*

بايزيد و دفتر روشنايي

محمدرضا شفيعي كدكني

«عرفان» چيزي نيست مگر «نگاه هنري و جمالشناسانه نسبت به الهيات و
دين» از اين چشمانداز ،هيچ دين و مذهبي وجود ندارد كه در آن نوعي «عرفاان»
وجود نداشته باشد .حتي اگر كساني باشند كه به هر دليلي ،يا

ديان و ماذهب

جديد را «اختراع» كنند و عدهاي هم بهطور مفروض ،بدان مذهب و دين «ايمان»
بياورند ،پس از مدتي خود بهخود به دو گروه تقسيم ميشوند.
 )1آنها كه اين دين و مذهب را با نگاهي جمالشناسانه و هنري (يا به قول
قدما :ذوقي) مينگرند ،اينان عارفان آن دين و مذهب خواهند بود.
 )2آنها كه چنين نگاه هنري و جمال شناسانهاي نسبت به آن دين ندارناد،
چنين كساني بيرون از دايرة عرفان آن دين و مذهب قرار خواهند گرفت.
اگر كسي اين سخنان ساده و بديهي را به درستي دريافته باشاد بهروشاني
درمييابد كه ،بر اين اساس ،هيچ دين و مذهبي در تاريخ ظهور نكرده مگر اينكاه
بعضي از پيروان آن در شمار عرفان آن مذهب قرار داشتهاند .باه تعبياري ديگار،
* .نقل از مقدمة كتاب «دفتر روشنايي» از ميراث عرفاني بايزيد بسطامي ،چاپ اول ،1384 ،انتشارات
سخن.
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هيچ دين و مذهبي وجود ندارد كه در آن نوعي عرفان وجود نداشته باشد .نتيجاة
ديگري كه از اين «اصل» ميتوان گرفت اين است كه «عرفاان» داراي طيفهااي
بيشمار است ،زيرا «نگاههاي هنري و جمالشناسانه» بسيار است .بنابراين ،مفهوم
«عرفان» ي

امر ثابت و مستمر نيسات ،بلكاه باا تتاوات تااريخي و فرهنگاي

جوامع پيوسته در تتوّل است .همانگونه كه تجرباههاي هناري و خققيتهااي
ذوقي جامعه داراي پست و بلند تاريخي است ،عرفان موجود در آن فرهنا
ميتواند تع الي و انتطاط داشته باشاد .هاركس باا فرهنا

نياز

اياران دورة اساقمي

مختصري آشنايي داشته باشد اين نكته را به ضرورت احساس ميكند كه عرفاان
اسقمي در ايران در طول چهارده قرن يا دقيقتر بگوييم در طاول دوازده قارن ،از
آغاز تاكنون در سير خويش داراي پست و بلندهاي بسيار است.
دستاورد مهم ديگري كه اين نظريّه ميتواند به ما ارائه دهد اين اسات كاه
«عارف بودن» امري است نسابي و باه قاول قادما ذات مراتاب تشاكي  ،يعناي
همانگونه كه روشني و تاريكي داراي درجاتي است ،عرفاان نياز داراي درجاات
است .از باب تمثيل :روشني داخل ي

اطاق وقتي پارده را كشايدهايم و چراغاي

هم روشن نيست ،با روشني همان اطاق وقتي كه چراغاي روشان شاود متفااوت
خواهد بود و با درجة نوري كه آن چراغ دارد ميتواند كم و زياد شود .بر هماين
قياس تا وقتي كه از اطاق بيرون آييم و به روشني آفتاب برسيم ،آفتاب سترگاه با
آفتاب نيمروز ،آفتاب زير ابر با آفتاب ي

روز بيابر تابساتان در نايم روز ،اينهاا

همه مصاديق روشني است ولي يكسان نيسات .همانگوناه كاه هنرهاا ،در طاول
تاريخ ،اوج و حضيض دارند عرفان و تجربة عرفاني نيز ميتواند اوج و حضيض
داشته باشد.
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غرض از يادآوري اين بديهيّات اين بود كه بگويم عرفاان ،مثال هار نگااه
جمالشناسانه و هنرياي ،داراي دو وجه يا ساخت است .از ي

سو «عارفي» كه

با تجربههاي هنري و خقّق خود دين و مذهب را مينگرد و آن دين و مذهب را
وجه هنري و ذوقي (= عرفان) مي بخشد و از سوي ديگار كسااني كاه در پرتاو
خقّقيت و نگاه هنري او به ايان ديان مينگرناد و عرفاان حاصال از نگااه او را
تجربه ميكنند؛ اينان نيز به گونهاي ديگر عارفاان آن مذهباناد ،در حادّ ساير و
سلوك در تجربههاي ذوقي او.
در اين چشمانداز ،هم بايزيد بسطامي عارف اسات ،باه عناوان كساي كاه
تجربة ديني اسقمي را وجه هنري و ذوقي ميبخشد ،و هم كسااني كاه در پرتاو
تجربة ذوقي و هنري او ميتوانند اسقم را از نگاهي ذوقي و هنري بنگرند .ايناان
بهگونهاي ديگر عارفان اسقم بهشمار خواهند آمد .از باب تمثيال ميتاوان گفات
هم كسي كه ي

ملودي موسيقايي برجسته ميآفريند داراي تجربة هنري است و

هم تمام كساني كه از آن ملودي لذت ميبرند .هم كسي كه ي

تاابلو نقاشاي را

بديع ميآفريند داراي تجربة هنري است و هم تمام كساني كه با ادراك هناري آن
تابلو نقاشي را مينگرند داراي تجربة هنرياند .وقتي حافظ غزلي سروده است به
آفرينش ي

تجربة هنري و ذوقي و ادبي دست زده است و تمام كساني هام كاه

در طول تاريخ از غزل او لذت هنري و ذوقي بردهاند ،داراي نوعي تجربة هناري
و ذوقي بهشمار ميروند .پس همانگونه كه مصاديق هنري و جمالشناسانه بسيار
است ،مصاديق تجربة عرفاني نيز بيشمار خواهد بود.
هر تجربة ديني در آغاز خود تجربهاي ذوقي و هنري است .ولي در طاول
زمان دستمالي و مبتذل مي شود ،كليشه مي شود و تكراري ميشود .نگاه عاارف
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اين تجرباة مبتاذل و دساتمالي شاده و تكاراري را «ناو» ميكناد و باه صاورتي
درميآورد كه ما تتت تأثير آن قرار ميگيريم و فراموش ميكنيم كاه ايان هماان
تجربة پيشين و تكراري است .نقش هنر در تاريخ همواره همين باوده اسات كاه
جهان كهنه را در نظر ما نو كند و زندگي روزمرّه و مبتذل را با چشماندازي ديگر
در برابر ما قرار دهد كه آن كهنگي و ابتذال را فراموش كنيم  .نگاه عرفاني به دين
نيز همين ويژگي را دارد كه نميگذارد ما با صورت تكراري و كليشه شدة دين ا
كه نقشي است اتوماتيكي و فاقد حضور قلب ا روبهرو شويم.
اينهمه حرفهاي بديهي را براي آن گفتم كه خوانندگان اين يادداشت ،اگر
نميدانند بدانند كه «عرفان نگاه هنري به الهيات و دين» است و اين «نگاه هنري»
امري است كه باا تتاوات تااريخي و فرهنگاي جامعاه دگرگاوني ميپاذيرد و
همانگونه كه تجربة جمالشناسانه و هنري امري است شخصي ،تجرباة عرفااني
نيز امري است شخصي و غير قابل انتقال به ديگري .اگر هزار نفر (در ي
در برابر ي

تابلو نقاشي يا ي

زمان)

ملودي موسيقي قرار گيرند ،تأثرات آنها ،بهظاهر،

مشابه و يگانه مينمايد اما در عمق ،هركسي التذاذ و تأثر وياژة خاود را دارد كاه
غيرقابل انتقال به ديگري است .به عنوان اصل دوم اين نظريه ناچارم كه مطلب را
بدينگونه خقصه و بازگو كنم كه:
 )1تجربة عرفاني ،مثل هر تجربة ذوقي و جمالشناسانه و هنرياي ،اماري
است شخصي.
 )2تجربة عرفاني ،مثل هر تجربة ذوقي و هنرياي غير قابل انتقال است به
ديگري.
 )3تجربة عرفاني ،مثل هر تجربة جمالشناسانهاي غير قابل تكرار است.
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به زبان بسيار ساده ميتوان اين مسأله را به ياري اين تمثيل بياان كارد كاه
وقتي ما در ي
ي

اتوبوس از مشهد به تهران حركت ميكنيم ،بهظاهر ،هماة مساافر

اتوبوسيم اما وقتي به درون افراد رسيدگي شود ،هركس از اين سافر قصادي

دارد كه با آن ديگري مشترك نيست؛ يكي ميخواهد در دانشگاه ثبات ناام كناد،
ديگري مقصدش خريد لباس است و آن ديگري ديدار خواهر يا برادرش و ...ماا
نيز وقتي در برابر ي

تابلو نقاشي قرار ميگيريم ،هركس عاوالم دروناي خاود را

دارد كه با عوالم دروني شخصي كه در كناار او ايساتاده باهكلي متفااوت اسات.
بنابراين ،تجربة هنرياي كه از آن تابلو دارد با تجربة هنري فردي كاه در كناار او
ايستاده و او هم بدان تابلو مينگرد ،بهكلي متفاوت است .حتي اگر هر دو تان باا
يكديگر به توافق برسند كه اين تابلو «بينظير» است يا «زيبا» است يا ...اين توافق
توافقي است در حدّ الفاظ در عمق تجربة هنري آنان توافقي حقيقاي امكانپاذير
نيست؛ زيرا دو تن كه در تمام حاات رواني يكسان باشند هرگز در تااريخ قابال
تصوّر نيست .ميتوان برادران يا خواهراني را يافت كه به صورت ،چنادان باههم
شباهت دارند كه حتي پدر و مادر هم آنها را از يكديگر نميتوانند تميز دهند و با
دشواري روبهرو مي شوند ،اما دو تن كه جهان دروني آنها يكسان باشد ،در تاريخ
تتقّق نيافته است .بنابراين ،تجربة هنري غير قابل انتقال باه ديگاري اسات و باه
همين دليل غير قابل تكرار است .لذتي كه شما از ديدن ي

تابلو ،امروز ،ميبريد

با لذت ديدار شما ،در فردا ،ممكن است شباهتهايي هم داشته باشاد ،اماا دقيقاا
ي

تجربه نيست؛ زيرا در فاصلة امروزي تا فردا هزاران لتظة شاد و غمگاين در

درون شما روي خواهد داد كه ي ي
خود را دارد.

آنها بر نوع تجربة فرداي شما تأثير خاص
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همة اين حرفهاي بديهي براي آن بود كه خوانندگان اين يادداشات توجاه
كنند كه تمام ويژگيهايي كاه در «تجرباة هناري» وجاود دارد ،عيناا در «تجرباة
عرفاني» هم وجود دارد و از آنجا كه در «هنر» ما با عناصاري ازقبيال «تخيّال» و
«رمز» و «چند معنايي» و ...روبهروييم ،در «عرفان» نيز باا هماين مساائل روباهرو
خواهيم بود .عرفان هيچ عارفي از قلمرو «تخيّل» و «رمز» و «بيان چند معنايي» او
بيرون نخواهد بود .در ي

كقم« ،زبان» ا در معناي زبانشناساانه و سوساوري

()1

آن نقش اصلي را در خقّقيت عارف دارد« .حال» و «قاال» عاارف دو روي يا
سكّه است و اگر كساني باشند كه مدّعي شوند «حال» عالي در «قال» ناازل قابال
تتقّق است يا شيّادند يا سفيه و ما را با هيچكدام از اين دو گاروه سار مجادلاه و
بتث نيست.
بايزيد بسطامي يكي از مظااهر تجلّاي «حاال عاالي» در «قاال درخشاان و
ممتاز» است و اين كتاب جلوههايي از ظهورات اين حال و قال بهشمار ميرود.
شطح در عرفان و شطحهاي بايزيد
شطح كلمهاي است كه تعريف علمي آن متاال اسات« .گازارهاي» اسات
«هنري و عاطفي» .اينگونه گزارههاي هنري و عاطفي ظاهري غاامض و پييياده
دارند و معناي آن براي بعضي قابل قبول است و باراي بعضاي ديگار غيار قابال
قبول .همة كساني كه در طول تاريخ ستايشگران «اَنا التقّ» حاقّج و آواره كاردن
بايزيد كوشيدهاند ،و در طول تاريخ منكران ايشان بودهاند ،كساني بودهاند كه ايان
گزارهها آنان را اقناع نكرده است .كسي را كه اين گزارهها اقنااع نكارده باشاد باا
هيچ دليل علمي و منطقياي نميتوان به پذيرفتن آنها واداشت و برعكس نيز اگر

بايزيد و دفتر روشنايي

139

اقناع شده باشد با هيچ دليل علمي و منطقياي نميتوان او را از اعتقاد بادان بااز
داشت .ردّ و قبول «شطح» ردّ و قبول «علمي و منطقي» نيست .ردّ و قبول «هنري»
و «اقناعي» است.
در ساختار شطحهاي معروف نوعي بيان نقيضي و پارادوكسي نهفته است.
اگر به چهار شطح معروف تاريخ عرفان ايران ا كه همهجا نقل مي شود و از زبان
چهار عارف برجسته برجوشيده است ا بنگريم ،اين ويژگاي بياان پارادوكساي و
نقيضي را ميتوان ،به نوعي ،مشاهده كرد.
 )1سبتاني ما اعظم شاني (بايزيد ،متوفي )261
 )2انا التقّ (حقج ،مقتول در )309
 )3الصّوفي غير مخلوق (ابوالتسن خرقاني ،متوفي )425
 )4ليس في جُبُتي سوي اهلل! (ابوسعيد ،متوفي )440
تناقضي كه در جوهر اين گزارهها نهفته است ،چنان آشكار است كه نيازي
به توضيح ندارد :قطرهاي كه دعوي اقيانوس بودن كناد ،دعاوي او يااوه اسات و
گزافه .اما همين گزارههاي يااوه و گزافاه را اگار از دياد ديگاري بنگاريم ،عاين
حقيقت خواهد بود .مگر دريا جز مجموعة بيشماري از قطرههاست؟ اينجا مجال
متّه به خشخاشگذاريهاي معمول نيست .فقط مي توان گفت كه اين چشامانداز
يا كسي را «اقناع» ميكند يا نميكند .اگر اقناع كرد ،ايان چهاار شاطح پاذيرفتني
است و اگر نكرد ناپذيرفتني .درست به همانگونه كه شما از شنيدن ي

سمفوني

يا لذت ميبريد يا نه .اگر لذت نميبريد تمام براهين رياضي و منطقي عالم را هم
كه براي شما اقامه كنند ،بر همان حاال نخساتين خاويش بااقي خواهياد ماناد و
كمترين تغييري در شما ايجاد نمي شود .شطح از خانوادة هنر است و هنار را باا
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منطق نميتوان توضيح داد .البته هر هنري منطق ويژة خويش را دارد كه باا هماة
منطقها و  .....ها متفاوت است.
سراسر اين كتاب گزارههايي است در حوزة الهيّات كه از ذهان و زنادگي
مردي به نام بايزيد بسطامي برجوشيده و دهان به دهان آن را در طول سالها نقال
كردهاند تا آنگاه كه يكي از علماي بزرگ قرن پنجم ،بهنام سهلگي ،آن را تدوين و
كتاب كرده است .چيزي نزدي

به هزار سال از عمار ايان كتااب ميگاذرد و از

وفات بايزيد نيز چيزي درحدود هزار و دويست سال.
همين كه مردي زردشتيتبار در گوشة شهر بسيار كوچ

بسطام ،در هازار

و دويست سال پيش از اين ،در عرصاة تجرباههاي الهيّااتي باه چناين ساخناني
پرداخت و در طول دوازده قارن ماياة اعجااب و حيارت بعضاي شاده اسات و
گروهي را به تكفير و دشنام او واداشته ،دليل اهميت اين حرفها و دليل برجستگي
جايگاه بايزيد در حوزة انديشههاي عرفاني است.
برخقف حقّج كه مطالبات سياساي آشاكاري داشاته و شاهيد راه هماان
مطالبات سياسي شده است ،بايزيد هرگز به عرصة سياست و اقتصاد جامعه پااي
نگذاشته و به همين دليل ،حدود هفتاد سال در كمال احترام زيسته ،بجز ماواردي
كه گروهي از متعصّبان و كژانديشان به ستيزة با او كمر بسته و برخاستهاند و گااه
مجبور به ترك بسطام شده است.
از هماكنون مي توانيم دربارة خوانندگان اين كتاب چنين پيشبيني كنيم كه
خودبهخود به دو گروه تقسيم خواهند شد :گروهي از مجموعاة ايان گزارههاا را
بيمعني ) (nonsenseخواهند دانست و حق با آنها نيز هست .همانگونه كه در ردّ
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قطعة موسيقي حق با هر دو سوي بتث است ،در اينجا نيز حق با هر

دو سوي داوري است .تا شما در كدام سوي اين چشمانداز ايستاده باشيد.
مسألة معني در اين گزارهها
هيچ هنرشناسي در هنر به جستجوي معني ا از ناوع معناايي كاه در يا
عبارت تاريخي يا جغرافيايي يا فيزيكي يا هندسي مطلوب است ا نخواهد باود .
معني در هنر همان صورتي است كه شما را مستور خود ميكناد .اگار در برابار
گزارههاي هنري و نيز گزارههاي اين كتاب ،تتت تأثير حسّ و حاال موجاود در
آن قرار گرفتيد ،عمق معني آن گزاره را دريافتهايد ،و اگر اين امر ،به هار دليلاي،
متصالي ا از
ّ
براي شما حاصل نشد ،بيهوده به مغز خود فشار نياوريد كه معناي
نوع معني گزارههاي علمي ا در آن بيابيد .شايد در فرصتي ديگر ايان دريياه باه
روي شما گشوده شود و شايد هم هرگز گشوده نشود.
بسياري از گزارههاي اين كتاب معني متصّل دارد يعناي قابال تباديل باه
عبارات ديگر است .اما در بعضي از آنها صورت و معني چنان باه يكاديگر گاره
خوردهاند كه تجزية آنها از يكديگر مثل تجزيه كردن «رقص» از «رقصنده» اسات
كه حتي در عالم تخيّل هم امكانپذير نيست .وقتي ميگويد« :غيبي شناخته اسات
و شهودي گم شده و من در غيب متضورم و در شهود موجود»(بند  )257نهتنها
بايد تقابل «غيب» و «شهادت» (در مفهوم قرآني آن  )73/6مورد نظر قرار گيرد كه
مفهوم «حضور» و «غيبت» در معني عرفاني آن هم بايد مدّ نظار باشاد( )2تاا ايان
صورت امكانپذير شود ،در آن هنگام به ژرفاي سخن بايزيد گنجيده و فرم هنري
خود را ،با بياني نقيضي و پارادوكسي ،يافته است.
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عبور به سوي ناممكن از روي پُل زبان
از آنجا كه عرفان جز «نگاه هنري و جمالشناسانه به الهيّات و دين ،چيزي
نيست و زبان و ابزار هنري عارف است ،رفتار شگفتآور بايزيد با زبان ،در ايان
كتاب ،گاه ماية درماندگي خواننده ميشود و عمق كار به جاهايي ميكشد كه هم
در متن عربي و هم در ترجمة فارسي ما با ابهاماتي روباهرو ميشاويم .اينگوناه
«عبور از روي ديوار گرامر» كار هنرمندان است و عارفان كه آنان نيز هنرمندانناد.
بنابراين ،خوانندة اين كتاب بايد بداند كه با پيييدهترين تجرباههاي روحاي يا
عارف سر و كار دارد و بايزيد در انتقال تجربة روحي خويش رفتارهايي با زباان
كرده است كه در نظر بعضي افراد ميتواند نمايشگر كاميابي و يا ناكامي هنري او
باشد .وقتي بايزيد ميگويد:
با او ،به او ،بيخويش ،نجوا كردم
اگر اين صفآرايي حروف اضافه و ضميرها نبود ناگزير بود كه اين سخن
را در حجمي چندين برابر بگويد و اين رسانگي و بقغات تاازه و باديع را هام
نداشته باشد ،اما همين صفآرايي حروف اضافه و ضماير ،گاهي ،سبب غماوض
سخن او نيز شده است كه خوانندگان ممكن است با نمونههاي متفاوت آن گااه،
روبهرو شوند .هرچه هست از اين كار نااگزير باوده اسات.اوج ايان ويژگاي در
معراج اوست.
زبان بايزيد و زبان اين گزارهها
ما نميدانيم كه اصل سخن بايزيد يقيناا باه چاه زبااني باوده اسات .ولاي
احتمال اين كه او اين سخنان را به پارسي گفته باشد و ديگران به عرباي ترجماه
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كرده باشند بيشتر است .بهويژه كه مخاطان او همه ايراني و فارسايزبان بودهاناد.
اما گونة فارسي بايزيد ،بيگمان ،با فارسي عصر ما و حتي فارسي رسمي موجاود
در كتابهاي قرن پنجم و ششام تفاوتهاايي در عرصاة نتاو و واژگاان و باهويژه
حروف اضافه داشته است .آنيه مسلم است اين است كه زبان بايزيد زبان ناحياة
قومس 0بسطام) بوده است و اين زباان ويژگيهااي نتاوي و واژگااني خاود را
داشته است.
نمونههايي كه از زبان قومس در قرن چهارم و پنجم باقي مانده و در گفتار
ابوالتسن خرقاني (هموايتي بايزيد متوفي  )425ثبت شده اسات( ،)3باا فارساي
رسمي همان عصر تفاوتهاي آشكاري دارد و با اينكه كاتبان مقاماات خرقااني در
آنها دخل و تصرّف بسيار كردهاند ،هنوز هم ويژگيهااي خااص خاود را حفاظ
كرده است .بنابراين ،خوانندة اين كتاب چند نكتاه را هماواره باياد پايش چشام
داشته باشد.
 )1آنيه در متن عربي النّور نقل شده ،احتماا ترجمة گفتار بايزيد اسات و
همين ترجمة عربي هم در دست كاتبان و نسخهنويسان تغييارات بيشاماري باه
خود ديده و بسياري از ابهامات متن عربي نتيجة نقص روايت كاتبان است.
 )2از اصل سخن بايزيد كه به عربي ترجمه شده است ،جز يكي دو جمله
يا شبه جمله ،به فارسي چيزي باقي نمانده است.
 )3دفتر روشن روشنايي ،صورت تغييرشكل يافتة سخنهاي بايزياد اسات
كه از فارسي كهن قومسي به عربي رفته و بعد از تتريفات و نقصهاايي ،كاه در
نسخهها ديده ميشود ،به فارسي ترجمه شده است.
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با همة اين تتوات و دگرگونيهاا و حتاي افتادگيهاا و نقصهاا ،دفتار
روشنايي براي دوستداران تجربة عرفاني ،ارزشهاي ويژة خود را دارد و مان باه
همه خوانندگان اين كتاب توصيه ميكنم كه آن را از مقولة رُمانهاي دانيل اساتيل
و يا كتاب حسين كُرد شبستري تلقي نكنند كاه در دو سااعت ميتاوان دويسات
صفته آن را خواند و مدّعي شد كه خواندم و چيز مهمّي نداشت.
مهمترين اتفاق فرهنگي در سراسر دورة اساقمي اياران ،ظهاور پديادهاي
است به نام عرفان و در سراسر تاريخ عرفاان ايراناي اگار دو ساه چهارة ناادر و
استثنايي ظهور كرده باشند ،يكي از آنها بايزيد بسطامي است و اين كتاب حرفهاا
و حكايات اوست .سرسري از كنار آن نبايد گذشت.
ميتوان آن را به ي

سوي نهاد و گفت« :بيفايده اسات» ولاي اگار قارار

باشد كه خوانده شود نوع خواندن آن با خواندن رمانهااي دانيال اساتيل قادري
متفاوت خواهد بود.
هويّت تاريخي بايزيد
بايزيد بسطامي در ي

خانوادة زردشتي بسطام كه تازه به اساقم گرايياده

بودند متولد شد و جز در موارد اندك ،همة عمر ،در بساطام زيسات و در هماين
شهر درگذشت و خاكجاي او ،از همان روزگار وفاتش ،هماواره زيارتگااه اهال
حال بود و هماكنون نيز هست.
سال تولد بايزيد دانسته نيست ،اما آنيه در سنّت «مقامات نويسان» او ثبت
شده است ،اين است كه وي در سنّ هفتاد و سه سالگي و به سال  234درگذشته
است .بنابراين ،بايد متولد سال  161باشد .اجماع روايات زندگينامة او ،تقريبا ،بار
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اين است كه وي ازدواج نكرده است .بنابراين ،آنيه در بندهاي آخر اين كتاب از
ابونُعم اصفهاني (بند  541و  )542نقل كردهاند كه سخني از همسار بايزياد نقال
كرده است بايد با ش ّ و ترديد تلقي شود.
چنان كه در متن كتاب حاضر خواهيد ديد ،از لتظة اشتهار او تا نسالها و
قرن ها بعد از وي ،بسياري از افراد خانوادة وي به نام «طيفاور» و كنياة «بايزياد»
فرزندان خود را نامگذاري كردهاند .به همين دليل «بايزيدهاي بسطامي» متعددناد
و آنكه اين همه آوازهها ازوست ،همان طيفور بن عيسي بن سروشان است كه در
فاصلة  234-161يا  261ميزيسته است.
زندگينامة بايزيد سرشار است از افسانهها .او نيز مانند هر بزرگ ديگري در
هالهاي از افسانهها زيسته است .با اينهمه آنيه در اين كتاب آمده است ،در كنار
افسانهها ،بخشي از حقيقت تاريخي او را نيز آشكار ميكند.
از آنجا كه خوانندگان اين كتاب مجموعة «حقايق» زندگي او را هماراه باا
«افسانهها»ي پيرامون او در اين كتاب دراختيار دارند ،ما به هيچ روي قصاد ورود
به اين «افسانهها» و «حقيقتها» را نداريم .يعناي نميكوشايم كاه باه طبقهبنادي
حقيقت و افسانه بپردازيم .از ديدگاه ما ا كاه چشامانداز نگااه جمالشناساانه و
هنري به الهيّات است ا تتقيق در مرز افسانه و حقيقت جزء متاات است؛ زيرا
با گزارههايي كه سر و كار داريم كه براي ي

تن ميتواند عين «حقيقت» باشد و

براي ديگري «افسانة» متض و در شرايط ديگري آنيه براي كسي حقيقت باوده
است دوباره تبديل به افسانه شود ،و همان كسي كه فاقن امار را دياروز افساانه
ميدانست در حااتي ديگر ،آن را حقيقت متض به حسااب آورد .اينجاا قلمارو
«اثبات» و «نفي» نيست .اينجا قلمرو «اقناع» است و بس .يا شما باا ايان گزارههاا

146

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

اقناع شدهايد يانه .اگر اقناع شدهايد «حقيقت» است و اگر اقناع نشدهايد «افساانه»
است .برخقف قلمرو علم كه گزارههااي آن را ميتاوان اثباات كارد .گزارههااي
عرفاني قابل نفي و اثبات نيستند .تنها ميتوان در برابر آنهاا اقنااع شاد ياا نشاد.
«دانستن» در اينجا معنايي جز «دانساتن» در قلمارو علام دارد .اگار اقنااع شاديد
دانستهايد و اگر اقناع نشديد ،ندانستهايد .هركه آن كار ندانست در انكار بماند.
جايگاه بايزيد در عرفان ايراني
هم به دليل تقدّم زماني و هم به دليل جسارت روحي و پيشاهن

بودن در

عرصة تجارب روحي مرتبط با الهيّات عرفاني ،بايزيد در مياان عارفاان اساقم و
ايران جايگاهي دارد كه بيگمان در طول قرون و اعصار منتصر به فرد باقي مانده
است .همة عارفان عصر او ،امثال ذوالنون مصري و ساهل بان عباداهلل تساتري و
يتيي بن معاذ رازي و احمد بن خضروية بلخاي باه عظمات مقاام او اعترافاات
داشتهاند و پس از مرگش همة بزرگان ،امثال جنيد و شبلي تا ابوالتسن خرقاني و
ابوسعيد ابوالخير تا متمد غزالي و عينالقضات و عطاار تاا شامس تبريازي( )4و
جقلالدين مولوي ،همه و همهّ از شيفتگان او بودهاند .در تمام متون عرفااني ناام
او با احترامي ويژه ،همواره ،تكرار شده است .با اينكه شطتات او غالبا باا عارف
ارباب شريعت ،بهظاهر ،سازگاري نداشته است ،مزارش در طول تاريخي يكي از
زيارتگاههاي خداوندان بزرگ و در شروان ميزيسته است ،شوق زيارت خراسان
را در بسياري از شاهكارهاي خود بيان داشته است .در مياان الساقم ،از زياارت
بسطام و خاكجاي بايزيد ياد ميكند:
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روضة پاك رضا ديدن اگر طغيان است
شايد از بر ره طغيان شدنم نگذارند
ور به بسطام شدن نيز ز بيساماني است
پس سران بي سر و سامان شدنم نگذارند

()5

يا:
گفتم به ري مراد دي آسان
زانجا سفر به خاك خراسان برآورم
در ره دمي به تربت بسطام برزنم
وز طوس و روضه آرزوي جان برآورم

()6

از قديم بسطامي را جزء عارفان خراسان به حساب ميآوردهاند ،چنان كاه
جنيد بغدادي گفته است:
«بايزيد در ميان ما چون جبرئيل اسات در مياان مقئكاه» و هام او گفات:
« نهايت ميدان جملة روندگان ا كه به توحيد روانند ا بدايت ميدان اين خراسااني
است»(.)7
بايزيد و شاگردي امام صادق(ع)
هم در كتاب النّور (بند  )7و هم در تذكرة اوااوليا ( )136/1و هم در آثاار
مورّخان و متكلماني ازقبيل امام فخر رازي و سيّد بن طااووس ايان نكتاه ماورد
اشارت قرار گرفته است كه بايزيد ي چند متضر امام جعفر بن متمد صادق(ع)
را دريافته و مفتخر به سقّايي سراي او شده است.
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جاي ديگري در اين باره به تفصيل بتث كردهام( )8و در اينجا نميخاواهم
به تكرار آن بپردازم ،به اجمال ميتوان گفت كه اگر سال وفات بايزيد دويسات و
سي و چهار باشد (النّور ،بند  )64با درنظر گرفتن سال وفات حضرت صاادق(ع)
كه سال  148هجري است ،حدود هشتاد و شش سال در اين ميان فاصاله اسات.
اگر آخرين سالهاي حيات حضرت صاادق(ع) را باياد در سانين نوجاواني درك
كرده باشد .بايد عمري درحدود صد سال براي او فارض شاود و ايان باا اساناد
موجود حيات بايزيد كه عمر او را هفتاد و سه سال نوشتهاند (همانجا  )64تطبيق
نميكند ،اما خقف عقل و منطق هم نيسات؛ عمرهاايي از ايان دسات در اقاران
بايزيد كم نيست .همين مؤلف كتابُالنّور ،به تصاريح تماام زندگينامهنويساان او،
چنان كه ياد خواهد شد ،حدود نود و شش سال زيسته است .اگر سال درگذشت
بايزيد را به روايات ديگري كه آن را نوشتهاند ارتباط دهيم ،در آن صورت مسألة
ارتباط او با امام صادق منطقيتار و طبيعيتار خواهاد شاد و بعضاي از متققاان
معاصر همين راه را پذيرفتهاند.
سهلگي ،مؤلف كتابُالنّور
ابوالفضل متمد بن علي سهلگي بساطامي ( )379-477از مشاايخ بازرگ
تصوف در نيمة دوم قرن پنجم است كه زندگينامهنويسان او ،همه ،به مقاام او در
علم و در تصوّف تصريح كردهاند و از تأليفاتي كه وي در زميناة معارفاه صاوفيه
داشته است ياد كردهاند همينين از جمع اصتاب او در تصوف.
مؤلفاني از نوع عبدالغافر فارسي ( )529 - 451و ابوسعد سمعاني (- 506
 )562از سهلگي به عنوان «پير صوفيان»( )9و «يگاناة روزگاار»( )10ناام بردهاناد و
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پايگاه او را در علم و در تصوف ستودهاند .عبدالغافر فارسي ميگويد سهلگي باه
نيشابور آمد و در اين شهر به روايت حديث پرداخت و ساپس نيشاابور را تارك
گفت.

()11

نسبت سهلگي ظاهرا از نام نياي او «سهل» گرفته شده اسات يعناي از ناام
جدّ اعقي او ،تمام نام و نسب سهلگي اين است :ابوالفضل متمد بان علاي بان
احمد بن حسين بن سهل.

()12

سهل زنجيرة گستردهاي از مشايخ را در همين كتابُالنّور نام ميبرد كاه از
ايشان روايات است .تنها از ديدار خويش با ابوساعيد اباوالخير ( )445 - 357بار
سر خاك يزيد ياد كرده است .آنجا كه ميگويد بوسعيد به هنگامي كه بر سر گور
بايزيد با وجاهت خاصة خود حاضر بود به خاك بايزيد اشاره كرد و گفت« :ايان
پير گفته است كه خداي تعالي گامهاي اوليا را نثار زماين قارار داده اسات ،ايان
حسودان چه ميگويند؟ «مقصودش اين باود كاه چاون اسات كاه بادين راضاي
نميشوند؟

()13

اين ديدار بايد قبل از سال  425كه سال درگذشت ابوالتسن خرقاني است
اتفاق افتاده باشد و سفر بوسعيد به بسطام قبل از اين تاريخ بوده اسات .و ظااهرا
ابوسعيد بيش از ي

سفر به بسطام نداشته است .بعضي افراد خاندان سهلگي پس

از او در ناحية بسطام ميزيستهاند و بعضي از ايشان با خانادان بايزياد از طرياق
مُصاحرت ،خويشاوندي داشتهاند .اين خرقاني مؤلف دستور الجمهور ،به يكي از
ايشان كه فرزندزادة امام سهلگي بوده است و خطيب شاهر بساطام اشااره كارده
است.

()14

150

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 30 /

سال درگذشت سهلگي را ابوسعيد سمعاني در جماادياآلخر  476نوشاته
است و عبدالغافر فارسي  .477همگان اجماع دارند كاه وي در هنگاام مارگ 96
ساله بوده است و بر اين تقدير سال تولد او را ميتوان سيصد و هشتاد دانسات و
يا سيصد و هشتاد و ي

وي تاريخ روايات خويش را ثبت نكرده است مگر ي

مورد كه ميگويد در تاريخ شعبان سال چهارصد و نوزده از ابوعبداهلل متمد بان
عبداهلل شيرازي( )15شنيدم كه گفت( .بند )502
فضايل ابيالتسن األشعري :بجز كتابالنّور تنها كتابي از آثار ساهلگي كاه
نام و نشاني از آن داريم كتاب فضايل اشعري است .رافعي قزويني (متاوفي )623
سماع كرده است و علي بن حيدر از فقيه حجاري و او از خليل بن عبادالجبّار و
او از شيخ سهلگي اين كتاب را روايت ميكرده است.

()16

شيخالمشايخ ،محمد بن علي داستاني
سهلگي در ميان مشايخ خويش بيشتر از ابوعبداهلل داستاني روايات مرباوط
به بايزيد را نقل ميكند .اين ابوعبداهلل متماد بان علاي داساتاني ( )348-417از
استادان سهلگي است و سمعاني تصاريح كارده اسات كاه ساهلگي او را «شايخ
المشايخ» ميخوانده است و اين سخن سمعاني را تعبيران سهلگي در كتاب النّور
تأييد ميكند (بندهاي  .)20-18داستاني از مشايخ برجستة تصوف ناحية قومس و
از اقران ابوالتسان خرقااني و ابوساعيد اباوالخير باوده اسات .در اسارارالتوحيد
حكايتي از ديدار ابوسعيد ابوالخير و ابوالتسن خرقااني و ابوعباداهلل داساتاني در
خانقاه ابوالعباس قصاب آملي آمده است« :شيخ [ابوسعيد] گفت در آن وقات كاه
به آمل بوديم ي

روز پيش شيخ بلعباس نشسته بوديم دو كس درآمدند و پايش
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وي بنشستند و گفتند ما را با يكديگر سخن ميرفته است ،يكي ميگوياد :انادوه
ازل و ابد تمامتر و ديگر ميگوياد :شاادي ازل و اباد تماامتر .اكناون شايخ چاه
ميگويد؟ شيخ بلعباس دست به روي فرود آوردّ گفت« :التمدهلل كه منزلگاه پسر
قصاب نه اندوه است و نه شادي ،ليس عند ربكم صباح و امساء ،اندوه و شادي
صفتتست و هرچه صفت تست متدث است و متدث را به قاديم راه نيسات»...
چون هردو بيرون شدند ،گفتيم كه اين هردو كاي بودناد؟ گفات :يكاي بلتسان
خرقاني و ديگر بوعبداهلل داستاني)17(.
هجويري بعضي از سخنان او را نقل كرده است و حكايااتي از كراماات او
«داستاني» منسوب است به روستايي به نام «استان» از روساتاهاي ناحياة بساطام.
جامي صراحتا سال فوت داستاني را رجب  417و در سن پنجاه و نه سالگي ثبت
كاارده اساات .بنااابراين ،وي در فاصاالة  417-348ميزيسااته اساات .در كتاااب
دستورالجمهور ،كه اطقعات متلي آن تا حاد قابال مقحظاهاي ميتواناد ماورد
استناد قرار گيرد ،چنين آمده است كه عمر [بن] حسن درزچي بسطامي ،پير خرقة
ابوعبداهلل داستاني بوده است.

()18

هجويري در كشفالمتجوب( )19جايگااه او را مياان خرقااني و ابوساعيد
ابوالخير قرار داده است و از او به عنوان «پادشاه وقت و زماان خاود» يااد كارده
است.
ظاهرا مزار داستاني در بسطام بوده است زيرا حماداهلل مساتوفي در شامار
شگفتيهاي جهان ميگويد« :و ديگر در بسطام ،در مزار شيخ المشاايخ ابوعباداهلل
داستاني ،بر سر قبر او درخت خش

اسات چاون از فرزنادان آن شايخ يكاي را

وفات رسد از آن درخت شاخي بشكند».

()20
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عطار و كتاب النّور
بخش احوال و اقوال بايزيد در تذكرةااولياء عطار ،كه يكي از شايواترين
بخشهاي آن كتاب است ،احتماا از روي همين كتاب النّور تدوين شده و عطاار
در نقل بسياري از عبارات ،بهگونهاي افسونكارانه دسات باه ترجماه زده اسات.
جاي آن بود كه من در اينگونه موارد ،ترجمة او را مايآوردم و از ترجماة خاود
چشم ميپوشيدم .به چند دليل از اين كار صرفنظر كردم :نخسات آن كاه زباان
ترجمه چندگونه ميشد و ديگر اين كه نسخهاي از كتاب النّور ،كاه او در اختياار
داشته و بسيار قديمي بوده است ،ظااهرا باا نساخههاي موجاود از كتااب النّاور
اختقف روايت بسيار داشته است .ديگر اين كه عطار غالبا پس از نقل هر عبارت
از گفتار بايزيد تفسيري از خويش افزوده و اين تفسيرها با همه زيبايي و ژرفاايي
كه دارد ،چيزي است بيرون از متن گفتار بايزيد.
بيگمان نسخهاي كه عطار از كتاب النور در اختيار داشته بسيار گساتردهتر
از متن موجود بوده است .به همين دليل عباراتي در منقوات عطار وجود دارد كه
در متن حاضر ديده نميشود و شايد بتوان گفت كه عطار جاز النّاور در مقااات
بايزيد ،كتاب يا كتابهاي ديگري نيز دراختيار داشته است .اگرچاه در يا

ماورد

تصريح ميكند كه به كتاب النور نظر داشته است« :نقل است كاه ساهلگي گوياد
اياان حالاات قاابض بااوده اساات و اا در روزگااار بسااط هركسااي فوايااد بساايار
گرفتهاند»( .)21و اين سخن عطار اشاره است به آنيه ساهلگي در النّاور ميگوياد:
«من ميگويم كه گويي او [متمد بن يوسف] بايزيد را به هنگاام قابض او دياده
است اگر او را به روزگار بساط دياده باود ،هرآيناه شانيده باود آنياه ديگاران
شنيدهاند».

()22
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ساختمان كتاب النّور
سنّت مؤلفان كتب تصوف تاحدود قرن پنجم ،همواره بر اين بوده است كه
در نقل وقايع و نيز روايت اقوال مشايخ ،همان اسلوبي را رعايت كنند كه علمااي
حديث در نقل فرمايشات رسول(ص)؛ بنابراين ،در نقل هر حكايات ياا عباارت،
زنجيرة كساني كه آن عبارت را تا عصر مؤلف رسانيدهاند ،متفوظ است.
در اين كتاب ،در بخش اعظم حكايات و روايات ،زنجيرة ناققن آنان حفظ
شده است و در مواردي كه اين اسلوب رعايت نشده است احتمال آن هست كاه
در نسخة اساس ،كه به خط مؤلف بوده است ،آن زنجيرة ناققن ثبت نشده باشاد
و كاتبان قرنهاي بعاد بعضاي ماوارد را ننوشاته باشاند .هميناين در بساياري از
مواردي كه اين زنجيره به ظاهر حفظ شده است اگر تتقيق شاود ،ممكان اسات
نامهايي افتاده و يا حذف شده باشند يا صورت درست نامهاا باا آنياه در اصال
نوشتة مؤلف بوده است تفاوت داشته باشند .همة اين احتماات ممكن است.
به دليل همين ويژگي ،خواننده اين ترجمه ،گاه مجبور است دو يا سه سطر
عباراتي را از اين دست ا كه «فقن گفت از فقن شانيدم كاه فاقن ميگفات در
فقن شهر از فقن كس شنيدم كه »...بخواند تا به اصل حكايات ياا اصال ساخن
بايزيد برسد .حذف اين زنجيره كار دشواري نبود اما باراي آن كاه اصاالت ماتن
حفظ شود ،و خوانندة فارسيزبان متن كامل كتاب النّور را در اختيار داشته باشد،
از حذف زنجيرة راويان پرهيز كردم .كساني كه حوصلة عبور از اين زنجيرة نامها
را نداشته باشند ،بهراحتي ميتوانند خود را به اصل حكايت يا متن سخن بايزياد
برسانند.
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دربارة معراج بايزيد
در اين كتاب دو روايت از معراج بايزيد آمده اسات ،يكاي در ماتن دفتار
روشنايي يعني كتاب النور (بند  )502و ديگري در ضميمة پاياني كتاب كه فصلي
است از كتاب القصد الياهلل ابوالقاسم عارف (صص .)214-203
دربارة روايت دوم معراج بايزيد ،در اينجا ،به اختصار بايد يادآور شوم كاه
اين روايت يكي از كهنترين روايات معراج بايزيد است و نخستين بار متن عربي
و ترجمة انگليسي آن توسط استاد نيكلسون در مجلة اساقميات( )23چااپ شاده
است و ما از آن مجله گرفتهايم.
هويت تاريخي مؤلف كتاب القصد الياهلل ،بهروشني دانسته نيست .بعضاي
حدس زدهاند كه ابوالقاسم العاارف ،هماان ابوالقاسام جنياد بان متماد عاارف
برجستة قرن سوم است كه فصلي از تفسيرهاي او بر شطتات بايزياد را ،سارّاج
طوسي ،در كتاب اللمع خويش نقل كرده است .اما استاد نيكلسون يادآور شده كه
در خقل متن كتاب القصد الياهلل ،تاريخ  395ديده شده اسات و ايان تااريخ باا
روزگار حيات جنيد (متوفي به سال  )297قابل انطباق نيست .بناابراين ،باياد باه
جستجوي مؤلفي ديگر براي كتاب القصد الياهلل بود.

()24

اسناد كهن دربارة بايزيد
اجزاي پراكنده سخن بايزيد در متون ادبي و عرفاني زبان فارسي و عرباي،
همهجا ،به چشم ميخورد ،كمتر متني از متون عرفااني برجساتة زباان فارساي و
عربي ميتوان يافت كه در آن حكايتي يا سخني از بايزيد نيامده باشد .حكايات و
سخنان بايزيد ،بيرون از كتاب النّور ،خود موضوع پژوهشي جداگانه است كه بايد
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روزي به سامان برسد و ما بتوانيم مدّعي شويم كه مجموعة ميراث روحاي او باه
گونهاي درست و انتقادي دراختيار داريم.
براساس همين كتاب النّور ،در قرن هشتم ،يكي از فرزندزادگان ابوالتسان
خرقاني به نام احمد بن حسين بن الشيخ الخرقاني كتابي پرداختاه اسات باه ناام
«دستور الجمهور في مناقب سالطان العاارفين ابويزياد طيفاور» و در ايان كتااب
بخشي از حكايات و سخنان بايزيد را آميخته به حواشي و افزودههايي ،همراه باا
شواهد شعري و آيات و احاديث و داستنها و اقوالي از ديگران تدوين كرده است.
كتاب دستورالجمهور هستههايي از كتاب النور را همراه باا اطقعاات ديگاري در
باب بايزيد و بسطام ،متفوظ نگه داشته و از اين بابت ،هم در شناخت تتاوات
خاندان بايزيد تا قرن هشتم و سرنوشت مزار او و نيز جغرافياي تاريخي بسطام و
پيرامون آن ،سودمند است و هم در نشان دادن تتوات ذوقي جامعه در تصاتيح
اعقم تاريخي و جغرافيايي كتاب النّور نيز مي توان از دستورالجمهور بهره برد.

()25

متن كتاب النّور را استاد عبدالرحمن بدوي ( )2004-1917دانشمند ممتاز
جهان عرب و يكي از برجستهترين كوشندگان فرهن
قرن بيستم ،ي

اسقم و ايران در نيمة دوم

بار در  1949به پيشنهاد استاد لويي ماسينيون( ،)26چااپ كارده و

نام آن را شطتات الصوفيه( )27نهاده است .گويا قصدش ايان باوده اسات كاه از
اينگونه كتابها ،آثار ديگري را نيز تتت عنوان شطتات الصوفيّه منتشر كند اماا
به دايلي كه بر ما معلوم نيست با اينكه استاد بدوي حدود نيم قرن بعاد از نشار
شطتات الصوفيّه در كمال سقمت جسمي و فعاليت گستردة فرهنگي بوده است
هرگااز چياازي باار آن نيفاازوده و حتااي در چاپهاااي بعااد باه تصااتيح غلطهااا و
افتادگيهاي آن هم نپرداخته است .استاد بدوي به هنگام چاپ كتاب النّور ،حتاي
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در باب مؤلف آن هم ش

داشته است و براي او روشن نبوده است كه آيا كتاب

النّور تأليف سهلگي است يا نه؟
از روي همين چاپ استاد بدوي ،ترجمة فرانسوي كتااب النّاور ،در ساال
 1989با عنوان شطتيات( )28نشر يافته است و اين هم دليل اهميت كتاب النّور در
مدرن اروپايي است.

فرهن

دربارة مقاات و مقامات بايزيد ي

رسالة دكتاري باه زباان انگليساي در

دانشگاه كلمبيا در نيويورك فراهم آمده است كه فقط يادآوري آن ضارورت دارد
و در باب ارزش آن در فرصتي ديگر بايد سخن گفت.

()29

به دليل اهميت شگرفي كه بايزيد در عرفان اسقمي و ايراني داشاته اسات
ي

نسل بعد از بايزيد ،عارف نامدار ايراني جنيد بان متماد نهاونادي (متاوفي

 )297كتابي نوشته است و در آن به تفسير شطتات بايزيد پرداخته است .گرچاه
اصل كتاب جنيد ،امروز ،در دست نيست ولي پارههاايي از آن را ابونصار ساراج
طوسي (متوفي  )378در كتاب اللّمع خويش نقال كارده اسات كاه هام در فهام
شااطتات بايزيااد بساايار كااارايي دارد و هاام در پژوهشهاااي ماارتبط بااا تاااريخ
هرمنوتي

عرفاني در ايران و اسقم.

منقواتي كه ابو عبدالرحمن سُلمي ( )335-412در طبقات الصوفيّة خويش
از بايزيد نقل كرده است تقريبا به تمامي در كتاب النّور ديده ميشاود و ميتواناد
در تصتيح النور به ما ياري دهد .همينين ساخنان ديگاري كاه او از بايزياد در
ديگر آثار خويش نقل كرده اسات هماين ويژگاي را دارد آنياه حاافظ اباونعيم
اصفهاني (متاوفي  )430در كتااب مشاهور خاويش حلية ااوليااء و طبقاات
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ااصفياء از بايزيد نقل كرده است .اين منقوات هم در تصتيح انتقاادي ساخنان
بايزيد سودمند است و هم در تصتيح نام زنجيرة راويان حكايات و اقوال.
ابونصر سراج ،عقوه بر اين كه بخشي از شرح جنيد بر شطتات بايزيد را
در كتاب اللمع خويش نقل كرده است ،مقداري از سخنان ديگر بايزيد را نيز نقل
كرده است كه از هر جهت در تصتيح كتاب النّاور و منقاوات از بايزياد ارزش
بسيار دارد.
در اينجا قصد آن ندارم كه تمام منابع بايزيدشناسي قبل از عصر سهلگي را
يادآور شوم .همين قدر ميتوانم بگويم كه در كتابهايي از نوع طبقات الصاوفيّه
والس اواد خواجااه علااي حساان ساايرگاني و ترجمااة
ّ
انصاااري هااروي ،البياااض
رونقالمجالس و بستانالعارفين و رسالة قشيريه و كشافالمتجوب هجاويري و
پند پيران كه قبل از كتاب النّور يا همعصر با كتاب النّور تأليف شدهاند ،اطقعات
پراكندة بسياري در باب احوال و اقوال بايزيد ميتاوان يافات كاه ياا در تكميال
كتاب النّور سودمند است يا در تصتيح انتقادي آن.
حدود سال تأليف كتاب النّور
تنها موردي كه مؤلف به تاريخي از روايات خويش اشاره دارد شعبان 419
است و تصور ميكنم او ،در همين سالها ،در ذهان خاويش سارگرم جماعآوري
اسناد مرتبط با بايزيد بوده است.
همينين اشارهاي كه به ديدار خويش با ابوسعيد ابوالخير بر سر گور بايزيد
دارد و اين ديدار هم ،چنان كه جاي ديگار اشااره كاردم ،نميتواناد بعاد از 425
باشد .پس بايد گفت كه كتاب النّور را به اغلب احتماات درحدود سالهاي -430
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 450تأليف كرده است يعني در سن حدود  60-50سالگي مؤلاف و جماعآوري
نخستين روايات آن ،احتماا ،در سن حدود چهل سالگي او بوده است.
بر روي هم ميتوان گفت كه كتاب النّور در نيماة اول قارن پانجم تاأليف
شده است.
يادداشتها:
.)1913-1875( Ferdinand de Saussure .1
 .2همان كه حافظ ميگويد :حضوري گر هميخواهي ازو غايب مشو حافظ...
 .3مراجعه شود به مقالة ما با عنوان «بازماندههاي زبان قديم قومس» در مجلة دانشكدة ادبياات و علاوم
انساني دانشگاه تربيت معلم ،شمارة اول ،سال اول.1383 ،
« .4ميگريستم كه آن كتاب مقامات ابايزيد به من نميدهند .شيخ ميخنديد يعني مقاام تاو كجاسات؟»
مقاات شمس تبريزي.223 ،
 .5ديوان خاقاني ،چاپ دكتر سجّادي.154 ،
 .6همانجا .910
 .7تذكرة ااولياء .135/1
 .8مراجعه شود به تعليقات اسرارالتوحيد.690-91/2 ،
 .9تاريخ نيشابور (المنتخب منالسياق) عبدالغافر بن اسماعيل الفارسي ،چاپ متمدكاظم.76،
 .10األناب ،چاپ عكسي ،مارگليوث.812 ،
 .11السياق.76 ،
 .12األنساب .812
 .13متن حاضر ،بند  221و اسرارالتوحيد.279/1 ،
 .14دستورالجمهور ،ورق  153 bنسخة تاشكند.
 .15مقصود ابن عبداهلل باكوية شيرازي است (متوفي  )428همو كه در شيراز مزارش باه ناام بابااكوهي
معروف است .در باب او مراجعه شود به تعليقات اسرارالتوحيد.661-62/2 ،
 .16التدوين ،چاپ عطاردي.150/4 ،
 .17التدوين ،چاپ عطاردي.150/4 ،
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 .18اسرارالتوحيد.49-50/1 ،
 .19دستورالجمهور ،ورق  32 bاز نسخة تاشكند.
 .20نزه القلوب ،حمداهلل مستوفي ،به اهتمام گاي لسترنج ،كمبريج ،1915 ،ص .379
 .21تذكرة ااولياء .140/1
 .22متن حاضر ،بند .503
.23

 81 R. N. Nicholson, “An Early Arabic Version of the Mi’ray of Abu Yazidا
Bistiami, in Islamica, 2,1926/415-402.

 .24مراجعه شود به تاريخ الثرات العربي ،فؤاد سزگين ،بخش العقايد و التصوف.172 ،
 .25از اين كتاب سه نسخه تاكنون در جهان شناخته شده .دو نسخه از آن در تاشكند اسات و يكاي در
كتابخانة گنجبخش پاكستان .استادان متمدتقي دانشپژوه و ايرج افشار اين متن را سالهاست آماادة
نشر كردهاند اميدواريم هرچه زودتر انتشار يابد.
.26

L. Massignon.

 .27شطتات الصوفيّه ،الجزء ااول ،ابويزيد البسطامي ،قاهره  ،1949چاپ سوم ،كويت وكاله الطبوعات
.1978
 .28عنوان ترجمة فرانسوي كتاب النور اين است:
.29

Abdelwahab Meddeb, Les dits de Bistamishatahatimprme en France 1989.
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