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اول:1394،تیراژ:208،2000ص.

چندوچونِیزندگانیشعراوبزرگانایرانزمینهمیشهبا

حدسوگمانهاییآمیختهبودهاست.دراینمیانداستان

شعرایمتصوفبزرگ،كهصاحبكراماتبودهاندبامعماهای

بیشتریروبروبودهوهالهایافسانهوارزندگانیآنهارادربر

گرفتهاست.زندگانیوهویتتاریخیباباطاهرهمازاینامر
متثنینبوده؛بلبهدالیلعدیدهایبیشترهمبودهاست.1

گامهای ابهامات این برایشناختحقیقتورفع اما

دربارۀزبان
ً
خوبیبرداشتهشدهوتحقیقاتمدونی-خصوصا

وآثارباباطاهر-ازجانبپژوهشگرانفرنگیچونوالدیمیر

مینورسكی،ادواردهرونالن،ایوانف،كارلهدنگوادوارد

براونصورتگرفته.ازسویدیگرتحقیقاتیارزشمندبهقلم

رشیدیاسمی،پرویزناتلخانلری،مجتبیمینوی،صادقكیاو

مهردادبهاردراینزمینهانجامشدهاست.دریچهایدیگر

جهتشناختباباطاهردرسال1375بههمتدكترپرویز

و یادداشتها اوان آن در ایشان و گرفت اذكائیصورت

كشفیاتخودرادركتابیتحتعنوانبابا طاهرنامهمنتشر

»اینتواطؤسكوت،حاكیازآناستكهطریقۀباباطاهر)وباباهاوپیراندیگر 1

وشیخبركهوجزاینان(درنزدمشایخصوفیهمعهودیامقبولنبودهاست.«

)اذكائی،پرویز،باباطاهرنامه،توس،1375،ص129(.

كرد.اذکاییدرآنكتاببانگرشیتاریخی،زندگیطاهررادر

اجتماعیزمانبهدستدادو بستراوضاعواحوالسیاسیـ

باكارسترگخودبخشیازابهاماترارفعكرد.امابااینحال

بابایشاعرانهمچنانبهعنوانشاعردوبیتیسرایمویهكن

باقیماند.تااینكهاینروزهابخشیدیگرازقضیۀمعماآمیز

هپورجوادیمكشوفگردید.
ّ
باباطاهرتوسطدكترنصرالل

14 مقدمهای و فصل 6 بر مشتمل طاهر« »بابا کتاب

صفحهایاست،بااینعناوین:باباطاهرافسانهای/طاهرو

عینالقضات/طاهرجّصاصهمدانی/یکطاهر،نهبیشتر/

کتابباباطاهردرعلمتصوفومسئلۀاشعارباباطاهر.

مقدمه

نویسندهدرمقدمۀكوتاهیكهبهدوزبانفارسیوانگلیسی

نوشتهاستبهتفصیلتصویرمعاصرانازباباطاهرراترسیم

میکندومینویسد:»درایندفترمنسعیكردهامكهبااستفاده

دراختیار
ً
ازمنابعجدیدومطالعۀدقیقترمنابعیكهقبال

محققانبودهاستاینغبارراازآینهپاکكنموطاهرافسانهای

راتبدیلبهطاهریتاریخینمایم.«)ص15(سپسدرادامه

نارضایتیخودراازبعضیكتابهاییكهبانامتصوفوعرفان

نوشتهشدهاندنشانمیدهدوازكتابصوفیگریسیداحمد

كسرویوعرفاندكترتقیارانیناممیبردوآنانرا»سطحی،

بیمایهوغرضآلود«میشمرد.)ص17(.

مؤلفدرادامۀمقدمهبهبیتوجهیوکملطفیدرحق

طاهروجفاییكهبراینشخصیتبزرگشدهمیپردازدو

میگوید:»طاهرهنوزهمدركتابهاییكهدربارۀتاریختصوف

نوشتهمیشودجاییپیدانكردهاست.«)ص19(ویدرپایان

مقدمهبهنكتهایمهموبنیانیمیپردازدوازكشفخودو

ماهیتاصلیكتابسخنمیگویدومینویسد:

سخن طاهر از وقتی خود نامههای در »عینالقضات

یاد جّصاص« »طاهر عنوان به او از جا دو در میگوید

میكندوهمیننسبتدرواقعیكیازمهمترینگزارشها

دربارۀطاهررادراختیارماقرارمیدهد،گزارشیكهخود

میتواندكلیدیباشدبرایحلمعمایشخصیتطاهر.«

)ص20(.

از بابا طاهر یارسان 

تا طاهر جّصاص

مهدی به خیال
پژوهشگرونویسنده
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نقد و
بررسی ذهبی(و الوافی بالوفیات )صالحالدینصفدی(اطالقكلمة

جّصاصرابرایطاهربهمعنیگچكارمسلموتاریخفوت

باباطاهرراطبقهمانمنابع،سال418هجریمیداند.در

ادامهبهنكتۀمهمیكههمان»مالمتی«بودنباباطاهراست

اشارهمیكند،سپسگذرابه»پیشینۀتصوفواولینخانقاه

درهمدان«میپردازد.

دربخشیدیگردراینفصلبه»شاگردانوکتابهای

طاهر«بهنقلازكتابذهبیاشارهمیكند)كهاوهمازقول

جعفرابهرینوشتهبودهاست(ومینویسد:»طاهرسیصد

شاگردداشتكههمۀایشاناز»اوتاد«بودند«؛سپسبهدیگر

رفتارطاهركه»غیرعادیوگیاهخوار«بودهاستمیپردازد

و رفتارها همان 
ً
»...ظاهرا مینویسد: مختصر خیلی و

گفتارهایغیرعادیبودهكهباعثمیشدهاستكهبعضیها

اورابهزندقه»متهم«كنند...«)ص69(ویباآنكهشواهدی

ارائهمیدهدكهنشانازمانویبودنطاهردارداماازكنارآنها

میگذردوآنهاراتهمتیمیداندكهبهطاهرروامیدارند.دكتر

پورجوادیدرادامهبهدیگرخصیصههایاخالقیطاهراشاره

میكندبهویژهآزارنرساندنبهحیوانات:»طاهرهمدانینیز

هبودكهراضیبهزحمتخلقنبود.اوحتی
ّ
یكیازاولیاءالل

پشهوشپشراهمآزارنمیدادونمیكشت.«)ص73(.

)4( یک طاهر، نه بیشتر

بدانها قبلی بهنكاتیكهدرفصول نویسنده اینبخش در

اشارهمیكندودربارۀمالقاتاحتمالی
ً
پرداختهاستمجددا

محتمل را دیدار این دالیلی، ذکر با ابنسینا، با طاهر بابا

میداند.درادامه،بابسخنرادرموردنویسندگیوشاعری

باباطاهربازمیكندوخوانندهرابهفصلپایانیكتابارجاع

میدهد.

)5( کتاب بابا طاهر در علم تصوف

كتاِب به مشروح طور به بخش این در پورجوادی دكتر

»كلمات«یا»اشارات«باباطاهرمیپردازدوپسازنقدو

كتاب عنوان 
ً
احتماال كه میكند استنباط چنین بررسی،

مصنف مقدمۀ »فاقد اثر چون و بوده »احكامالمریدین«

صفحاتاولیۀآنوشایدهمیكیدوباب
ً
است«پسیقینا

ازاولكتابافتادهباشدومصححهمبافراغبالوبدون

)1( بابا طاهر افسانه ای

دكترپورجوادیدربخشاولكتاببهروایتهاوداستانهایی

كهدرموردباباطاهردرمتونكهنومنابعقدیمذكرشده

استمیپردازد.دراینگفتار،دربارۀگزارشراوندیمی-

گوید:»اوباداستانساختگیخودهمهرابهاشتباهانداخته

و همدان به طغرلبیك سفر چون داستانهایی و است«

مالقاتشباباباطاهر،عمردرازباباطاهرودیدارباامام

با طاهر بابا گفتگوی و مالقات صادق)ع(، جعفر

راحةالصدور، كتابهای از را طوسی خواجهنصیرالدین

تذكرۀعرفات العاشقینوتذكرۀریاض الشعرانقلمیكندو

باذكرشواهدوادلهمردودمیداند.

)2( طاهر و عین القضات

دربخشدومبه»طاهروعینالقضات«میپردازدوضمن

میکوشد عینالقضات از پیش 
ِ
مشایخ به مختصر نگاهی

بیابدوچهرۀ باطاهر آندورۀهمدان بینعرفای ارتباطی

حقیقیباباطاهرراكشفكند.سپسبهشیخبركهاستاد

عینالقضاتاشارهمیكندواوراشاگردشیخفتحۀسرپلی

)سرپلذهاب(وشیخفتحهرانیزشاگردباباطاهرهمدانی

میخواند.

اشاره عینالقضات« »نامههای به بخش این پایان در

میكندوبادقتنظربهكلمۀ»جّصاص«كهدركنارنامطاهر

ذكرشدهاستمیپردازد:»محققانیكهدربارۀطاهرتحقیق

كردهاندتاكنونبهمشخصۀبسیارمهمیكهعینالقضاتدر

جلددومازبرایشیخطاهربهكاربردهاستتوجهنكردهو

بیاعتبارازآنعبوركردهاند.مشخصهایكهقاضیذكرمیكند

درضمنبیانیكیازعقایدكالمیخوداوستكهمطابقبا

نظرطاهراست.اوطاهرراجّصاصمیخواند...جّصاص

بهمعنیگچكاریاگچگراست.پسمعلوممیشودشغلو

حرفۀباباطاهرجّصاصییاگچكاریبودهاست.«)ص50(.

)3( طاهر جّصاص همدانی

دربخشسومكهمهمترینبخشكتاباستنویسندهباذكر

شواهدیازمنابععربیمانند:االنساب)ابوسعدعبدالكریم

سمعانی(،تاریخ االسالموسیر اعالم النبالء )شمسالدین

نقد و
بررسی
نقد و

بررسی

ص
ّصا

ج
ر
اه
ط
تا
ان
رس

یا
هر

طا
با
با
از

ال
خی

به
ی

هد
م

۹۹

دورۀ دوم، سال هشتم

 شامرۀ پنجم و ششم

آذر - اسفند  1393



هیچتوضیحیعنوانجعلی»كلمات«و»اشارات«رابرای

اثربرگزیده.پورجوادیبهنكتۀمهمدیگریاشارهمیكندو

علم در است جامعی اثر اولین طاهر »كتاب مینویسد:

تصوفكهبهقلمنویسندهایهمدانیدرهمداننوشتهشده

وبهخالفاللمعسراجوتهذیب االسرار)خرگوشی(،رسالۀ 

قشیری،البیاض و السواد )ابوالحسنسیرگانی(جنبۀتقلیدی

وتكراریندارد،بلكهمطالبآناصیلاستواندیشههای

بیانمیكند.«)صص98ـ99(.ومعتقد خودنویسندهرا

استاینآثارگردآوریسخنانمشایخصوفیۀخراسانو

بینالنهریناست؛اما»كتابطاهر،اثریتصنیفی«استو

تفاوتهایبسیاریبانوشتههاینویسندگانخراسانیدارد:

»دراینكتابنویسندهبهگردآوریسخنانوحكایتهای

حكایتهای نقل و پیشین مالمتیان و عارفان و صوفیان

ایشاننپرداختهاست.ازهیچیکازعارفانوصوفیاندر

اینكتابنامیبردهنشدهاست...،بهآیههایقرآنواحادیث

از شعر بیت یك حتی و نشده استناد كتاب این در هم

صوفیانشاعر،مانندحسینمنصورحالجوابوبكرشبلی،

همنقلنشدهاست.«)ص100(.

)6( مسئلۀ اشعار بابا طاهر

آخرینفصلکتابكهبهمراتبازبخشهایپیشینمفصل-

تراستبهمسئلۀاشعارباباطاهراختصاصیافتهاست.

مؤلفدراینبخشبهاحتمالشاعربودنطاهرمیپردازدو

آرایپرویزناتلخانلری،مجتبیمینویووحیددستگردیرا

مقایسۀ به اجمال، به ادامه، در میکند. بیان زمینه این در

دربارۀ و میپردازد طاهر بابا دوبیتیهای و خیام رباعیات

صحتواصالتاشعارطاهرمینویسد:

دست در طاهر شاعری مورد در قدیمی سند هیچ »ما

حكم سلبی، »حكم روش لذا )133 )ص نداریم«

میكند تالش شكل بدین و میكند پیشنهاد را ایجابی«

نهایت در نویسنده بیابد. را طاهر بابا صحیح اشعار تا

ثبت طاهر نام به مختلف منابع در که دوبیتی تعدادی

شدهرابرمیگزیندوسپسمعانیآنهاراهمراهباشرحی

مختصربیانمیکند.

سخن آخر

آناستكهپورجوادی بهنظرمیرسد آنچهقدریعجیب

سخنیدرمورد»اهلحق«بودنطاهردرمیاننمیآورد
ً
مطلقا

وباآنكهدرالبالیكتاببهباباطاهرنامۀاذكائیاستنادمیكند،

اماچونبه»تكملهوتعلیق«اذكائی)برگفتارمینورسكی(

میرسدخاموشمیماند.اذكائیدرجایجایاینبخشبه

متونفرقۀگورانی)اهلحق(ازجملهنامۀ سرانجام وشاهنامۀ 

حقیقت اشارهمیكندو»اهلحق«بودنطاهررااثباتمیكند

ومینویسد:»باباطاهربهمثابهیكیازفرشتههایادواریدر

آییناهلحقپذیرفتهشده،كهسختمتأثرازعقایدگنوسی

مانویپیشازاسالم،وهممرتبطبادیگرفرقههای زروانیـ

غالیانواسماعیلیان)-بعدهاحروفیانونقطویان(بوده...«

)صص126ـ127(.ونیزدرپایانچنیننتیجهگیریمیكند

كه:»باباطاهرهمدانی...ازپیرانطریقۀگنوسیایرانیدین

حقبود،كهاصولعقایدآنسختبااعتقاداتزروانی-

مانویوحكمتفهلویباستانیپیوندداشت.«)ص143(.

اماپورجوادیخواستهیاناخواستهبدونهیچاشارهایاز

را اینسخنان بهطوركامل اینگفتارهامیگذردو كنار

نادیدهمیگیرد.همینامر،اورادربخشپایانیكتاببه

اشتباهمیاندازدوخوانشومفهومنظریۀافالطونی)!(رادر

شرحترانههایباباطاهرارائهمیدهدكههیچارتباطیبابابا

طاهریكهیكیازچهارملک)-چهارفرشته(اهلحقو

یارانخاِصشاهخوشینلرستانی)مباركشاه(بودهاست

ندارد.
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