

اصل كتاب اينك به كتابخانه االسد در دمشق . نگين آن چهارده سطر در صفحه استخط نسخ، شماره سطرها متفاوت است و حد ميا 

  .انتقال يافته است

  

  اسناد كهن درباره بايزيد

كمتر متني از متون عرفاني . خورد اجزاي پراكنده سخن بايزيد در متون ادبي و عرفاني زبان فارسي و عربي، همه جا، به چشم مي 

، كتاب النورحكايات و سخنان بايزيد، بيرون از . توان يافت كه در آن حكايتي يا سخني از بايزيد نيامده باشد بي ميبرجسته زبان فارسي و عر

اي درست و  خود موضوع پژوهشي جداگانه است كه بايد روزي به سامان رسد و ما بتوانيم مدعي شويم كه مجموعه ميراث روحي او را به گونه

  .انتقادي در اختيار داريم

، در قرن هشتم، يكي از فرزندزادگان ابوالحسن خرقاني به نام احمد بن حسين بن الشيخ الخرقاني كتابي كتاب النوربراساس همين  

و درين كتاب بخشي از حكايات و سخنان بايزيد را ــ آميخته » دستورالجمهور في مناقب سلطان العارفين ابويزيد طيفور«پرداخته است به نام 

 دستورالجمهوركتاب . هايي، همراه با شواهد شعري و آيات و احاديث و داستانها و اقوالي از ديگران ــ تدوين كرده است و افزودهبه حواشي 

 را، همراه با اطالعات ديگري در باب بايزيد و بسطام، محفوظ نگه داشته و ازين بابت، هم در شناخت تحوالت خاندان كتاب النورهايي از  هسته

.  قرن هشتم و سرنوشت مزار او و نيز جغرافياي تاريخي بسطام و پيرامون آن، سودمند است و هم در نشان دادن تحوالت ذوقي جامعهبايزيد تا

  )[25]25(. بهره برددستور الجمهورتوان از   نيز ميكتاب النوردر تصحيح اعالم تاريخي و جغرافيايي 

ترين كوشندگان فرهنگ  دانشمند ممتاز جهان عرب و يكي از برجسته) 1917 ــ 2004( را استاد عبدالرحمن بدوي كتاب النورمتن  

شطحات ، چاپ كرده و نام آن را )[26]26( به پيشنهاد استاد لويي ماسينيون1949اسالم و ايران در نيمه دوم قرن بيستم، يك بار در 

آثار ديگري را نيز تحت عنوان شطحات الصوفيه منتشر كند اما به گويا قصدش اين بوده است كه ازين گونه كتابها، . نهاده است)[27]27(الصوفيه

 در كمال سالمت جسمي و فعاليت گسترده شطحات الصوفيهداليلي كه بر ما معلوم نيست با اينكه استاد بدوي حدود نيم قرن بعد از نشر 

استاد . هاي آن هم نپرداخته است ها و افتادگي طهاي بعد به تصحيح غل فرهنگي بوده است هرگز چيزي بر آن كتاب نيفزوده و حتي در چاپ

 تأليف سهلگي است كتاب النور، حتي در باب مؤلف آن هم شك داشته است و براي او روشن نبوده است كه آيا كتاب النوربدوي به هنگام چاپ 

   يا نه؟

  

  

                                                 
 

استادان محمدتقي دانش پژوه و ايرج . دو نسخه از آن در تاشكند است و يكي در كتابخانه گنج بخش پاكستان. كنون در جهان شناخته شدهازين كتاب سه نسخه تا]. ٢۵[
  .واريم هر چه زودتر انتشار يابداميد. افشار اين متن را سالهاست آماده نشر كرده اند

  .١٩٧٨، چاپ سوم، كويت و كالة المطبوعات ١٩۴٩ قاهره، شطحاتُ الصوفيه، الجزُء االول، ابويزيد البسطامي،]. ٢٧[
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 نشر يافته است و اين هم دليل )[28]28(شطحات با عنوان 1989، در سال كتاب النوراز روي همين چاپ استاد بدوي، ترجمه فرانسوي 

  . در فرهنگ مدرن اروپايي استكتاب النوراهميت 

بايزيد يك رساله دكتري به زبان انگليسي در دانشگاه كلمبيا در نيويورك فراهم آمده است كه فقط يادآوري درباره مقاالت و مقامات  

  )[29]29(.آن ضرورت دارد و در باب ارزش آن در فرصتي ديگر بايد سخن گفت

 نامدار ايراني جنيد بن محمد به دليل اهميت شگرفي كه بايزيد در عرفان اسالمي و ايراني داشته است يك نسل بعد از بايزيد، عارف 

گرچه اصل كتاب جنيد، امروز، در دست نيست ولي . كتابي نوشته است و در آن به تفسير شطحات بايزيد پرداخته است) 297متوفي (نهاوندي 

 بسيار كارايي دارد و  خويش نقل كرده است كه هم در فهم شطحات بايزيداللّمعدر كتاب ) 378متوفي (پاهرهايي از آن را ابونصر سراج طوسي 

  .هم در پژوهشهاي مرتبط با تاريخ هرمنوتيك عرفاني در ايران و اسالم

كتاب النور  خويش از بايزيد نقل كرده است تقريباً به تمامي در طبقات الصوفيهدر ) 412 ــ 325(منقوالتي كه ابوعبدالرحمن سلمي  

همين . همچنين سخنان ديگري كه او از بايزيد در ديگر آثار خويش نقل كرده است.  دهد به ما ياريالنورتواند در تصحيح  شود و مي ديده مي

اين .  از بايزيد نقل كرده استاالصفياء و طبقات حلية االوليادر كتاب مشهور خويش ) 430متوفي (ويژگي را دارد آنچه حافظ ابونعيم اصفهاني 

  .ست و هم در تصحيح نام زنجيره راويان حكايات و اقوالمنقوالت هم در تصحيح انتقادي سخنان بايزيد سودمند ا

خويش نقل كرده است، مقداري از سخنان اللّمع ابونصر سراج، عالوه بر اين كه بخشي از شرح جنيد بر شطحات بايزيد را در كتاب  

  .رزش بسيار دارد و منقوالت از بايزيد االنورديگر بايزيد را نيز نقل كرده است كه از هر جهت در تصحيح كتاب 

توانم بگويم كه در كتابهايي از  همين قدر مي. در اينجا قصد آن ندارم كه تمام منابع بايزيدشناسي قبل از عصر سهلگي را يادآور شوم 

ه قشيريه و رونق المجالس و بستان العارفين و رسال خواجه علي حسن سيرگاني و ترجمه البياض و السواد انصاري هروي، طبقات الصوفيهنوع 

اند، اطالعات پراكنده بسياري در باب احوال و   تأليف شدهكتاب النور يا هم عصر با كتاب النور كه قبل از پند پيران هجويري و كشف المحجوب

   . سودمند است يا در تصحيح انتقادي آنكتاب النورتوان يافت كه يا در تكميل  اقوال بايزيد مي

  

  حدود سال تأليف كتاب النور

كنم او، در همين سالها، در ذهن خويش   است و تصور مي419تنها موردي كه مؤلّف به تاريخي از روايات خويش اشاره دارد شعبان  

اي كه به ديدار خويش با ابوسعيد ابوالخير بر سر گور بايزيد دارد و اين  همچنين اشاره. آوري اسناد مرتبط با بايزيد بوده است سرگرم جمع

 را به اغلب احتماالت در حدود سالهاي كتاب النورپس بايد گفت كه .  باشد425تواند بعد از  ان كه جاي ديگر اشاره كردم، نميديدار هم، چن

آوري نخستين روايات آن، احتماال، در سن حدود چهل  و جمع.  سالگي مؤلف60 ــ 50 تأليف كرده است يعني در سن حدود 450 ــ 430

  .سالگي او بوده است

  . در نيمه اول قرن پنجم تأليف شده استكتاب النورتوان گفت كه  روي هم ميبر  

                                                 
 

  ]ايل بيگی . در متن نيآمده است  [ :عنوان ترجمه فرانسوي كتاب النور اين است]. ٢٨[
  [ايل بيکی .  در متن نيآمده است 29زير نويس [ 
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 .، انتشارات سخن1384چاپ اول، ) از ميراث عرفانى بايزيد بسطامى» دفتر روشنايى«نقل از مقدمه كتاب (

  

  ...کر گاه روزانه ها يد

htm.DigarGahRouzaneha/GahRouzaneh/org.rouzaneha://http  

... که رفت يدون ، دانشيفر                      عکسيگالر               پراکندهينوشته ها و ترجمه ها                ياسيس يوشته هان                                       اشعار                                يگيل بيدون ايفر نگاه  از   

 ران و جهان در امروزي ايدادهايرو              زبان يات فرانسويران در نشريا              انم         آوا         هيکتاب و نشر             ...سنده گان و ي شاعران و نويعکسها             گرانياز نگاه د...  

؟  » محمد « و نه » آراد «چرا           1385يمنتشرشده ها      1384 يمنتشر شده ها       1383ِ يمنتشرشده ها       1382ِ  يمنتشرشده ها        1381ِ يها منتشرشده          عکسيگالر                  يگيل بيا.) م (از نگاه آراد     
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