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بابا طاهر عریان بّناي قابلي هم بود!
| جمشید سروشیار|

باباطاهر، شرح احوال و نگاهي به آثار ابومحّمد طاهر جّصاص 
همداني. نصراهلل پورجــوادي. تهران: فرهنگ معاصر، 1394، 

208ص. 180000 ریال.

در شرح احوال باباطاهر عریان همداني تا چهل پنجاه سال پیش، داستان 
دیــدار او با طغرل ســلجوقي در همدان قدیم تریــن روایتي بود كه در 
اعتبار آن كســي تردید نداشــت؛ حّتي بعضي آن را دقیق ترین مرجع 

بررسي شخصّیت وي مي دانستند. این 
مالقات كه ظاهراً به ســال 447 اّتفاق 
افتاده بود، در كتاب راحه الّصدور و آیه 
الّســرور محّمدبن علــي راونديـ  كه 
تاریخنامة آل ســلجوق است و در سال 
599 یا 600 تألیف یافتهـ  درج گردیده 
است. به جز گزارش راوندي، آن چه تا آن 
روزگار از احوال باباطاهر مي دانســتیم 
ـ و بســیار هم نبودـ  مشــتي افسانه و 
نیم افسانه اســت كه در كتب تذكره از 
عهد صفویان به بعد آمده است: عرفات 
العاشقین، ریاض الّشعراء، آتشكدة آذر، 
روز روشــن، ریاض العارفیــن و مجمع 
الفصحــاء از آن جمله اســت. گزارش 
راوندي را نقل مي كنیم: »... شنیدم كه 
چون سلطان طغرلبك به همذان آمد، از 
اولیا سه پیر بودند: بابا طاهر و بابا جعفر 
و شیخ حمشــا]د[. كوهكي است بر در 
همذان، آن را خضــر خوانند؛ بر آن جا 
ایســتاده بودند. نظر ســلطان برایشان 
آمد. كوكبة لشكر بداشت و پیاده شد و 
با وزیر، ابونصرالُكندري پیش ایشان آمد 
و دست هاشان ببوسید. باباطاهر پاره اي 
شــیفته گونه بودي. او را گفت: اي ُترك 
با خلق خدا چه خواهي كرد؟ ســلطان 

گفت: آن چه تو فرمایي. بابا گفت: آن كن كه خدا مي فرماید: اّن اهلل یأُمُر 
بالعدل و االحسان ]قرآن: 92/16[. سلطان بگریست و گفت: چنین كنم. 
بابا دستش بســتد و گفت: از من پذیرفتي؟ سلطان گفت: آري. بابا سر 
ابریقي شكسته كه سال ها از آن وضو كرده بود، در انگشت داشت، بیرون 
كرد و در انگشت ســلطان كرد و گفت: مملكت عالم چنین در دست تو 
كردم؛ بر عدل باش! سلطان پیوست آن در میان تعویذها داشتي و چون 

مصافي پیش آمدي، آن در انگشت كردي. اعتقاد پاك و صفاي عقیدت 
او چنین بود...« )صص98ـ99(. 

در ســال 1348ـ1350 یكصد و پنجاه و نه نامه از مجموعه نامه های 
قاضي عین الُقضات همداني، عارف نامــدار )490ـ525ق( در دو جلد 
به اهتمام شــادروانان عفیف ُعسیران و علي نقي منزوي به چاپ رسید. 
در چنــد نامه از این مجمــوع، قاضي از طاهر )نــه باباطاهر و باباطاهر 
عریان( كه شــیخ شــیخ شــیخ او بوده و زیارت تربت او یاد نموده و در 
یكي از نامه ها از »طاهر جّصاص« سخن 
گفته و عبارتي نغز از او نقل كرده است، 
چنین: »با طاهر جّصاص ما )نسخه بدل: 
بوطاهر جّصاص همدانــي را( گفتد: به 
آدمي هیچ كار برآید؟ او گفت: بي آدمي 
خود هیچ نزایــد )ظ: نبرآید(!« )نامه ها: 
10/2(. چهار سال پس از چاپ جلد دوم 
نامه ها، محّقق فاضــل همداني، پرویز 
اذكایي، در مقاله اي )هنر و مردم، خرداد 
76:54( طاهــِر عین القضــات را همان 
باباطاهر عریان، گوینــدة دوبیتي ها یا 
فهلوّیات مشهور شــورانگیز شناخت، 
اّما از »طاهر جّصــاص« چیزي نگفت. 
شــاید او را كســي دیگر به شمار آورده 
بود؟ در سال 1374، درست بیست سال 
پس از نشر مقالة اذكایي، شادروان علي 
نقی منــزوي، در مقّدمة درازدامني كه 
بر جلد ســوم نامه ها نوشته است، آن جا 
كه از اســتادان عین القضات نام مي برد، 
با احتیاطي عالمانه مي آورد: »نام طاهر 
در نامه ها )ج1: بندهاي 29، 52، 428، 
585، 714( آمده و دانســته نیســت: 
باباطاهر عریان یا طاهر جّصاص یا دیگري 
باشد؟«. منزوي، بندي را كه نام »طاهر 
جّصاص« در آن آمده )2/ بند 14( از سر 

احتیاط در شمار بندهاي نام »طاهر« نیاورده است )نامه ها: 3/ 38(. 
اكنون بعد از چهل ســال برگذشته از مقالة اذكایي و بیست سال پس 
از نوشــتة منزوي، آقاي دكتر نصراهلل پورجوادي كه دیرسال هاست تا 
به تحقیق در تصّوف و پژوهش احــوال و آثار صوفیان ایراني، خاّصه در 
سده هاي نخستین اسالمي، مداومت دارد به عرصة بحث در آمده »تا غبار 
افســانه را از چهرة طاهر بزداید و او را از این پس در آینة صاف و بي زنگار 
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تاریخ موضوع تحقیق آكادمیك قرار دهد« )باباطاهر: 15 و 19(. جناب 
پور جوادي بر حسب اّتفاق به كشف شخصّیت واقعي باباطاهر )البّته به 
تصّور خویش( نایل آمده اند وااّل پیش از آن اّتفاق فرخنده اصاًل در اندیشة 
غبارروبي از چهرة او نبوده اند. ماجرا را ایشان خود چنین بیان مي كنند: 
»... سه سال پیش )= سال 1390( وقتي با دوست و همكارم، آقاي دكتر 
محّمد سوري مشــغول تصحیح كتابي در تصّوف بودیم، كتابي كه بعداً 
»علم الّتصّوف« نامیده شد؛ من درصدد بر آمدم كه نویسندگان صوفي ای 
را كه در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زندگي مي كردند، شناسایي 
كنم. در میان نام هاي مختلف به صوفي ای با نام »طاهر جّصاص« كه اهل 
همدان بوده اســت, بر خوردم. از آقاي سوري خواهش كردم كه این نام 
را در تاریخ االســالم ذهبي و منابع دیگر جست و جو كند، این كار را كرد 
و بعد از این كه ُكپي صفحاتي از این كتاب ها را كه دربارة طاهر جّصاص 
بود، برایم آورد، مرا شــگفت زده كرد. بــه محض خواندن این صفحات، 
نگاهي به آقاي سوري كردم و او نیز با نگاه جوابم را داد! این ماجرا چیزي 
بود كه فرنگي ها بدان ِسِرندیپیتي ]Serendipity، كشف خلق الّساعه، 
نعمت غیرمترّقبه، كشــف نامنتَظر[ مي گویند. ما به دنبال چیز دیگري 
مي گشــتیم و گمشده اي را تصادفًا پیدا كردیم. شرح حالي كه همة این 
منابع نوشته بودند، بر اساس تاریخ همدان شیرویة دیلمی ]445ـ  509 
ق[ بود و براي هر دوي ما جایي براي شك نگذاشت كه این شیخ صوفي 
همداني كه در سال 418 در همدان فوت شده است، كسي جز باباطاهر 
عریان نیست ولي من مي بایســت با توّجه به منابع دیگر این موضوع را 
اثبات كنم«! )باباطاهر: 21(. اســتاد با توّجه به كدام منابع در پي اثبات 
مّدعاي خود بر آمده اند؟ افسانه هاي پریشاني كه به قول شكسپیر گویي 
دیوانه اي روایت كرده اســت. معتبرترین منبــع كه جناب پورجوادي 
سخت آن را عّزت نهاده اند، مجمع الفصحاي رضاقلي خان هدایت است 
كه تألیفي دیگر نیز در احوال عرفا با عنوان ریاض العارفین دارد. هدایت 
در این دو كتــاب، روزگار حیات طاهر راـ  بــدون یادكرد دقیق تاریخ 
درگذشت اوـ  در همان حوزة زماني مذكور در تاریخ االسالم ذهبي قرار 
داده و این مایة اعتبار نویسنده در چشم آقاي پورجوادي گردیده است 
و بدین اعتبار بر ادوارد براون )درست: ادوارد هرون اَلن( خرده گرفته اند 
كه چرا در مقالة »مویه هاي باباطاهر« )درست: مویة باباطاهر( »سخن 
هدایت را نپذیرفته به دلیل این كه او سندي براي گفتة خود ذكر نكرده 
و در عوض او یادداشت دوستش )= ادوارد براون( را نقل كرده كه اّولین 
بار در نسخة خّطي راحه الصّدور به داستان مالقات طاهر و طغرل بیك 
)درست: طغرلبك( ســلجوقي برخورد كرده بوده است؟« نیز بر احوال 
محّققان بعدي تأســف خورده اند كه »به جاي ایــن كه قول هدایت را 
بپذیرند، داستان راوندي را كه در حدود دو قرن بعد از طاهر نوشته شده 
اســت، پذیرفته اند و حال با پیدا شدن هوّیت طاهر و منطبق بودن آن با 
آن چه عین القضات همداني گفته است، معلوم مي شود كه قول هدایت 
درســت بوده و داستان راوندي یا ساختگي بوده یا دربارة طاهر دیگري 
بوده اســت« )باباطاهر: 22 و 23(. قول استاد مایة بسي شگفتي است 
كه انتظار دارند محّققان پیش از كشف انقالبي و نامنتظر ایشان، تاریخ 
ذهبي را ندیده و نشناخته بایست سخن هدایت را كه هفت قرن پس از 
راوندي مي زیسته بر گفتة او ترجیح مي نهادند و بدون ذكر هیچ سندي 
مي پذیرفتد! ظاهراً آقاي دكتر اّطالع ندارند كه قاطبة اصحاب ادب، بنابر 
تجربه »َادني اعتمادي به اقوال هدایــت ندارند« )نامه هاي قزویني به 
تقي زاده: 118( و هیچ گفته اي از وي بدون تأیید سندي معتبر پذیرفته 
نیست. پیش از این گذشت كه تا چهل پنجاه سال قبل، قدیم ترین مرجع 

بررسي شخصّیت باباطاهر روایت راوندي در راحه الصّدور بود كه با پیدا 
شــدن بعض منابع قدیم تر از اعتبار آن كاسته شد اّما آقاي پورجوادي 
روایت او را نه داســتاني كم اعتبار بلكه یكي دیگر از افسانه هاي بي پایه 
و عاری از واقعّیت دربارة باباطاهر دانسته و نویسنده را جاعلی دروغزن 
شــناخته اند مي نویسند: »آغاز داستان و نحوة ذكر سند توّسط راوندي 
كافي است كه خواننده را در مورد صّحت تاریخي این گزارش به شك و 
تردید بیاندازد. سند راوندي كتاب دیگري نیست... همین قدر می گوید: 
»شــنیدم«. آغاز كردن یك داستان با گفتن »شنیدم«، شگردي است 
كه شعرا و نویســندگان براي واقعي جلوه دادن داستان هاي ساختگي 
خود به كار مي بردند. ســاختار داستان راوندي هم بسیار ساده لوحانه و 
ساختگي مي نماید... پس از دست بوسي، طاهر انگشتري ای گلین هم به 
طغرل مي دهد كه به منزلة نوعي تشّرف و تنفیذ یا توقیع سلطنت است... 
راوندي در این گزارش... مي خواســته اســت مدح سلطان غیاث الّدین 
ســلجوقي بکند و بگوید كه: سلطنت آل ســلجوقي قباًل از جانب یكي 
از اولیاء همدان مورد تأیید واقع شــده اســت« )باباطاهر: 27ـ28(. در 
ضمن نقدي كه استاد از داستان راوندي دارند، براي اثبات خیالي بودن 
داستان او به شــگرد شاعران و نویسندگان اشاره مي كنند كه این گونه 
قّصه هاي خیالي را با فعل »شــنیدم« آغاز مي نمایند. ســپس در ذیل 
صفحه، داســتان راوندي را با قّصه »پروانه و شمع« بوستان سعدي كه 
چنین آغاز مي شود: شبي یاد دارم كه چشمم نخفت/ شنیدم كه پروانه با 
شمع گفت، همانند مي شمارند! مقایسه اي غریب! و در پایان مي گویند: 
غرض راوندي از جعل این واقعه این بوده كه بگوید: سلطنت آل سلجوق را 
یكي از اولیاي حق تنفیذ و تأیید نموده است! آیا واقعًا چنین بوده است؟ 
این حاكمان ترك مردمي صحراگرد و ســاده دل بودند و مردان خدا را 
حرمت مي نهادند اّما چنان نبود كه از این قلندران بي سرو پاي شوریده 
حال مشروعّیت سلطنت بطلبند. مردي چون طغرل كه چون به بغداد 
رســید، امیرالمؤمنین، خلیفة پیامبر، به خدمت كردن وي شتاب نمود 
و بســیار تكّلف ها كرد و نثارها و نعمت هاي فراوان فرستاد و از سلطان 
 نان پاره خواست و سلطان  نان خلیفه معّین كرد و عمیدالملك را وكیل 
نمود تا همشیرة خلیفه را به نکاح او آورد و خلیفه به اجابت كردن مضطر 
شــد )راحه الصّدور: 108ـ111(؛ آیا چنین صاحب دولتي نیاز به تنفیذ 

سلطنت خویش از سوي شوریده سري چون باباطاهر داشت؟ 
به كتاب باباطاهر بپردازیم. جنــاب دكتر نصراهلل پورجوادي در این 
كتاب مي خواهند به خواننده بقبوالنند كه باباطاهر عریان كه در منابع 
فارسي تقریبًا چیزي از احوال او نمي دانیم، همان طاهر جّصاص در منابع 
عربي اســت كه از حیات او اّطالعات قابل توجهي ضبط گردیده است. 
البّته منابع عربي یكي دو كتاب بیشــتر نیست. آقاي دكتر مطالب این 
دو كتاب را با آن چه در تذكره هاي فارســي سزاوار اعتنا دیده اند تلفیق 
و تطبیق نموده و مجموعي در یك مقّدمه و شــش باب فراهم آورده اند، 
 بدین ترتیــب: مقّدمه. 1. باباطاهر افســانه اي. 2. طاهر و عین القضات.
 3. طاهر جّصاص همداني. 4. یك طاهر، نه بیشــتر. 5. كتاب باباطاهر 
در علم تصّوف. 6. مسئلة اشعار باباطاهر. البّته در بخش بندي این كتاب 
- چنان كه مشــهود استـ  تأمل و منطقي در كار نبوده است و از همین 
روســت كه بعض مطالب، كم و بیــش در جابه جاي كتاب به تكرار نقل 
گردیده و در هیچ جا هــم ناجور به نظر نمي آید! منابع عربيـ  چنان كه 
اشارت شدـ  از همه مهم تر، تاریخ االسالم تألیف حافظ موّرخ شمس الدّین 
محّمد بن احمد ذهبي )درگذشــتة 748( است. ذهبي كتابي دیگر نیز 
با عنوان ســیر اعالم الُنبالء دارد كــه در آن چیزي افزون تر از آن چه در 
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تاریخ االسالم آمده، نیست، اّما جزو مآخذ آقاي پورجوادي هست. كتاب 
دیگر، االنساب فراز آوردة ابوسعد عبدالكریم سمعاني )درگذشتة 562( 
است. وي تا آن جا كه مي دانیم نخستین كس پس از عین القضات است 
كه از طاهر یاد نموده اســت. سخن او در باب طاهر كوتاه اّما مفید است. 
ســومین مأخذ، كتاب الوافي بالوفّیات نگاشتة »صالح الّدین َصَفدي« 
)درگذشتة 764( است. ظاهراً مأخذ َصَفدي، تاریخ االسالم ذهبي است.
اكنون به نقل و نقد منقوالت دو مأخذ اساسي جناب دكتر یعنی انساب 
سمعاني و تاریخ االسالم ذهبي و بررسي سخنان ایشان در تحلیل مطالب 
این دو كتاب و حاشیه پردازي هاي معّظم له مي پردازیم و من اهلل الّتوفیق: 
ســمعاني گرچه زمانًا مقّدم بر ذهبي اســت اّما از آن جا كه منقوالت 
موّرخ اخیر تمام تر از نقل اوست، ما در این جا نخست به نقل ُلّب كالم او 
در گزارش احوال طاهر پرداخته، سپس مطلب كوتاه ولي مّهم سمعاني 

را در پي مي آوریم.
»ابومحّمد طاهربن حســین )یا: حسن( بن ابراهیم جّصاص همداني 
زاهد. وي از تني چند روایت حدیث كرد و كساني نیز از او روایت حدیث 
نمودند. بزرگ قدر و صاحب كرامات بود. تصنیفاتي از وي روایت كرده اند 
كه از آن جمله احكام المریدین در هفت جزو بوده اســت. طاهر، تورات 
انجیل و زبور و قرآن را مي خواند و تفســیر مي كــرد. وقتي از او در باب 
توحید پرســیدند گفت: این كه رجوع مرد به نفس خویش و نظر بد و بر 
وي سخت تر از زدن گردنش باشد. طاهر سیصد شاگرد داشت كه همه 
از اوتاد بودند. او ســخت اهل مجاهده بــود و روزه هاي دراز مي گرفت 
چنان كه كارش به دیوانگي كشید. مردمان بعضي او را بر زندقه و برخي 
به معرفت منسوب مي كردند. گوشت و نان نمي خورد )=گیاه خوار بود( 
و سلوك وي سلوك اهل مالمت بود و سخنان آنان را مي گفت. گورش را 
مردمان زیارت مي كنند و بزرگ مي دارند« )تاریخ االسالم، وقایع سال 
418: 446(. و مطلب ســمعاني چنین است: »طاهر بن جّصاص )گویا 
میان »ابن« و »جّصاص« نام پدر و نیاي او بوده و افتاده است( در روزگار 
خود، شــیخ صوفیان همدان بوده است. از او حكایت كرده اند كه گفت: 
»من پیشة جّصاصی )=گچ كاري در بّنایي( داشتم. وقتي دیدم چون گچ 
به دیوار مي مالم، گچ بر دیوار چون نقره مي درخشــد! از این رو پرهیز از 
شهرت را به ترك این پیشه گفتم« )االنساب، مدخل »جّصاص«(. آن چه 
نقل گردیدـ  ظاهر و باطنـ  همة آن چیزي است كه ما از طاهر جّصاص 
به دست داریم اّما این هنرمندي و خبروّیت استاد دكتر پورجوادي است 
كه با این دســت مایة اندك كه از سمعاني و ذهبي وام كرده اند، سوپري 
چنین بزرگ و دو نبش اّما از تهي سرشــار براي باباطاهر عریان كه »نه 
 ! خون داشــته و نه مون و نه لنگر« افتتــاح فرموده اندـ  وّفقه اهلل تعاليـ 
با اســتفاده از گزارش ذهبي و سمعاني و رجوع به بعض منقوالت كتب 
فارسي، البّته مي شد مقالتي معقول در اثبات این هماني طاهر جّصاص 
و باباطاهر عریان )بر حسب پندار ایشان( سامان داد؛ اّما تفصیل و تكریر 
و تطویل و ایراد مطالب اســتطرادي و گاهـ  به تعبیر قدماـ  ماالیعني كه 
شــیوة معتاد و معمول این محّقق فاضل و پركار است از مقاله اي شسته 
رفته در حدود بیست صفحه كتابي دویست صفحه اي بر ساخته است! 
به بعض نكته سنجي ها و نقد و نظرهاي استاد در گزارش هاي سمعاني و 
ذهبي بپردازیم: »... عّلت این كه این شیخ صوفي حرفة گچ كاري را كنار 
گذاشته اســت، این نبوده كه او قائل به كسب نبوده یا اشتغال به علم و 
درس و ارشاد مریدان به او فرصت كار كردن نمي داده است... همان طور 
كه مالمتیان خراسان قائل به كســب بودند و كار مي كردند، طاهر نیز 
مّدت ها به كار خود اشــتغال داشته است ولي به دلیل این كه كارش آن 

قدر خوب بوده كه گچ كه روي دیوار مي مالیده مانند نقره مي درخشیده 
این حرفه را كنار گذاشــته اســت و انگیزة او باز همان انگیزة مالمتیان 
بوده اســت، یعني پرهیز از شهرت، چیزي كه بزرگان صوفي و مالمتي 
فتنه مي انگاشــتند«! )باباطاهر: 54(. این توجیه )كه قسمتي از آن نیز 
حذف شــد( ظاهراً چندان به دل جناب نویسنده نچسبیده است، چون 
از متن به حاشــیه رفته و در آن جا باز دنبال مطلب را گرفته و در تكمیل 
افادات متن دوازده سطر ریز افاضات فرموده اند! مشكل طاهر چنان كه 
جناب پور جوادي دریافته اند، »خوب بودن كارش« بوده اســت و البّته 
چارة كار آســان بوده است ولي ملتفت نشده است. او باید اندكي نه زیاد 
»بد كار مي كرد« و ترك پیشه نمي كرد )؟( آیا واقعًا حرف طاهر این قدر 
گنگ و پیچیده است كه عارفي در حّد و اندازة پورجوادي را كه حاّلل و 
عقده گشاي غوامض و عویصات كالم عرفای كرام است به ایراد توجیهاتي 
از این دست مبتال كند؟ آیا طاهر بدین روي ترك پیشة بّنایي نگفته است 
كه ترسیده از این درخشش گچ بر دیوار عوام كاالنعام مریدان خبر شوند 
و آن را كرامت نه بل معجزة شیخ انگارند، شور انگیزند و غوغا كنند و وقت 

خوش را بر او ناخوش دارند و از سیر معنویش باز آرند. 
اكنون بعضي نكته هاي سزاوار دّقت در گزارش ذهبي: در متن آمده كه 
از طاهر در باب توحید پرسیدند. پایان پاسخ به عربي چنین است: »نظره 
الیه َاشدُّ َعلیه من َضِرب ُعُنِقه« و ترجمة استاد این است: »نظر كردن او 
به خود ســخت تر از آن باشد كه به او پس گردني بزنند« )باباطاهر: 68(. 
»ضرب عنق«، »گردن زدن« اســت نه »پس گردني«! ذهبي شاگردان 
طاهر را سیصد تن مي شمارد كه همه اوتاد بودند و استاد آنان را از ابدال 
مي داند )باباطاهر 72(. كه این دو جماعت در اصطالح یكي نیستند )رك: 
كّشــاف اصطالحات الفنون، مدخل »ابدال«(. ذهبي در ذكر روزه هاي 
طاهر آورده است: »صاَم طاهر الجّصاص اربعین یومًا متوالیات مّرًه و آخر 
اربعین عملها صام علي قشر الّدخن فلفرط ُیبسه قرع رأُسه و اختلط  في 
عقله و َلم ار َاكَثر مجاهدًه منه« كه پارسي آن چنین است؛ »طاهر چهل 
بار پي در پي روزة چهل روزه داشت و پایان هر روزة چهل روزه با پوست 
ارزن افطار كرد و باز روزه گرفت. پس از فرط خشكي طبیعت ارزن سرش 
كل شــد )موي سرش فرو ریخت( و در خردش آشفتگي پدید آمد و من 
كسي را بیش از او اهل مجاهدت ندیدم«. این گونه روزه كه روزه دار پس 
از چهل روز، روزه داشتن پیوسته افطار كند )چنان كه گویي یك روز روزه 
گرفته است( میان پارسایان پیشین معمول بوده است »و طریق و تدبیر 
این وجه آن است كه شب را بر هفت بخش قسمت كنند و هر شبي وقت 
افطار، نصف ُسبع شب تأخیر كنند و پس تر افطار كنند، چنان كه در یازده 
روز، یك شب طي شــود و در یك ماه یك شبانه روز طي شود، تا آن جا 
رسد كه هفت روز و ده روز و پانزده روز را به یك افطار طي كند و در سه 
سال و چهار ماه به چهل روز رساند كه چهل روز را به یك افطار طي كند 
و چون این عمل را بر ُحسن نّیت و قصد صحیح از سر صدق تمام كند، اثر 
نقصــان طعام در عقل او پدید نیاید... و از غیب مدد یابد و چهل روز، او را 
به منزلة یك روز شود« )اوراد االحباب و فصوص اآلداب، به كوشش ایرج 
افشار: 321(. غریب است كه جناب پورجوادي كه خود از ُساّلك چاالك 
روزگارند و علي الّرسم و التحقیق در عهد نوجواني و جریان شباب عقباب 
ســلوك را در خدمت پیر استاد با سرافرازي پس پشت نهاده و اكنون به 
روزگاران پیري و َطَریان َشیب از طریقت شناسان ثابت قدمند، این روزة 
چهل روزه نشناسند و »اربعین« متن را بر »چّله نشیني« تعبیر كنند و 
ترجمه نمایند: »طاهر جّصاص چهل بار به اربعین نشست و هر بار چهل 
روز متوالي روزه داشــت و در آخرین اربعین فقط پوســت ارزن خورد و 
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همین موجب شــد كه آب بدنش كم شود و از فرط یبوست مغزش تهي 
شــود و عقلش به هم بریزد. هیچ كس را ندیده اند كه بیش از او ریاضت 
كشیده باشد« )بابا طاهر: 74(. ترجمة متن ذهبي پیش از این آمد با این 
وصف دّقت در بعض نكات ترجمة ایشــان بي فایدتي نیست. گفته اند: 
»در آخرین اربعین فقط پوست ارزن خورد«. عبارت گنگ است. شاید 
مراد ایشــان »آخرین روز هر اربعین « باشد؟ یا »آخر هر اربعین«؟ اگر 
حدسي كه زدیم منظور نباشد، آخرین روز آخرین اربعین، روز یك هزار 
و ششصدم است و چنین روزه اي كه روزه دار پس از یك هزار و ششصد 
روز افطار كند در كتب قوم ثبت نشــده اســت و شاید غفلت گردیده! و 
دیگر »كم شدن آب بدن« و »یبوست مزاج جناب طاهر« و »تهي شدن 
مغز« هم در متن نیامده و از تشخیصات طّبي آقاي دكتر است. سدیگر، 
استاد در متن ذهبي، »قرع رأُسه« )موي سرش فرو ریخت و كچل شد( 
را به ســهو )به تبع تدمري ناشر تاریخ االســالم( »فرغ رأُسه« خوانده و 
»مغزش تهي شــد« معني كرده اند صورت درست كلمه، »قرع رأُسه« 
در سیر اعالم النبالء )17 / 391( آمده است. مخلص عجالتًا نمي داند در 
عربي عبارت »فرغ رأُسه« به معني »مغزش تهي شد« و »دیوانه شد«. 
مستعمل هســت یا نه؟ آقاي پورجوادي پس از نقل ترجمة این بخش 
از متن نوشــته اند: »... این گزارش قول كســاني را كه از طاهر به عنوان 
دیوانه یا به قول راوندي )شیفته گونه( یاد كرده اند، تأیید مي كند )پیش 
از این گذشت كه استاد سخنان راوندي را یك سره ساختگي و مجعول  
مي شمارند ولي این جا بدان اســتناد مي جویند(... چهره اي هم كه در 
افســانه ها از باباطاهر ساخته اند، چهرة شخصي است كه در عین جنون 
از كمال عقلي برخوردار بوده اســت. این چهره را در داســتان مالقات 
طاهر و ابن سینا هم مي توان مشاهده كرد. داستاني كه هیچ بعید نیست 
صورت گرفته باشــد، چه به هر حال طاهر بزرگ ترین شــیخ صوفي در 
همدان بود. در واقع آن داســتان نشان مي دهد كه طاهر به رغم جنوني 
كه داشــت، عقلش از بزرگ ترین فیلسوف زمان كه خود مظهر تاّم عقل 
و عاقلي بود، بیشــتر بود« )باباطاهر: 74(! محّل تأّمل است محّققي كه 
در مقّدمة كتاب »ســعي دارد غبار افســانه را از چهرة طاهر بزداید و او 
را موضــوع تحقیق آكادمیك قرار دهد« )بابــا طاهر؛ 15 و 19( این جا 
براي نشــان دادن عظمت عقلي طاهر در عین جنون با شوري معتقدانه 
مجذوب افسانة ساده لوحانه بل ابلهانة عرفات العاشقین شده بدان استناد 
مي جوید. ملّخص قّصه از این قرار است: »وقتي در مالقات، طاهر بوعلي 
را مســتغرق بحر تفّكر یافته و گفته: اي پور سینا در چه فكري و در چه 
مقام مانده اي؟ بگو ي تا حّل مشــكل تو كنم. اّتفاقًا شیخ در هیئت فلك 
مدّبر عطارد متأّمل و متفّكر بوده... اّما حّقیقت آن در نمي یافته طاهر را 
گفته: اي دیوانه تو را با این ها چه كار و به مسائل علمي چه شمار؟ مجاًل 
بعد از مبالغة بابا، شــیخ به وي اظهار نموده... بعد از استماع، بابا خندان 
برخاسته نفس خود را به دست گرفته دیوانگانه در نظر بوعلي بول كرده 
چنان كه از رشحات آن، نقش دوایر صورت بسته و شیخ اجل را حّل آن 

نكته شد« )باباطاهر: 32( شيٌء عجاب! 
در روایت ذهبي آن جا كه از زندقه یا معرفت طاهر در مجلسي سخن 
مي رود، یكي از مجلسیان مي گوید: »اّن عیسيـ  علیه الّسالمـ  كان نبّیًا 
و افتتان الّناس به اكثر و افتتانهم بعیسي ضّرهم و ماضّره و كذلك افتتان 
هم والَیُضّره« استاد عبارت را چنین ترجمه كرده اند:  الّناس بطاهر َیُضرُّ
»حضرت عیسي - علیه الّسالمـ  پیغمبر بود و عّدة بسیاري او را به فتنه 
مي انداختند، غافل از این كه این كار به زیان خودشــان است نه به زیان 
عیسي. همین طور كساني كه طاهر را به فتنه مي اندازند به خودشان زیان 

مي رسانند نه به طاهر« )باباطاهر: 69(. استاد خود معنایي كه از عبارت 
عربي كرده اند پیش از همه بي معني تشخیص داده از این روـ  به اصطالح 
ـ به رفع و رجوع پرداخته اند( بدین گونه: » “افتتان” كه ما آن را “به فتنه 
انداختن” ترجمه كرده ایم، معناي روشني در گزارش عربي ندارد و دقیقًا 
معلوم نیست كه مردم با طاهر چه كاري مي كردند ]![ از جمله معانیئي 
)= معناهایي( كه براي “فتنه” ذكر كرده اند “ناگردیدگي و ناسپاســي 
و رســوایي و دیوانگي و خالف” اســت. آیا كاري كه در گزارش عربي 
“افتتان” خوانده شــده همان كاري نیست كه در گزارش عین القضات 
همداني “افسوس داشــتن” خوانده شده است؟« )باباطاهر: 70( مراد 
ایشان این سخن عین القضات است كه او از شیخ خود، بركه نقل نموده 
كه طاهر مي گفت: »مردمان مي آیند و ریش خود را به افســوس ما فرا 
مي دارند...« )نامه ها: 1 / 45( در این عبارت »افســوس داشتن« وجود 
ندارد، »ریش فرا داشــتن« وجود دارد. و چیزي در این جا شاهد بحث 
استاد نیست. در نامربوطي واژة »افتتان« در متن گفته اند: »دقیقًا معلوم 
نیست كه مردم با طاهر چه كار مي كردند؟« كار بد بدي نمي كردند! همان 
كاري را كه پیش از آن با عیسي كرده بودند با او هم مي كردند. به عیسي 
تهمت زدند كه حرام زاده است و فرزند یوسف نّجار )البّته جماعتي اندك 
نیز او را روح اهلل خواندند.(. طاهر را جماعتي زندیق خواندند )و بعضي هم 
اهل معرفت گفتند(. بــا عنایت بدین وضع به ظّن غالب باید این كلمه، 
»افتنان« از اصل »فّن« باشد نه »افتتان« همریشة »فتنه« و »افتنان« 
به معني »حدیث و سخن را گونه گون و به نوع هاي مختلف آوردن« است. 
)اقرب الموارد، لغت نامة دهخذا(. این معني به زعم نویسندة این سطور 

با سیاق عبارت ذهبي سازگار است واهلل اعلم. 
اّمــا نكتة مهم بل مهم ترین نكته اي كه در گزارش ذهبي آمده همین 
مســئلة زندقه و الحاد طاهر است كه حضرت استادي اصاًل متعّرض آن 
نشده اند. به نظر شــادروان دكتر زرین كوب و استاد اذكایي، صوفیاني 
چون طاهر و َبَركه پیر عین القضات و بابا جعفر و بابا حمشــاد منتسب به 
یك فرقة مظنون و مخفي بوده اند و از این روســت كه ذكري از آنان در 
تذكره هاي معروف صوفیه نیامده است. بعضي اینان را از قدماي اهل حق 
شــمرده و با قرامطه و سایر اسماعیلیه مربوط دانسته و همین ارتباط را 
از بواعث تحریك متشّرعان در قتل عین القضات نقل نموده اند )جست 
و جو در تصّوف ایران: 199ـ  189، باباطاهر نامه: 129( شــاید در تأیید 
این بستگي، استشــهاد عین القضات در تمهیدات )ص 189( و نامه ها 
)2 / 114( به ابیاتي از ناصر خســرو ناموّجــه ننماید؟ طاهرـ  چنان كه 
گذشت – گیاه خوار بوده است. »نقل است كه: زني پیش طاهر رفته بود، 
او حكایت كرد كه در آن مجلس یكي از اصحاب ما به الحاح از عّلتي كه به 
سبب آن، طاهر به ترك گوشت خواري و نان خواري گفته است، پرسید 
و او گفت: هرگاه این دوـ  نان و گوشــتـ  را مي خوردم، هوس مي كردم 
نوخاسته پسر نمكیني را ببوسم!« )باباطاهر: 70(. این سخن بي ادبانه را 
طاهر در زمان خردمندي فرموده است، گرچه در آن روزگار كه عقلش 
پاره سنگ بر مي داشت نیز به قول جناب دكتر جنونش بر عقل حكیمي 
چون پور سینا مي چربید و مي توانست با استعانت از نفس، غوامض مسائل 
علمي وي را به آســاني حل كند! باري، ظاهراً او نه اهل مالمت كه اهل 
وقاحت هم بوده است. استاد پورجوادي تنزیه ساحت شیخ را در توجیه 
ســخن گهربار او گفته اند: اّواًل چه بســا در محضر طاهر نه یك زن بلكه 
زناني بوده اند )چه بدتر!(... »چون شیخ بارها با این پرسش رو به رو شده 
بوده )این حدس ایشان است، در متن چیزي در این باب نیامده است( و 
حوصلة پرسش و پاسخ نداشته و آن مرد گستاخ خارج از ادب مریدي در 
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سؤال پافشاري مي كرده است، شیخ پاسخ گزندة خود را به آن مرد داده 
است« عجبا! پرسش از عّلت گیاه خواري مگر سؤال از مسائل ناموسي بوده 
است كه بي ادبانه تلّقي شده است؟ به نظر این حقیر، خالف قول استاد، 
پاسخ طاهر خارج از ادب مرادي بوده است. و چنان كه گذشت، حضرت 
ایشــان مالمت و وقاحت را توأمان داشته است. اّما افادة دیگر راقم این 
سطور هم در این باب: مخلصـ  علي رغم تنزیه و توجیه حضرت استادي 
ـ تصّور نمي كنم، آن چه نفس سركش مرده ریگ طاهر آرزو كرده و آن را 
با بي آزرمي در حضور زني یا زناني بر زبان آورده ربطي با خوردن گوشت 
و نان داشته باشــد. این سان هوس هاي نا بكار پلید و شیطاني برخاسته 
از سرشت پلشت و طبیعت هرزه پوي آدمي چهرگان دیوسار است، چه 
گوشــت خورند چه علف چرند! پیري را مي شناسم چون طاهر مجنون 
گیاه خواره )جناب پورجوادي هم شــاید او را به جا بیاورند( كه عمرش 
بر گذشته از »پر هفطاثله«ی سعدي در گلستان است و مّدعي است كه 
سیر مقامات از تبّتل تا فنا نموده و در پّله هاي آخرین مالقات خداست. اّما 
در این سّن و سال به سیره و شیوة بعض هم خرقگان كه »گلبانگ عشق 
از هر طرف بر خوش خرامي مي زنند« و به كام مي رســند، خوش خرام 
ساده دلي را كه خریدار كاالي فریب او شده در دام تزویر كشیده و پیوسته 
و بردوام احرام طوف کعبة کوي او بسته و گرد در و بام حرم او در »طیران« 
اســت! نمي دانم آیا جناب دكتر پورجوادي عمل این عالمان بي عمل 
و آدمي صورتان پرفریب دغل را نیــز توجیهي یا مداواي مرضـ  ظاهراً 
مزمنـ  آنان را نسخه اي دارند؟ استاد در فصلي كه در »آزار نرساندن به 
حیوانات« منعقد نموده اند )باباطاهر: 72( مي نویسند: زاهدان و صوفیان 
و حكیمان »مانند طاهر از گوشت خواري پرهیز مي كردند، چون حاضر 
نبودند حیواني را به خاطر ایشان ذبح كنند... طاهر همداني... یكي از اولیاء 
اهلل بود... كه حّتي شپش را هم آزار نمي داد و نمي كشت« سپس به ترجمة 
واقعه اي از گزارش ذهبي پرداخته اند: »از منصور خّیاط صوفي شنیدم كه 
گفت: به نزد طاهر جّصاص رفتم و نگاهم به او و شپش هایي افتاد كه روي 
جامه اش گرد آمده بودند. از او خواســتم كه پوستینش را به من بدهد تا 
ببرم و بشویم و شپش هایش را بگیرم. گفت: به شرط این كه شپش هایش 
را نُكشــي. گفتم: به چشم! پس جامه اش را گرفتم و بردم كنار نهر و اگر 
ظرفي با من بود، آن را مي توانســتم ُپر از شپش كنم. با جارو لباسش را 
تمیز كردم و وقتي آن را برگرداندم، گفت: این حالت و حالت قبل براي 
من فرقي ندارد. شپش مرا اذّیت نمي كند« )باباطاهر: 73(. استاد پس از 
نقل حكایت، رسم شپش پروري و َنُشستن جامه را مرسوم برخي از زّهاد و 
صوفیان قدیم دانسته و نمونه را از حاّلج یاد كرده اند كه پس از بیست سال 
چون به زور جامه از تنش بیرون كردند، پر از شپش بود )باباطاهر: 73(. 
ذهبي در پایان گــزارش خویش از احوال جّصاص به ذكر دو واقعه از 
او پرداخته است كه اســتاد آن دو واقعه را زیر عنوان »كرامات« به نقل 
آورده اند. واقعة نخســت به ترجمة ایشــان: »از یوسف خطیب شنیدم 
كه گفت: به نزد طاهر جّصاص رفتم و پیش او انجیر )خشــك( گذاشتم 
و ســپس انجیر را بــه او تعارف كردم و گفتم: اي شــیخ: این انجیر را با 
دندان هایت ُخــرد کن، در حالی که هیچ دندانی در دهانش نمانده بود. 
شیخ انجیر را گرفت و در دهان گذاشت و آرام آرام ِمك زد و جوید تا نرم 
شد و توانســت آن را دو نیمه كند. پس نیمه اي را خودش خورد و نیمة 
دیگر را در آورد و در دهان من گذاشت، آب دهان و لعاب انجیر را دركام 
خود حس كردم. آن شــب را در آن جا ماندم. یك وقت دیدم چیزي آمد 
و قلب مرا از قفســة ســینه ام بیرون آورد، بدون این كه درد بگیرد و مرا 
ناراحت كند. وقتي قلبم را مشاهده كردم، دیدم همچون قندیلي است 

كه در آن هفده چراغ )یا: شمع( روشن است، پس شیخ به من گفت: این 
از بركت همان لعاب است«! )باباطاهر: 75(. ترجمة آقاي پورجوادي از 
بعض عبارات این متن نیز بي اشكال نیست: در آغاز این حكایت، عبارت 
عربي چنین اســت: »َوَضعُت بین َیَدیه تینًا َفناَولُته تینتًه« یعني: »در 
پیش او انجیر نهادم و دانه اي بدو تعارف نمودم« )این ترجمه را با ترجمة 
ها و َیلوُكها حّتي الَنت«  ایشــان برابر كنید(. عبارتي دیگر: »َفجعَل یُمصُّ
ترجمــه نموده اند: »آرام آرام مك زد...«. پیر بي دندان انجیر را مي مكد، 
»ِمك« نمي زند. اســتعمال ِمك زدن در این جا درست نیست. عبارت 
دیگر: »َوَضَع ِنصَفها في فمي َفَكاّني َوَجدُت في نفسي من ریقه و لعابه«. 
ترجمه كرده اند:» انجیر را در دهانم گذاشــت. آب دهان و لعاب انجیر را 
در كام خود حس كردم«. یعني چه؟ »فكاّني وجدت في نفســي« »در 
كام خود حس كردم« معني مي دهد؟ عبارت دیگر: »َفِبتُّ تلَك الّلیله« 
َفرأیُت كاّن آت اَتاني َفَعال لي هذا ِمن ذاَك الّلعاِب«. ترجمه كرده اند: »آن 
شب را در آن جا )=خانة جّصاص( ماندم، یك وقت دیدم چیزي آمد! پس 
شیخ به من گفت: این از بركت همان لعاب است« )؟( ترجمه مغشوش 
اســت  و گیج كننده. اّوالًً، در آغاز عبارت معلوم نیست مترجم »آن جا« 
را از كجا آورده؟ ثانیًا، »آت« )=آتي( اسم فاعل است به معني »آینده« 
در برابر »رونده«، »چیزي« معني نمي دهد. معني روشــن است: مرید 
می گوید: »آن شب خفتم و در رؤیا دیدم كه آینده اي )=كسي( بر من در 
آمد و گفت: این چراغانِي دل از اثر آن آب دهان اســت«. ثانیًا، مشّخص 
نیســت پایان عبارت عربي چگونه دریافت شده است كه: شیخ بي خبر 
وارد صحنه گردیده و معجزة آب دهان خود را خاطرنشان نموده است. 
البّته اســتاد در توضیحات مّفصل بعد از نقل این واقعه، از جمله به رفع 
این ابهام پرداخته و گفته اند: آن »چیزي« كه بر مرید وارد شده »گویی 
خودش )= شــیخ( بوده كه دل او را از سینه بیرون آورده و منّور ساخته 
است و حال به او توضیح مي دهد كه این تنویر ناشي از همان لعابي است 
كه وي با اكراه فرو برده اســت«. »با اكراه فرو بردن« در متن نیست. در 
ســطر آخر توضیحات حاضر هم چه خوب بود كه به جاي »تنویر« كه 
در فصیح لغت، متعّدي اســت نه الزم و در فارســي به معناي »واجبي 
كشــیدن« نیز به كار مي رود، واژة مناسب دیگري استعمال مي كردند. 
در این توضیحات به خصوص دو نكته محّل توّجه اســتاد قرار گرفته كه 
پرداختن بدان را واجب شمرده اند،یكي اخالقي و دیگري بهداشتي. نكتة 
اخالقي این كه: »رفتار این شخص )= یوسف خطیب( با طاهر، رفتار یك 
مرید با شیخ خود نیست كه سر به سر او بگذارد«! و نكتة بهداشتي كه در 
»اخالق مرادي« است و ایراد به رفتار شلخته وار شیخ این است: »شیخ 
نصف انجیر جویده را خودش در دهان خطیب مي گذارد. آیا غذاي او در 
همین حد بود؟ )این جا چه جاي دلواپسي از مقدار غذاي شیخ است؟( 
گذاشتن نصف انجیر جویده كه به لعاب و آب دهان آغشته شده در دهان 
میهمان هم كاري شایسته نیست«. در این بخش آن چه واقعًا باید مورد 
بحث قرار مي گرفت، هفده چراغي اســت كه مرید در قندیل قلب خود 
مشاهده كرده است. استاد در شرح به ایجاز تمام فرموده اند: »باید اشاره 
به معنایي باشد ولي این معنا چه مي تواند باشد؟« تمثیل: »شخصی از 
خطیب دهي پرسید كه: والّســماء ذات الُحُبك چه معني دارد؟ گفت: 
هر كس داند كه )ســماء( زمین اســت و )ذات( هم از تن چیزكي باشد 
و »ُحُبك« نه من دانم نه تو و نه آن كس كه این گفته اســت!« )كّلّیات 
عبید ذاكاني، چاپ محبوب: 303(. ذهبي از غیب گویي طاهر واقعه اي 
دیگر نیز نقل كرده كــه از آن مي گذریم. كالم آخر او ذكر گور طاهر در 
همدان اســت كه بنابر قول وي مردمــان آن را زیارت مي كرده و بزرگ 
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مي داشــته اند. حمداهلل مستوفي نیز ســال 740 )322 سال پس از در 
گذشت طاهر جّصاص( مزار باباطاهر دیوانه را از مزارات متبّرك همدان 

ثبت نموده است )نزهه القلوب، چاپ دبیرسیاقي: 80(. 
*  

مقّدمه و چهار باب نخســتین كتاب طاهر وقف بر اثبات یكي بودن یا به 
تعبیر مؤّلف، این هماني طاهر جّصاص و باباطاهر عریان اســت. در باب 
چهارم كه عنوان »یك طاهر نه بیشتر« دارد، نویسنده به سه نكته كه در 
منابع عربي نیامده و در منابع فارسي هست، پرداخته اند. از این سه نكته 
یكي لقب »بابا« اســت كه از منابع قدیم، راوندي و حمداهلل مستوفي آن 
را با نام طاهر به كار برده اند اّما عین القضات پیش از نام طاهر نیاورده است. 
بعدها در تذكره هاي فارسي همه این پیشنام را كه معادل شیخ و پیر است 
جلو نام طاهر آورده اند. آقاي پورجوادي مي گویند: »هیچ نشــانه اي در 
دست نیست كه این لقب پیش از سلجوقیان در مناطق غرب ایران به كار 
رفته باشــد. احتمااًل این لقب... از قرن ششم به بعد متداول شده است« 
)باباطاهر: 85(. مؤّلف در چندین صفحه پیش از این اظهار نظر از باباجعفر 
ابهري )درگذشتة 428( از معاصران و معاشران طاهر یاد كرده اند كه یك 
قرن پیش از سدة ششم مي زیسته است )باباطاهر: 64(!. اّطالع از تاریخ 
ورود این پیشنام را در آثار صوفیان، رك: بابا طاهر نامه؛ 128. »عریاني« 
نیز صفتي است كه در تذكره هایي چون عرفات العاشقین و مجمع الفصحاء 
در پي نام باباطاهر آمده اســت. استاد صفت عریاني را با شخصّیت طاهر 
جّصاص قابل تطبیق دانسته اند و توضیحي تاریخي و تذّكري ظریف در 
باب آن داده انــد. فرموده اند: »عریاني در میان برخي از زاهدان و عقالي 
مجانین دیده شده است. اهل ُصّفه كه الگوي صوفیه به شمار مي آمدند، 
بیشــتر برهنه بودند و خود را در میان ریگ پنهان كرده بودند... در واقع 
عّلت این كه این قبیل ُزّهاد را عریــان مي خواندند نه این بوده كه كاماًل 
لخت بودند بلكه به این جهت بوده كه ســر و پا برهنه بودند و فقط لنگي 
به كمر خویش مي بستند. مي توان حدس زد كه طاهر نیز به همین وضع 
بوده، البّته در تابستان ها وااّل در زمستان سرد همدان مي بایست از لباس 
گرم تري استفاده مي كرده اســت، لباسي كه پر از شپش بوده... است«! 
)باباطاهر: 85 و بعد(. نكتة سوم كه از دو نكتة پیشین مهم تر است، بلكه 
اساســًا نكته مهم همین است، شاعري اوست. چه در زبان و ادب پارسي 
چهرة شاعرانه و شــورانگیز باباطاهر مطرح انظار است نه قیافة صوفیانة 
مجنوني عبوس چون طاهر جّصاص كه شمار همانندان او »آن چه مسطور 
شده از هشتاد هزار گذشته و به صد و بیست و چهار هزار... خواهد رسید« 
)تاریخ گزیده، چاپ نوائي: 678(. آخرین اظهار نظر اســتاد در آخر باب 
چهارم كتاب دربارة شــاعرّیت طاهر جّصاص كه همان باباطاهر عریان 
است، این است كه هیچ حكم قطعي دربارة شاعري طاهر نمي توان كرد 
ولي مي توان پنداشــت باباطاهر جّصاص از طبع شعر برخوردار بوده و به 
زبان محّلي خود كه فهلوي بوده ابیاتي ســروده باشد«! )باباطاهر: 92(. 
اقوي دلیل بل تنها دلیل آقاي پورجوادي در یكي كردن این دو طاهر این 
اســت كه در بعض نســخه هاي یكي از نامه هاي عین القضات از »طاهر 
جّصاص« با مضاٌف الیه »ما« یاد شده است: »طاهر جّصاص ما« )نامه ها: 
10/2( استاد با ذكر این نكته، گفته اند: »در جایي كه عین القضات طاهر 
جّصاص را از خود دانســته، هرگونه تردیدي بي جاست« )باباطاهر: 50( 
شاید تردیدي نباشد اّما تردیدي كه بر جاي خویش است در یكي بودن 
طاهر عین القضات و طاهر شاعر است. دلیل استاد چیست؟ مي دانیم كه 
عین القضات مردي شــاعر و »شعرباره« بوده است و تمهیدات و مجموع 
نامه هاي او هر كدام ســفینه اي از گزیده ترین شعرهاي دل انگیز تازي و 

پارســي و فهلوي و اورامه است. با این وصف آیا غریب نیست كه صاحب 
ذوقي مرید از آن پیرمراد كه شیخ مشایخ او و تربتش قبلة حاجات او بوده 
است، نه بســیار بلكه حّتي یك مصراع در آثار خویش به تبّرك نیاورده 
است؟ عّلت معلوم است: طاهر جّصاص شاعر نبوده است. این فهلویات از 
كس )و بعضي از كسان( دیگر و روزگاراني پس از جّصاص و عین القضات 
است. به گمان نویسندة این سطور، این شاعر فهلوي سرا پس از سال 730 
و پیش از سال 848 ظاهر شده است. تاریخ نخستین، سال تألیف تاریخ 
گزیدة حمداهلل مستوفي و تاریخ دومین، سال تدوین سفینة موزة قونیه 
اســت كه تاكنون قدیم ترین مجموعي است كه شماري از دو بیتي هاي 
باباطاهر را دربر دارد. در مجموعه ها و ســفینه ها و آثار كهن تر كه تا این 
زمان شناخته شده است، فهلوي یا فهلویاتي با نام باباطاهر نیامده است. 
آقاي پورجوادي فرموده اند: »تا پیش از قرن هشــتم تنها كســي كه از 
شاعري باباطاهر یاد كرده شمس قیس رازي صاحب المعجم في معائیر 
اشعار العجم است« )باباطاهر: 91(. راقم این سطور در دو چاپ المعجم 
)چاپ مدّرس رضوي و شمیسا( نام باباطاهر را نیافتم؛ ظاهراً مأخذ استاد 
یكي از نسخه هاي خّطي كتاب است )؟( اّما عّلت این كه ما ظهور او را پس 
از سال 730 )سال تألیف تاریخ گزیده( قرار دادیم، از آن روست كه مؤّلف 
این كتاب كه بخشــي از آن را به ذكر مشــاهیر شعراي عجم كه به زبان 
پارسي و پهلوي شعر گفته اند، مخصوص كرده، از پهلوي گویان همدان 
كه »اشــعار پهلوي خوب« دارند تنها عزالّدین همداني را نام مي برد كه 
معلوم مي شود در آن زمان از طاهر شاعر فهلوي گوي نامي در میان نبوده 
اســت. اّما در فصل چهارم از باب پنجم كتاب كه در ذكر مشایخ است در 
پایان فصل، جماعتي را یاد مي كند كه مجّرد نامشان معلوم است و زمان 
وفات و لطایف سخنانشان به دست نیامده است. نام باباطاهر در شمار این 
ناشناسان است )ص677(. دربارة هوّیت گویندة این دوبیتي ها در همان 
محدودة زماني كه یاد شــد، نویسندة این سطور دو حدس مي توانم زد. 
نخست آن كه شــاید یكي از دلباختگان و سرســپردگان آستان طاهر 
جّصاص تكمیل فضائل حضرت شیخ را مجموعي از فهلویات سرگردان 
همدان و پیرامون را دست چین كرده و در دفتري به نام دیوان طاهر تدوین 
نموده باشــد و عّلت این حركت اقبالي بوده اســت كه مردم آن سامان و 
اطراف به این گونه شــعر داشته اند، چنان كه شمس قیس رازي در اوایل 
ســدة هفتم مي نویســد: »... كاّفة اهل عراق را از عالم و عامي و شریف و 
وضیع به انشــاء و انشاد ابیات فهلوي مشعوف یافتم و به اصغاء و استماع 
ملحونات آن مولع دیدم، بلكه هیچ لحن لطیف و تألیف شــریف... دل و 
طبع ایشــان را چنان در اهتزاز نمي آورد كه: لحن اورامن و بیت پهلوي / 
زخمة رود و سماع خســروي« )العجم فی معائیر اشــعار العجم، چاپ 
سیروس شمیسا: 194(. و راوندي كه بیشترین سال هاي عمر را در همدان 
گذرانده از مردي یاد مي كند به نام نجم دو بیتي به نوشــتة او: »اسبابي 
نیكو داشــت، صرف كردي بر اهل هنر و با دوات و قلم طوف مي كردي تا 
كجا دوبیتي یافتي، بنوشتي. بعد از او امالك و اسباب هیچ بنماند... وارثان 
و برادران پنجاه من كاغذ دوبیتي قسمت كردند!« )راحه الّصدور: 344(. 
باري اگر حدس ما در باب جعل این دوبیتي ها )مانند جعل در بسیاري از 
زمینه هاي دیگر( در روزگاران بعد به نام باباطاهر عریان همداني شــاّذ و 
غریب و در ردیف تصّورات باطل و خیاالت محال تلّقي نگردد، مؤّید آن، 
گویش غریب این دوبیتي هاست. بدین معني كه به هیچ گویش معّیني 
از این نواحي مرتبط نیست بل به نظر مي آید كه گوینده از همة آن ها وام 
گرفته باشــد. تحلیل مفّصل كارل هدنك به روشــني این درهم آمیزي 
گویش ها را در این دوبیتي ها ثابت كرده اســت )زیســت نامة باباطاهر، 
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مینورســكي، باباطاهر نامه: 118(. حدس دیگر: اگر آن چه گفته شــد، 
حدسي غریب بود، باید به وجود شاعري هم در آن زمان )نیمة دوم سدة 
هشتم و اوایل قرن نهم( قول نمود كه مبلغي از فهلویات سروده در همدان 
)نه آن مقدار كه در مجموعة شــادروان وحید دستگردي آمده است( از 
گفته هاي اوســت و وقایع زندگاني وي كه شاید درویشي شوریده رنگ و 
قلندر بوده ظاهراً با حكایاتي از سرگذشت طاهر جّصاص در ذهن و خاطرة 
مردم در روزگاران بعد درهم آمیخته و از او چهره اي افسانه وش برساخته 
كه هیچ به شــمایل حقیقي او نمي ماند: باباطاهر عریان! باب پنجم )نه 
چهارم چنان كه به ســهو در مقّدمه، صفحة 23 ذكر شــده است( صرف 
تأیید اصالت و تعریف و تحلیل رسالة »اشارات« یا »كلمات« شده است. 
مؤّلف بعید نمي دانند كه ایــن مختصر همان كتاب »احكام المریدین« 
طاهر جّصاص باشــد كه البّته این »جزو« بــدان كتاب »هفت جزوي« 
نمي ماند، محتوا نیز شبیه كتاب هاي »احكام« قوم نیست. طاهر بیش از 
یك تصنیف داشــته است كه اگر بناست این رساله از او باشد، شاید یكي 
از آن تصنیفات بوده باشد. باري این كه استاد نام »كلمات« یا »اشارات« 
را بر این رساله مجعول مي شمارند )باباطاهر: 95( اّدعایي بي دلیل است 
نیز بنابر قول ایشان، طاهر در تصّوف به مكتب صوفیان بغداد وابسته بوده 
اســت )باباطاهر: 133( و تصّوف را احتمااًل نزد یكــي از مریدان جنید 
آموخته است )باباطاهر: 140(. با این وصف، به جاي این همه سخنوري 
در این باب، سخت بجا بود كه به ذكر نمونه هایي از تأثیر صاحب این رساله 
از آثار اصحاب صاحب نام آن مكتب مي پرداختند. از افادات نو و بروز استاد 
در این باب نمونه اي آورده مي شود. در متن آمده است: »الّصوت الّرخیم 
و النغمــه الرقیقه َجٌل من الّدنیا الي اآلخره و مّتصٌل بســّر المعني اّلذي 
الُیعَرف منه غبیر اسمه« و پارسي آن: »آواز و نغمة نرم ریسماني است از 
این جهان دیگر )= از دنیا به آخرت( و پیوسته به راز معنایي كه از آن جز 
نامي شــناخته نیســت«. ایشــان واژة »آخرت« را به »عالم روحاني و 
ملكوتــي«)؟( معني كــرده و گفته انــد: »این یكــي از عمیق ترین و 
دل انگیز ترین سخناني است كه مي توان در فلسفة موسیقي و به طور كّلي 
فلسفة هنر بیان كرد« ســپس براي ارتباط پیدا كردن با عالم روحاني و 
ملكوتي توصیه كرده اند كه: »شخص باید از لذایذ جسماني دست بردارد 
تا چشــم و گوش و ذائقة معنویش به عالم روحاني و ملكوتي باز شــود« 
)باباطاهر: 123(. »باز شدن ذائقة معنوي« یعني چه؟ باب ششم و آخرین 
باب كتاب »مســئلة اشعار باباطاهر« است. بحث در تحقیق سروده هاي 
باباطاهر بي تردید اصلي ترین و مهم ترین مسئله است، اّما كاشكي استاد 
اصاًل این باب را نمي گشودند و كتاب خود را به پنج باب به نام مقّدس پنج 
تنـ  صلوات اهلل علیهم اجمعینـ  ختم مي نمودند تا بیشــترـ  به فرمودة 
ســعديـ  به مالل نینجامد! در این باب عمدة مطالب از مجموعة ممّتع 
باباطاهرنامة  اذكایي است اّما البه الي این مطالب نیزگاه مؤّلف به تكرار 
سخنان پیشــین خود یا بحث هایي چون مقایسة شعر باباطاهر و خّیام 
مي پردازند. شــاید خواننده بپرسد مگر جز این که قالب شعر این هر دو 
چهار مصراعي اســت، شباهت دیگري هم میان شعر این دو هست و استاد 
پاسخ مي دهند: آري و در حدود چهل سطر به شرح مي پردازند و در آخر به 
این نتیجه مي رســند كــه: »تفاوت هاي طاهر و خیام بــه مراتب بیش از 
شباهت هاي ایشان با هم اســت. خیام از حیرت سخن مي گوید و طاهر از 
مهر و دوستي«)!( )باباطاهر: 131 و بعد( البّته شباهت هایي كه ایشان میان 
خیام و طاهر دیده اند، میان این دو و رودكي و فردوسي هم مي توان دید. 

بحث نفس گیر دیگري كه در این باب آقاي پورجوادي پیش كشیده و 
به زعم خویش بر رقیبان پیشین غالب آمده اند، حل معماي این دوبیتي 

است: مو آن بحرم كه در ظرف آمدستم/ مو آن نقطه كه در حرف آمد ستم؟ 
به هر الفي الف قّدي بر آید/ الف قدم كه در الف آمدســتم. بعض محققان 
اساســًا در انتســاب این دوبیتي به باباطاهر تردید نموده اند )جست جو 
در تصــوف ایران، زرین كوب: 400( اّما آقاي پورجوادي گفته اند: »فقط 
شخصي در حّد و اندازة شاعر و صوفیی همچون باباطاهر مي تواند سروده 
باشد« )باباطاهر: 161( و دو صفحه بعد تردید نموده و فرموده اند: »بعید 
نیســت كه این دوبیتي جزو ســروده هاي خود او باشد«! از این دوبیتي 
نخســتین بار مهدي خان كوكب با محاســباتي بر اساس ارزش عددي 
حروف ابجد، عدد 326 را اســتخراج كــرده و آن را تاریخ توّلد باباطاهر 
دانسته اســت. ناقل سخن كوكب، مینورسكي اســت كه این سخن را 
»تعبیر نهایت غریبي« شمرده اســت )باباطاهرنامه: 116( و شادروان 
عاّلمة قزویني )یادداشــت هاي قزویني: 5 / 281( این توجیهات را »از 
قبیل خیاالت بنگیان و چرسیان« به حساب آورده است. سال ها بعد )= 
1308 خورشیدي( شادروان رشید یاسمي با رّد محاسبة كوكب، با توّجه 
به معتقدات زرتشتي مبني بر ســه موعد در رأس هزاره هاي فرجامین 
جهان، توّلد باباطاهر را در رأس هزاره )=ســال 1000میالدي( كه اّول 
دسامبر آن با آغاز محّرم 391 هجري مصادف بود، دانست. نظر شادروان 
رشید یاسمي را اســتاد مینوي به باد استهزا گرفت )باباطاهرنامه: 82(. 
شــادروان زرین كوب )نه اذكایي چنان كه آقاي پورجوادي پنداشته اند( 
تدقیقات كوكب و یاســمي را از تمّحالت و تكّلفات غریب شــمرده اند 
)جســت جو در تصّوف ایران: 400( اّما جناب پورجوادي، اّواًل ســخنان 
كوكب و یاسمي و مینورسكي و قزویني و مینوي را همه بحث هاي بیهوده 
 خوانده اند )باباطاهر: 161( ثانیًا با استمداد از ریاضي و حكمت سهروردي 
و استدالالت مفّصل به جایي رسیده اند كه سخنان شان الحق واالنصاف 
در غرابت هیچ كم از حرف هاي آن دو ندارد. شرح این چهار مصراع چهار 
صفحة كتاب را فرا گرفته اســت كه ما رعایت حال خوانندة تنگ حوصله 
را از پرداختن بدان مي پرهیزیم. آقاي پورجوادي در این باب به »بررسي 
مضامین فهلویات« هم پرداخته اند كه مأخذ  ایشان باید نسخة قونیه باشد 
كه استاد مینوي به خّط خود با زیر و زبر به دّقت تمام بازنویسي نموده و 
در مجّلة دانشكدة ادبیات تهران )دي ماه 1335( به چاپ رسانده اند. این 
دوبیتي ها عینًا به خّط استاد در تاریخ ادبّیات صفا و لغت نامة دهخدا ذیل 
احوال باباطاهر نیز نقل گردیده است. متأسفانه استاد پورجوادي ظاهراً به 
این نسخه مراجعه ننموده اند چون روایت ایشان از این دوبیتي ها با نسخة 
استاد مینوي تفاوت هایي دارد. گاه نیز به تصحیحاتي دست برده اند كه 
نمونه را به نقل یك مورد مي پردازیم و این مقال پرمالل را به پایان مي بریم. 
در مصراع نخست این فهلوي: بشــم بالوند دامان مو )؟( نشانم/ دامن از 
هر دو گیتي ها وشــانم )باباطاهر: 151( گفته اند: »در ضبط مینوي “مو 
بنشــانم” بوده )چنین نیست، ضبط »نشانم« است( كه معناي روشني 
ندارد. مهرداد بهار حدس زده است كه شاید به جاي “مو”، “ خو”باشد 
به معني “خو ”ولي نه “مو بنشــاندن” در این جا معني درست مي دهد 
نه “خود نشاندن”. احتمااًل این كلمه، “مهر” بوده و شاعر مي خواسته 
اســت به كوهپایه برود و درخت دوستي و مهر بنشاند. با كاشتن درخت 
مهر است كه او مي تواند دامن خویش را از هر دو گیتي بتكاند« )باباطاهر: 
151( با گذاشتن “مهر” در دامان الوند البّته وزن مصراع ثقیل و با میزان 
عروض شمس قیس ناسازگار مي گردد گرچه اصاًل میزان فهلویات عروض 
شــمس قیس نیست. ایراد اصلي كاشتن درخت مهر در دامان كوه است 

و بعدش هم دامن تكاندن؟ والّسالم.
اصفهان، شهریور 1395




