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جنونالمجانین و عرفان خراسان در سدۀ نهم
احسان پورابریشم
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محسن محمدی فشارکی
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تاریخ دریافت۱3۹3/۱۰/۱۷ :
تاریخ تصویب۱3۹3/۱۲/۲۵ :

چکیده

جنونالمجانین تألیف قوام الدین سنجانیخووافی  ۸۲۰-۷3۴هوو  .ق)
از نوشتههای صوفیانۀ اوایل سدۀ نهو هجویی اسوت وه دربیدارنودۀ

اطالعات ارزنده ای از تاریخ عصویی تصوو  ،نحلوههوای موههیی و

جییانهای المی و نیز تأمالت عیفانی مؤلف است ه با بیانی ادبی

قلمی شده است .مؤلف وشیده تا مجالس و تأمالت عیفانی خود را

به شویوۀ پیسو

مخاطووب تیهووی

و پاسوخ و اغلوب بوه یواری تم یول و زبوان هوا بوه
نوود و از ایوون رهرووهر بووه شووی و تأویوول آیووات،

اهادیث ،اصطالهات عیفانی و سیودهها پیداخته است.

 .۱دانشجوی د تیی زبان و ادبیات فارسی دانشراه اصیهانehsanpourabrisham@yahoo.com .

 .۲محسن محمدی فشار ی ،دانشیار گیوه زبان و ادبیات فارسی دانشراه اصیهانfesharaki311@yahoo.com .
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پژوه

هاضی به روش تحلیل محتوا می وشد توا بوا تییوین اجموالی

نظییات عیفانی خوافی ،چرونری بیان این تعالی را نشان دهد و نیوز

با بیرسی منابع جنونالمجانین ،نویافتوههوایی از آن را در هووزههوای
تاریخ تصو

و تأویالت عیفانی بازگو نماید .در بازشناسی منظوموۀ

فکیی این دانشور گمنام ،به دغدغهها و اشتغاالت مطوی در محوی

عیفانی آن روزگار خیاسان با تأ ید بی مشیب عیفانی مؤلف ،توجوه

و مواردی بیای نمونه بیرسی شدهاست.
واژه های کلیدی :تصو

خیاسان ،جنوونالمجوانین ،قووام الودین

خوافی ،معیفتشناختی ،وجوه ادبی.

مقدمه

خیاسان در سدۀ هشت و اوایل سدۀ نه با از سیگهرانیدن خو

مغو و دگیگوونی

گسوتیده در فیهنوو و ذوق اجتموواعی ،بواز میویا دار طییقوۀ ییویوه بوود و صوویغۀ
آموزههوای نجو

یویی و مییودان

را بوه خوود داشوت ایشوان بوا باریوکاندیشوی

دردمندانهای به میانی و عقیات سلوک نرییسته و در انسجام و ه گسوتیانیدن میوانی
نظیی آن وشیده بودند .گیچه در خیاسان آن روزگار تأمالت متکلیانه و مدرسوی
ابنعیبی م  ۶3۸ق ).و آرای رازورانۀ هیوفیانی چون سعدالدین همویه م  ۶۵۰ق).
و مییدش عزیز نسیی ،ظیایف عالءالدوله سمنانی م  ۷3۶ق ،).نقشیندیان سنت مدار
و دیری دانشیصوفیان سایه افکنده بوود اموا هنووز خیاسوانیان بوا سولوک عاشوقانهای
مأنوس بودند ه بی مدار واردات و واقعات میگهشت و از منظومۀ فکویی عطوار م
 ۶۲۷ق ،).نجوو الوودین یوویی م  ۶۱۸ق ،).نجوو الوودین رازی م  ۶۵۴ق ).و دیرووی
مایه وران این طیز سلوک سیچشومه مویگیفوت بودینگونوه قلموی ویدن تجوارب
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عیفانی بهویژه از جانب ییویان در سدۀ هیت و امتوداد آن توا سودۀ هشوت سیمشو
مییدان نوآموز در استمیار سنت پییان خیاسان بود.
قوامالدین سنجانیخوافی  ۸۲۰-۷3۴ق ).در چنین روزگاری با ایون دغدغوه وه
طیی و میتوودعان شووییعت و طییقووت را بازنمایوود و ه و بووه بیووان صوومیمی مواجیوود و
تجیبههای عیفانی خود پیدازد « ،تابی تصنیف یده جنونالمجوانین نوام و در آنجوا
سخنان غییب درج یده» جامی )۴۹۵ :۱3۸۶ ،ه «چون پیوسته بی مقتضای تکلیف
الهی در تیلیغ مناهج و میاهث شیعی و عقلی جد بلیغ میباید نمود تا طیی افوادت و
استیادت مسلوک باشد و مسدود نشود و عقود مشکالت ه عقیات راهاند ،مویبایود
گشاد ،آن را ه قوت بخشیدهاند ه بی ندن در از قلعۀ خییی ار هیدر باشد ،الجیم
به هک قضا و تعظی امی و شیقت خل  ،گاهی ه فصل بهار باشد ،بنات نیات افکار
ووه هوووراء هجووور صوودور فقیا نوود ،بووه صووحیا موویآرنوود و تسوولی طالیووان صووادق
میگیدانند »...سنجانیخوافی.)3 :۸۶۰ ،
قوامالدین در شمار صوفیان متأخی بوده ،بوااینهموه دانسوتههوای موا از زنودگی او
اندک است .جوامی  ۸۹۸-۸۱۷ق ).فصولی را بوه او اختصوا
ها از شی ای قییۀ سنجان خوا

داده« :وی در بودایت

بوده و نسخۀ جمع و خیج و توجیوه و تخصویص

آن قییه به عهدۀ وی بوده و وی مینوشته ،ناگاه وی را جهبهای رسیده از هی چوه در
آن بوده بییون آمده و به سلوک راه آخیت مشغو شده .میگویند ه دسوت خوود
را وقف مسلمانان یده بود .هی س ه اغوه بیواوردی و وی را تابوت فیموودی،
خواه مصحف خواه غیی آن ،نام آن س را بی آن اغه نوشتی و میان طالیان تیتیب
نراه داشتی ،به همان تیتیب ه اغوه آورده بودنودی تابوت ویدی .در مجوالس،
معار

بسیار گیتی .میفیموده است ه موسی ،علیهالسالم ،میا اسهای شیبت داده

است ،این گویایی من از آن است» جامی .)۴۹۵ :۱3۸۶ ،سپس بوا یواد ید مکاتیوات
قوامالدین با صوفی سیشناس همشهییاش ،زینالدین خووافی م  ۸3۸ق ).بخشوی از
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پاسخ مکتوب زینالدین را نقول موی نود وه بیوانری تیواوت مشویب ایون دو و هو
متضمن توصیۀ تعییضوار زینالدین به مقام فنا و سکوت است:
«او [قوام الدین خوافی] میگیته ه میا موسی ،علیهالسالم ،اسوهای شویبت
داد ،این گویایی مویا از آن پیودا شود .تنییوه او نمووده آمود وه اگیچوه ایون
مشیب بلند است اما در مشواهدۀ هییوباهلل ،صولی اهلل علیوه و سول  ،هجواب
است .هی ه میخواهد ه از مشیب هییب بوا نصویب باشود در فنوای خوود
سعی باید نمود.
وادی ایموون قوودم خووواهی

در عدم سیی فیض عین بود

موسی ،علیهالصالهوالسالم ،چون بوه وادی أیمون رسوید ،از هموۀ غو هوا خوال
یافت .هی ه میخواهد ه معنی قدم ه همچون وادی أیمن است ،دریابد در نیستی
سعی باید نمود:
رانووودن معیفوووت هجووواب آرد

شف اندرسوکوت وهوینبوود

طییقۀ او این بود ه در مجالس سخن گیتی و این معنی را فضویلتی مویدانسوت،
تنییه او نموده آمد ه این فضیلت متضمن رذیلت هجاب است ».همان)۴۹۶ :
سیانجام ربواعی شویخی قهسوتانی را در تواریخ والدت و وفوات قووامالودین نقول
می ند .اسیزاری ه با ذ ی گیتۀ جوامی در گویوایی قووامالودین تأ یود دارد« :و در
سخنگیتن بسطی عظی داشته ،چنانکه میگویند خاشا ی از زموین بیداشوتی و او را
مخاطب ساختی و اگی خواستی دو شیانهروز در باب آن خاشواک معوار

و هقوای

راندی و بوه اتموام نیسویدی» ۱اسویزاری .)۲۰۹/۱ :۱33۸ ،ایون سوخن اسویزاری وه

بهگونهای مؤید نقد زیونالودین خووافی اسوت ،نواظی بوی اندیشوۀ سویا و ذهون وقواد
قوامالدین است ه چرونه تخیل شاعیانهاش را با میاهی معنوی درآمیخته تا «معار
و هقای » را در گیتوگوهایی درازآهنو با سیب و سو و خیوس بیای مخاطوب
بیان ند .خواندمیی ،قوامالدین را از اهیاد ر نالودین محموود شواه سونجانی م ۵۹3
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ق ).دانسته و به نقل از روضهالصیا هکایت همتخواسوتن سوتلم بیوک از او را بوه
هنرام نیید با معزالدین هسین یت نقل یده است خواندمیی.)3۸۵/3 :۱3۸۰ ،
آنچه از جنوونالمجوانین در بواب مؤلوف دانسوته مویشوود ،آن اسوت وه نوام

قوامالدین محمد بن عماد سنجانیخوافی )۲ :۸۶۰ ،و در اصل «اسیاهیزاده» ۲همان:
 )3بوده است .در مقدمه مینویسد ...« :در شهور سنۀ سیعین و سیعما ه بود ه سحاب
نیسان در این صد
به تصو

باریدنگیفت» همان )۲ :ه گویا به روزگاری اشواره دارد وه

گیویده است .استاد نییسی در این باب موینویسود« :نخسوت در ارهوای

دیوانی بود و روزی ه بی پییزنی ست

یدهبود ،پیویزن بوا لحون عتوابآمیوز بوه وی

گیت :از خدا شیم نمی نی ه بی چون من عجوزه ست میرانی؟ وی از ایون سوخن
آشیته شد و قل و دوات خود را در زیی سنو شکست و به هلقۀ تصوو

درآمود و

ازآنپس در انزوا میزیست» نییسوی .)3۲۲/۱ :۱3۶3 ،مأخوه ایون قوو اسوتاد یافوت
نشد.
قوووامالوودین در اصووو  ،اشووعییمسوولک و در فوویو  ،شووافعیمووههب اسووت .او در
میزبندی آرای المی ه در آن روزگار موردتوجه بودهانود ،تأ یود دارد ازجملوه
جیی و اختیار« :الجیی و التیویض ،ولکن امیٌ بوین االمویین ،بنوده مختوار بوود در فعول
خود بهقدر استطاعت از ه  ،یعنی فعل از بنده و خلو از خداونود پوس گوویی

وه
3

مجیور مطلو و مختوار مطلو نیسوتی مجیووری بوه توسو و مختواری بوه توسو »

سنجانیخوافی )۱۷ :۸۶۰ ،و یا خل و هدو قیآن« :قیآن ،صویت اوسوت صویت
خال  ،مخلوق محا باشد و هدو بی نزو آیات افتد اما عیارات و لغات وه دلیول
الم است نه هقیقت آن ،مخلوق است» همان.)۲۰ :
قوامالودین ،گویوا در اواخوی عموی ،بوی آن مویشوود وه مجموعوهای از معوار ،
دربیدارندۀ چهار بخ

معتقدات ،واردات ،واقعات و اشعار فیاه آورد ۴و نوام

را

جنون المجانین نهد .۵بیخی واردات و واقعات تاریخگوهاری شودهانود چنوان وه در
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مقدمۀ جنونالمجانین و نیز سوی و پنجموین وارد ،از  ۷۷۰هجویی یادشوده و یکوی از
واپسین واقعات ،در صیی  ۸۰۸هجیی رخداده است پس چنین به نظوی مویرسود وه
جنووونالمجووانین در گووهر سووالیان گیدآمووده و توودوین نهووایی آن در  ۸۰۸هجوویی یووا
پسازآن بوده است« :روزی خییی بی زبان این فقیی میراندند ،بیادری گیت فقیوی را
تحییی باید ید و این مقالت را تابت ید تا بهتدریج به د توان رسانید این سواد
بی این بیاض از آن سؤا اتیواق افتواد» هموان .)۱۵۶ :توا نون از جنوونالمجوانین دو
نسخۀ منقح ،خوانا و هن دستیاب شده ه به شمارههای  ۱۷۴۹و  ۱۷۵۰در تابخانوۀ
ایاصوفیه محیوظاند .۶پژوه

هاضی با بهیهجستن از این دو نسخه ،ضومن معیفوی و

بیرسی اجمالی جنونالمجانین ،به بیان و تحلیل نکتههایی از آن میپیدازد.
 .1ملل و نحل و اطالعات عصری در حوزۀ تصوف
بخ

اعظ نخستین باب جنونالمجانین بوه موهاهب اسوالمیون پیداختوه وه درواقوع

درآمدی بیای پیداختن به باب دیری است« :بعد از بازنمودن اعتقادات فاسد و اهوا
میتدعان ه هیصد گیوهاند ،بیان اهووا مویدان وه بوی سونت و جماعوت و سوییت
صحابه رسو اند »...همان .)۴۴ :در این باب سودمند و میصل ،دهها نحلوۀ موههیی و
المی ،معیفوی و گواه نقود شودهانود .نخسوت ،بوه ذ وی اجموالی آرای دوازده فیقوه
می پیدازد :هییییوه ،اولیا یوه ،شومیاخیه ،اباهتیوه ،هلولیوه ،هوریوه ،واقعیوه ،متجاهلوه،
متکاسله ،الهامیه ،فالسویه و سوالمیه و مویافزایود« :بودان وه اصوو اهول ضواللت و
مخالیان صاهب بدعت مینی بی ش

بناست :جیییه ،قدریه ،معطله ،مشیهه ،روافوض،

خوارج و هی یک از این ش  ،دوازده فیقه گشتهاند ،دوازده ش  ،هیتاد و دو باشد
چنان ه رسو  ،علیه السالم ،فیمود »...همان )۱۶ :سپس هوی دوازده فیقوۀ وابسوته بوه
ش

فیقۀ اصلی را شی داده و فیق وابسته به آنها را نیز معیفی موی نود بوهعنووان

نمونه دوازده فیقهای را ه بهزع مؤلف از رافضیهاند ،چنین ذ ی می نود :املیوان،
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عیابیان ،شییکیان و  ،...پس به زیدیان و چهار فیقوۀ ایشوان ،امامیوان و چهوارده فیقوۀ
ایشان ،غالت و پانزده فیقۀ ایشان و یسانیان و چهار فیقۀ ایشان پیداخته است .دیری
فیقههای اصلی ه با فیقههای وابسته به آنها معیفویشودهانود ،عیارتنود از :معتزلوه و
هیده فیقۀ آن ،یامیه و هیت فیقۀ آن ،میجئه و پنج فیقۀ آن فیقی وه بوهظواهی بوی
اسالماند :باطنیان ،ناصییان ،قیامطه ،بابکیان ،مقنعیان ،سیعیان و سیانجام ادیان دیری و
فِیَق آنها :یهودیان و تیسایان و مجوسیان و ثنویان و صابئیان و فالسیه.
از منابع اصلی این بخ

از جنونالمجانین ،رسوالۀ فارسوی موسووم بوه «اعتقوادات

فوویقالمسوولمین و المشووی ین» ۷از امووام فخووی رازی اسووت .از مقایسووۀ ایوون دو رسوواله
درمییابی

ه قوامالدین ،بهجز فصل میبوط به خوارج ،تقیییاً تمام ایون رسواله را بوه

هموان تیتیوب در جنوونالمجوانین گنجانیوده اسوت و چوون از آن نوام نیویده ،تحلیوول
نادرست مخاطب را از اهوا اجتماعی آن روزگار در پی دارد بهعنوان نمونه آنجوا
ه فخی رازی اطالعاتی از فیق روزگارش هدود دو سوده پوی

از توألیف جنوون-

المجانین) بیان می ند« :در روزگار ما دو فیقه از معتزله مانده :اصوحاب ابوالهاشو و
ابوالحسن» سنجانیخوافی )3۵ :۸۶۰ ،و یا« :چهارده  :اصحاب انتظارند ،گویند وه
امام بعد از هسن عسکیی فیزنود او محمدهسون عسوکیی اسوت و او غایوب اسوت،
ظاهی خواهد شدن و شیعیان روزگار ما بیآنند و اعتقاد ایشان بی آن اسوت »...هموان:
 .)۲۹دیری آنکه بیخی نسیتهای ناروای فخی رازی به شیعیان عیناً به جنونالمجوانین
درآمده و ها آنکه قوامالدین ،بهویژه با توجه به هضور اجتمواعی -سیاسوی شویعیان
در خیاسان سدۀ هشت و نه و نیز شوکلگیویی تسونن دوازدهاموامی در آن نوواهی،
نسیت به ا مۀ شیعیان ارادت میورزد« :همه درجۀ شهادت یافتهانود توا اگوی بوه نیووت
نیسیده اند به عل و شهادت رسیده باشند همه ،ثمیۀ فؤاد زهیا و قیهالعین میتضوی و
ساللۀ مصطیی بوده اند و تا قیامت نور اقمار در شب تار باقی و پایودار خواهنود بود و
روز هشی هی یک آفتابی باشند و در شب دنیا هی یک آفتابی باشند »...هموان)۱۰۴ :
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و یا« :ماه دوازده  ،ماه ذیالحجوه ،محمود بون هسون عسوکیی ،همچوون هووت بوه
دریای رضا غوطه خورده و از نظی دشمنان غایب گیدیوده» هموان) .در ایون بخو ،
فِیَق مشیهه ،جیییه و غالت شیعه دو بار شی شدهاند ،بوهگونوهای وه ایون دو شوی
متیاوت از ه اند یک شی بیگیفته از رسالۀ فخی رازی است و دیریی از رسالهای
ناشناخته معطله ،قدریه ،خوارج و ادیان غیی اسالم و فیق وابسوتۀ ایشوان نیوز گویوا از
همین رسالۀ ناشناخته باشند .روش شی فیقههای نامبیده ،بیخال

رسالۀ فخوی رازی

ه در چند جمله خطوط ایمانی را بازمینماید ،با تیصیل بیشتیی همیاه است اغلوب
در چند سطی ،اعتقاد هی فیقه را بازگو می ند ،پس با آیات به پاسخرویی بیمیآیود.
در جستوجوی این منیع ناشناختۀ هن ،تواب «الیویق المیتیقوه بوین اهول الزیوغ و
الزندقه» ،از متون عیبی سدۀ شش در عل ملل و نحل یافت شد ه در بیخی مطالوب
مشابهتهایی با جنونالمجانین دارد و میتوان اهتما داد ه منیع ایون هوی دو یکوی
بوده باشد.
مؤلف در نخستین باب از جنونالمجانین ،پس از ذ ی مختصوی عقایود الموی بوی
مهاق اهل سنت ،به نقد شیوۀ صوفیان روزگارش میپیدازد و نحلههوایی از ایشوان را
توصویف موی نود وه از جهوت مطالعوات عیفوانشوناخت در خیاسوان آن روزگووار
سودمند تواند بود ...« :یک سی موی از سیلت بی موافقت سنت بازنکنند و بوا رسوو ،
علیهالسالم به یک سی موی موافقت ننمایند و در مخالیت در محاسن یک سوی مووی
فیونمیگهارند ،مخالیت مصطیی ،صلی اهلل علیه و سل

نند بدین غیور ه موافقت

میتضی می نی و گلیانو محیت هیدر زنند» همان ۱۲ :و  )۱3و ه از رس هلقوه
بی گویدن نهوادن هیودریان و اینکوه «زخموی بوی خوود زدهانود وه دیرویی را زخو

موویزنووی » ۸یوواد مووی نوود همووان )۱3 :و سووید نورالوودین نووامی را «سوویهلقۀ مجوویدان
قلنودروش هیودری صوویت» هموان )۱۰۱ :دانسووته اسوت وه اشوواره بوه رواج طییقووه
قطبالدین هیدر زاوگی م  ۶۱3ق .یا  ۶۱۸ق ).دارد ابنبطوطه  ۷۷۹-۷۰3ق ).نیوز
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در همان روزگار ،از بسیاری هیادره در خیاسان یاد یده ابنبطوطه)3۵۶/۱ :۱3۷۶ ،
و از صوفیانی در هنود سوخن گیتوه وه طووقهوای آهنوی بوی دسوت و گویدن خوود
می افکندند و ه از شمار اینان بودهاند همان .)۲۲۸/۱ :در باب فیوهشتن شارب وه
گویا در آن روزگار ،بیخی شیعیان هیدری بدان مقید بودند ،اشارات پیا نودهای در
متون تاریخی و ادبی می یابی هکایت گیفتاری جامی در بغداد ،بهواسطۀ تهمتی ه
بی او نهاده بودند و به محکمه رفتن

با خصمی « ه سیهلقۀ آن روافض بود ،نعموت

هیدری نام» ه به طعنۀ جامی ،شارب خود را به مدتالعمی نچیده بوود ،از آن جملوه

است اشیی.۹)۲۵۷/۱ :۱3۵۶ ،

دربارۀ جوالقیان یا پییوان جما الودین سواوجی موینویسود« :بواز قوومی سویلت و
محاسن و مژه و ابیو و سی فیوتیاشند ...بدین غیور ه مجیدان و مییدان و قلنودرانی
و یکتا شدهای و قطع تعلقات یدی و شیشۀ سالوس و نام و ننو بی سونو زدیو و
خال

نیس و هوا یدی  ...بی محیت جما سواوجی در جووا شودهانود» سونجانی

خوافی )۱3 :۸۶۰ ،ه اشاره به آیین چهارضیب۱۰در این طییقوه و صویغۀ مالمتوی آن
دارد چنان ه در مکتوبی قلندری از سدۀ هشوت  ،موسووم بوه الکوا وب الدریوه فوی
مناقب الحیدریه ،آمده« :قیابۀ نام و ننو بی سنو زده و فیاغتی از سی و ری

خود و

خل هاصل یده» منقو از :شییعی د نی« .)3۹۱ :۱3۸۷ ،باز قوومی مووی بیرانوه
وصل نند و فتیله سازند و نق

عجیوب ،فییوب عووام و تیویج بازاریوان وه موافو

ابیاهی سید اهمدی و خود را از عش موله سازند و ایون سوه طاییوه یعنوی ،قلنودر و
موله و هیدری ،چهار ر ن جهان را هکومت می نند» سنجانی خووافی)۱3 :۸۶۰ ،
و اند ی پستی مینویسد« :دیریی سنو و آت

میخورد وه سوید اهمودیام.»...

رفاعیه ،پییوان سیدی اهمد رفاعی م  ۵۷۸ق ).به نمای های شریتانریوز در طوو
قیون و سیزمینهای اسالمی پیآوازه بودند چنان ه ابنخلکان م  ۶۸۱ق ).از ایشان
بدین صیت یاد یده« :و ألتیاعه اهوا عجییه من أ ل الحیات و هوی هیوه و النوزو
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فی التنانیی و هی تتضیم بالنار فیطیئونها و قا إنه فی بالده یی یون األسوود و م ول
هها و اشیاهه» ابنخلکان )۱۷۲/۱ :۱3۶۴ ،اند ی بعد ،ابنبطوطه گزارشی از نمای
ایشان بی خاک جای سیدی اهمد مینویسد ه در آت
ه در آن است

۱۱

غلوتزدن و آتو خووردن

ابنبطوطه ۲۲۷/۱ :۱3۷۶ ،و .)۲۲۸

گیوه دیریی ه سنجانی آیینهای آنان را ذ ی می ند ،سلطوتیان هستند:
« ...دیریی شاخها از نمد فیوگهاشته ه ما سلطوتیای یکی م ل زنوان وه
سی به بیشیمی بازدهد وه سویبازم ،سوی بوی نمویبایود داشوت وه سویبازان
دیریند ...دیریی شاخ گاو بی اله دوزد و صورت ماری از نمود بوی خیقوه
ند ه بَیاقیام ،دیریی آستین ش

ند و چهار چاک بوی خیقوه برشواید و

سینهها را به سؤا میشکافد و به دست طمع گیییانها چواک موی نود و بوه
تکیی د ها میخیاشد ه اسماعیل آتاییام و ال

پییان تیک زند ،دیرویی

طیل بی تف بنودد و زبوان بیگشواید وه مولوویام ...و ایون طاییوه را شومار
نیست و در شمار نیستند »...سنجانی خوافی.) ۸۶۰ ،

از سلطوتیان یا سلطونیان ه شاخها از نمد میگهاشتند ،اطالعوی نیوافتی  .بَیاقیوه،
پیوویوان بَوویاق بابووا  ۷۰۷-۶۵۵ق ).بودنوود .بَ ویاق بابووا مییوود صوواری صووالت  ،از پیوویان
جنرجوی صوفی بود ه اسالم را در ییمه و دوبییجه گستیش داد و هو او سویب
شد ه بَیاق بابا از آیین مسیحیت به اسالم گیایود .بَویاق بابوا در تواریخی نوامعلوم بوه
دربار ایلخانان مغو پیوست و به اییان آمود و چوون بوه نماینودگی از سولطان محمود
خدابنده  ۷۱۶-۷۰3ق ).به گیالن رفت ،در نزدیکی الهیجوان شوته شود پیویوان
استخوان های او را بیای دفن به سلطانیه بیدند و الجایتو بیای ایشان در آنجا لنریی با
مقیری روزانه پنجاه دینار ساخت و سیپیستی آن را بوه اهیواد بَویاق بابوا واگهاشوت
القاشانی .)۷۰ :۱3۸۴ ،اولوعار

چلیی م  ۷۱۰ق ،).پیشوای طییقۀ مولویوه از لنروی

بَیاقی سلطانیه دیدار نمود و در آنجا هییان امییجی ،نوۀ بیاق بابا از او پهییایی وید
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هییان امییجی نیز مدتی بعد بوه بازدیود قونیوه رفوت افال وی.)۸۶۲-۸۶۰/۲ :۱3۷۵ ،
هیئت ایشان را مطاب با توصیف قوامالدین ،از قل صیدی  ۶۹۶ق۷۶۴-ق) مییابی
صیدی مینویسد ه شیخ بَیاق و یاران

در سا  ۷۰۵وارد دمش شدند ،درهالی ه

هیئت ایشان همه را شریتزده نموده بوود :ایشوان سویلت فیوهشوته و ریو

خوود را

تیاشیده بودند و بَیاق بابا چوگانی بی دوش داشت ،همران الهی شاخدار از نمد بوی
سی داشتند و ه دو دندان نی

خود را شکسته بودند .سیاجالدین محار در سیودهای

میصل هیئت ایشان را توصیف نموده است در این قصیده نیز توصییات فوق ،ذ ی و
۱۲

از نوازندگان بسیار همیاه بَیاق بابوا یادشوده اسوت.

صویدی.)۱۱۰-۱۰۶/۱ :۱۹۹۱ ،

ارتیاط طییقۀ بَیاق بابا با هیادره و ه طییقه بابا یه در آناتولی نیازمند پژوه

بیشوتی

است.
نوشتۀ قوامالدین ،از وجود نحلهای از طییقه بابایان تیک در خیاسان آن روزگوار
اطال میدهد :اسماعیل آتا از پییان نقشویندیه بوود وه در اصول ،طییقوۀ او بوه شویخ
اهمد یسوی م  ۵۶۲ق ).میرسید .این یسویان در گهر زمان ،به نقشیندیه پیوستهانود.
اسووماعیلآتووا در سوودۀ هشووت در نووواهی خوزیوان ،قصوویهای میووان سووییام و تاشووکند
میزیسته و خواجهعییداهلل اهیار ،سلوک او را خوش میداشوت اشویی/۱ :۱3۵۶ ،
 )۲۷اما اینکه طییقۀ خاصی داشته و صوفیانی به او خوانده میشدهاند ،در منابع یافت
نشوود .گیتنووی اسووت اشوویی از خیق وۀ چهارچوواک ی واد یده و وجوووه رمووزی آن را
بیشمیده اما از اینکه این خیقه بوه طییقوۀ خاصوی تعلو داشوته ،سوخنی نریتوه اسوت
همان .)۱۷3 /۱ :آنچه از مولویه نوشته نیز از منظی هضور و نیوذ مولویه در خیاسوان
سدۀ هشت و اوایل نه درخور توجه است.
قوامالدین به پییوی از هجوییی ده طییقۀ صوفیانه را بیمویشومارد و آنچوه را در
شفالمحجوب آمده بهاختصار در باب هی یک بیوان مویدارد :محاسوییه ،قصواریه،
طییوریه ،جنیدیه ،نوریه ،سهلیه ،هکیمیه ،خیازیه ،خییییوه ،سویاریه اموا بوه جوای دو
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طییقۀ دیری ،یعنی هلمانیه و هالجیه ه از منظی هجوییی میدودند ،دو نام دیروی را
از خود افزوده« :ابوذر و ابودرداء محققاناند و مته نیستند» ۱3سونجانیخووافی:۸۶۰ ،

 ،)۵۵گویا بدین معنی است ه ایون دو یوار صویه ،بویخال
طییقهای خا

آن دیرویان ،پیویوان و

نداشتهاند .دربارۀ ایشان مینویسد« :مههب أبی الودرداء ،از صوحابه،

آن است ه هی ه را از بیای ه تعالی قیو

یدی ،به معصیت از وی قطع نکنوی و

در دعا بکوشی و همت بازنرییی گوید یار ه در ار افتد ،او را یواری بایود وید،
بنری ار او ،باید بود و از وی تییا نشاید ید قوله تعالی« :إِنوی بَوییءٌ مِموا تَعْمَلُوون»
الشعیاء .)۲۱۶ :مههب وی به شیقت نزدیک است اما مههب ابوذر جندب بن جنادۀ
غیاری ،گوید :اهب هلل و ابغض هلل ،هی ه را در طاعت بیای خدای دوسوت داشوتی
در معصیت از وی بیوی و دشومنگیوی و مهجوور ون قولوه« :إِنوا برویَآاُا مِونکک ْ وَ مِموا
تَعْیردرون» الممتنحه« ،)۴ :ال أَعْیردر ما تَعْیردرون * وَ ال أَنکتُ ْ عابِدرونَ ما أَعْیرد» الکافیون۲ :
و  .)3این مههب به سالمت نزدیک است» .این تیاوت در مشیب ایشان ،پوی توی در
اهیاء علوم الدین ذ یشده است غزالوی ،بویتوا ۱۸۶/۲ :و غزالوی )۴۰۰ /۲ :۱3۸۶ ،و
الیته غزالی در نقل اصل سوخن ایون دو صوحابی بوه قووتالقلووب نظوی داشوته اسوت
المکی .)3۶۹/۲ :۱۴۱۷ ،قوامالدین مشیب این دو صحابی را ه یکوی بوه «سوالمت»
نزدیک است و دیریی به «شیقت» ،در نار مکتب آن ده صوفی قیار داده است.
 .2آموزههای صوفیانه در جنونالمجانین و شیوۀ بیان آنها
قوامالدین گیچه خود به تصو

گیاییده اما گهشته از رویکید منتقدانوه بوه صووفیان

روزگارش ،سخت در بند متابعت از سنت است و محققان صوفی را نیز جامع این دو
میداند« :بدان ه علما ناقالن شییعتاند و فقیا عامالن طییقت و خداوندان مسا ل و
رسووایلانوود و مشووایخ ،محقق وان ایوون هووی دو معنوویانوود» سوونجانیخوووافی )۹ :۸۶۰ ،و
می وشد تا خاستراه و میانی تصو
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سی گوید نام صوفی در قیآن مه ور نیست ،هی جوا وه در قویآن مقویب و سواب
آمده ،ایشان اند و اگی گویند اس عش ظاهی نیست ،نظی ن در این هدیث سوماوی
ه اولیایی تحت قیابی الیعیفه غییی ،چون اهل هیماند ،هیآینه اس ایشان میمووز
باشد تا چش عوام بی جما ایشان نییتد» همان )۵۱ :پوس بوه تأویول فویایض نمواز،
روزه ،طهارت ،هج و ...از منظیی صوفیانه میپیدازد بهعنوان نمونه آداب هج را بوا
انوا اضافههای تشییهی و استعاری اینگونه روایت می ند« :الز وه و الحج :این هی
دو بی فقیی نیست ز ات ایشان تز یۀ نیس بود و هج ایشان آن بود ه به نیت عیوۀ
د  ،پای هستی از خانۀ بدن بییون نهند و اهلبیت اخالق ذمیمه را ودا

ننود یعنوی

لهات و شهوات جسمانی را بازگهارند و روی در وادی غیب آرند و خلع نعلین نند
و از شهیهای ناموس و ریا و عادت و عمیانات نام و ننو عیوور ننود و  »...هموان:

 .)۶3اینگونه تأویالت هنیی ،از دییباز در صوفیانهها جلوهگیند.۱۴

از دیری سنتهای تعلیمی مندرج در جنونالمجانین ،شی چهول مقوام اسوت وه
مؤلف رسالۀ چهل مقام یا مقاماتاربعین ،منسوب به همویوه جووینی  ۵3۰-۴۴۹ق).

را با اندک تغیییی بهتمامی نقل نموده  ۱۵و نیز در شیای دهگانۀ خلوت وه میتودیان

سالک را از آموختن آن گزییی نیاشد ،به ذ ی این بخو

از رسوالۀ ماالبود منوه فوی

الدین پیداختهاست عالءالدوله سمنانی .۱۶ )۸۲ :۱3۸3 ،گیتنی است ه قوامالدین بوه

نام بیخی منابع نیز اشاره یده چنان ه در توصویه بوه ذ وی خیوی موینویسود« :شویخ
نج الدین ییی گیته آواز بلند نکند ،شیخ مجدالدین بغدادی در تحیه الیویره گیتوه
است در اخیای صوت و اجتناب از الحان سعی ند ...و شویخ عموار در رسوالۀ خوود
گیته ه سالک در ابتدا و انتها ذ ی خیی گوید» سونجانیخووافی )۷۰ :۸۶۰ ،وه از
رسالۀ شیخ عمار ،رسالهالصوم او را منظور داشته است نام اهیاء و یمیای سعادت را
نیز ذ ی یده و چنان ه پی تی آمد ،از منابع جنونالمجانین بودهانود .در نقول اقووا
دیریان گاه به نام گوینده اشاره دارد و گاه بی ذ ی نام در آن تصی

7/4/2015 1:09:55 PM

می ند:

Text [10].indd 121

 / 122جنونالمجانین و عرفان خراسان در سدۀ نهم

«یکی گیت اگی یکی گویی ،ده بشنوی گیت اگی ده گویی یکی نشنوی ،با
من صلح ید» همان )۱3۴ :ه ناظی به هکایوت موالناسوت« :منقوو اسوت
ه روزی هضویت

از محلوه مویگهشوت دو شوخص بیرانوه بوا همودیری

مناقشه و منازعه می یدنود و بوه همودیری زی و قوا

مویگیتنود هضویت

موالنا از دور توقف فیموذه میشنوذ ه یکی به دیریی میگویه وه یعنوی
به من میگو ی و اهلل و اهلل ه اگی یکوی بروو ی هوزار بشونوی خهاونودگار
پی

آمهه فیموذ ه نی نی ،بیا هیچه گیتنی داری بمن بروو وه اگوی هوزار

برووو ی یکووی نشوونوی هووی دو خص و سووی در قوودم او نهوواذه صوولح یدنوود»
افال ی.)۱۰۵ /۱ :۱3۷۵ ،

سنجانی در بخ هایی از واردات و واقعوات بوه پیسو هوای مییودان و دوسوتان
میپیدازد این پیس ها ه دامنوهاش از قویآن و هودیث و اصوطالهات عیفوانی توا
اشعار و هکایات عامیانه گسوتیده ،بیوانری محوی علموی آن روز اسوت و ازآنجا وه
بعضی از این مسا ل پی تی میان دانشیان مسیوق بوده ،چرونری استنیاط قوامالدین را
نشان میدهد ه اغلب با صیغهای صووفیانه همویاه اسوت :یکوی از هکایوت خضوی و
موسی ) میپیسد ه چیا خضی نخست «فأردت أن أعییهوا» الکهوف )۷۹ :گیوت،
سپس «فأردنا» الکهف )۸۱ :و سیانجام «فأراد ربک» الکهف .)۸۲ :قووامالودین ایون
مداقه را ه از روزگار هالج تا به روزگار مؤلف مییابی  ،۱۷به مناز سولوک پیونود

می زند ه خضی عش به موسوی عقل/معیفوت/ادب ،در منوز او

وه شویایع بوود،

فأردت گیت تا نقصان به خود اضافت ند در دیریی فأردنا گیت ه مقام طییقت
بود و سهدیری را به ه منسوب ید ه من و ما فانی شده و هو باقی ماند سونجانی
خوووافی .)۲۵۹ :۸۶۰ ،پیسووندۀ دیروویی بووا اشوواره بووه آیوۀ «أ لسووت بوویبک قووالوا بلووی»
األعیا  ،)۱۷۲ :چیایی اجابت قومی و ابای دیریی را جویا میشود ه قوامالودین
پاسخ میدهد« :قوله تعالی« :و کنتم أزواجاً ثالثةً» الواقعوه )۷ :و قولوه تعوالی« :مونه
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ظال ٌ لنیسه و منه مقتصدٌ و منه ساب ٌ بالخییات» فاطی )3۲ :همه بلوی گیتنود و اموا
سه گیوه شدند :سابقان از سی معیفت و محیت گیتنود و مقتصودان بوه تقلیود سوابقان
گیتند و ظالمان از بی گیتند ،الجیم عال صورت و شهادت و ایموان و نیواق و یوی
پیدا شد ».سنجانیخوافی )۲۴3 :۸۶۰ ،ه این تیسییی بدیع است.
در ذ ی اهادیث گاه می وشد به رفع میاینت ظواهیی آنهوا بپویدازد .مؤلوف بوا
ذ ی اهادیث اوایل او ما خل اهلل نوری /العقل /القل ) ،اولیت را مختص می ند:
«هی یک در میتیۀ خود اولیتی دارند چنان ه او چیزی ه در طور خیی و
سی پدید آمد ،نور محمدی بود و او چیزی وه در مقوام غیوب از میویدات
علوی به ظهور آمد ،لطییۀ عقل بود و او چیزی وه در عوال اجسوام پدیود
آمد ،عیش و یسی و لو و قل پس بدان ه چون از قلو خیوی و دوات
روهی و مداد نوری بی لو عقول ،نقووش نیووس پیودا شود ،سوواد آن عوال
شهادت آمد و بیاض

۱۸

عال غیب»

همان.)۲3۶ :

یا پس از ذ وی «فوذذا سوویته و نیخوت فیوه مون روهوی»
«األروا جنودٌ مجنده» ،این پیس

را پی

 )۷۲ :و نیوز هودیث

می شد ه «اگی رو را بی جس سیقت

نیاشد هدیث نت نییاً و آدم بین الماء و الطین چه باشد و مسئو «ألست بیبک » وه
بود؟» سنجانیخووافی )۱۴۷ :۸۶۰ ،در پاسوخ ،هودیث نخسوت را بوه رو انسوانی و
هدیث دوم را بی رو هیوانی وارد میداند و با تم یل به شی میپیدازد:
«آنکه گوید پی

از اشتن و رفتن عماموه و خیقوه موجوود نیسوت ،معودوم

است ،نظی به هیات هیوانی ه ایجاد بعد از تسویه است ،بدین وجوه راسوت
باشد و آنکه گوید ه پی

از این جمله تاج و خیقه در این پنیهدانه موجوود

بود و خیما در این استه موجود بود ،نظی به رو ناطقۀ انسانی األروا جنوودٌ
مجندۀ راست ...یعنی اروا به امی نفیکون موجود بودند ،بعد از مودتی بوه

7/4/2015 1:09:55 PM

Text [10].indd 123

 / 124جنونالمجانین و عرفان خراسان در سدۀ نهم

هکمت بعد از وسوای بسویار از هیوولی بالیعول ظواهی یدنود و بوهوقوت در
وجود میآیند» همان.)۱۴۸ :

از جمله اشعاری ه مؤلف به تأویل عیفانی آن میپیدازد ،سیودهای عامیانه است:
افسانه سمک گل با من بیا تا سی پل
گواوی بکوش به تو ده پاره سوول؟
پیل بییان ون مروسوان مهموان ن
تیووووویانداز ووومان پنهوووان وووون

سنجانی همچنین بیتی از گلستان سعدی را تأوبل می ند:
صاهیدلی به مدرسه آمد ز خانقواه

بشکستعهد صحیت اهلطیی را
سعدی)۱۰۲ :۱3۶۸ ،

او یک رباعی سمیولیک از سیایندهای ناشناس را نقل می ند:
د فاختووه بوویب بنواخووت

از خوواک پییووی بلیلووی چنرووی سوواخت

دی ز آتوو

امووووویوز ربووووواب زات در آب افتووووواد

فوویدا قموویی ز بوواد نووی خواهوود سوواخت

او شانزده معنی را بوی آن وارد دانسوته سونجانیخووافی )۲۱۲ :۸۶۰ ،و نیوز ابیوات
آغازین از غز موالنا را شی

یدهاست:

داد جوووواروبی بووووه دسووووت آن نرووووار

گیوووت از ایووون دریوووا بیانریوووزان غیوووار

گشوووت جووواروب بسووووخت

تووو جوواروبی بوویآر

آب آتوو

گیووت از ایوون آت و

مولوی)۱۰/3 :۱3۵۵ ،

این دو بیت از سدههای هیت و هشوت موردتوجوه صووفیه بووده چنوان وه شویخ
صییالدین اردبیلی م  ۷3۵ق ).و شواه نعموتاهلل ولوی  ۸3۴-۷3۱ق ).بوه تأویول آن
۱۹

پیداختهاند و از متأخیان ،مال هادی سیزواری  ۱۲۸۹-۱۲۱۲ق ).از آن جمله است.
در جنونالمجانین این سیودهها متیاوت با دیریان و با بیانی ادبی تأویل شدهاند:
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«جاروبی الی نیی به رشتۀ االی اثیات بستند و به دست د دادند و گیتنود از
دریای الهان هوا و نیس و دنیا و آب و آتو

و بواد و خواک ،گوید و دود و

غیار انریخته ،باز از این دریا به عقل و عل و انابت بازگید و جواروب انابوت
بیآور ه جاروب و دریا اشارت به اختیوار اسوت و بوار امانوت وه بوه هوی
مخلوق ندادهاند ...آنچه میگویند بکن ،نمی نی و آنچه گویند مکون ،هموه
آن می نی الجیم آب لطف ،آت

قهی میگیدد و جاروب را میسووزد و

اعما تو هیطه میگیدد »...سنجانیخوافی.)۲3۲ :۸۶۰ ،

استیاده از بیان ادبی در نقل میاهی غامض عیفانی ،گهشوته از د نشوین نموودن و
تیهی سادهتی ،ظیفیت تأویل را می افزایود و آن را بوه منشووری ماننود مویسوازد وه
هی سی از ظن خود پیتوهای رنورنو معیفت را در آن مییابد و مینماید.
داستان تم یلی بیهانالعاشقین ه بوه نوامهوای شوکارگاه و قصوۀ چهوار بویادر نیوز

نامبیدار شده است ،از نمونههای «معناتیاشی» در جنونالمجانین است ۲۰.قوامالدین از
این هکایت ،با عنوان «معمای پیی هند» یاد یده و به شی آن پیداخته اسوت هموان:

 .)۲۱۷در مجموعۀ یازده رساله از صدرالدین ابوالیتح سید محمد گیسوودراز چشوتی
 ۸۲۵-۷۲۰ق ،).از مشایخ چشتیۀ هند ،این هکایت به گیسودراز منسوب شده است
با آیۀ «و تلک األم ا نضیبها للناس لعله یتیکیون» الحشی )۲۱ :میآغازد و بوا ایون
جمله ه «و اولوااللیاب تعی

این هاالت بازنمایند» به سیانجام میرسد گیسودراز

چشتی ۱3۶۰ ،ق ۲ :و  )3ه تأ یدی بوی رازوارگوی آن دارد سوپس هیوت شوی از
دانشوران هندی بی آن نقل شده ه دو شی نخسوتین فاقود نوام شوار انود اموا اسوتاد
منزوی آن دو را از سید محمد ا یی ،فیزند گیسوودراز دانسوتهاسوت منوزوی:۱3۸۲ ،
 .)۱۵۰/۷در مقابلۀ شی قوامالدین با ایون شویو دانسوته شود وه شوی قووامالودین
رونویسووی از شووی نخسووتین از ایوون هیووت شووی  ،بووا انوودک تغییوویی اسووت .شووی
اصطالهات عیفانی :سیور و نور و هضور ،طیی تصییۀ قلب و تز یۀ نیس ،اینکه از
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این اشخا

میدم صورت آدمی یست ،هقیقت قیله و سی علو و عشو و عقول از

مقوالتی هستند ه مؤلف با بیانی ادبی و اغلب به یاری تم یل به شی لطوایف آنهوا
میپیدازد.
از دیری شریدهای ادبی در بیان میاهی باریک عیفانی ،زبان هوا اسوت وه در
جنونالمجانین به شکل مناظیه و یا خطابی یکسوویه مشواهده مویشوود زبوان هوا
درواقع توصیف ها و صیت موجودی است وه نویسونده بوه ایون بهانوه دریافوت و
سخن خود را بی زبان او جاری میسازد .این در هدیث دیرویان آمودن ،سوخن را از
هوزۀ پند و اندرزی تحکمی به گیتوگویی میاخیهانریز می شاند تا مخاطب خود
به داوری بنشیند و ازآنجا ه اغلب با صنعت تشخیص همیاه اسوت ،شواعیانری را بوه
دنیا دارد و سیب میشود تا خواننده با اشتیاق تا سیانجام به نظاره بنشیند .ایون روش
بهویژه در میاهث عیفانی و فلسیی وه خواطی تیوز مویطلیود و هوا و مجوا فویاخ،
همواره دستمایۀ نویسندگان بوده است تا ه در مناظیهای بس آرا و عقاید داده شود
و ه از این رهرهر متن ادبی پدید آیود .قودما اغلوب ایون مقولوۀ تشوخیص را ذیول
استعاره و به بیان دقی تی نوعی از استعارۀ مکنیۀ تخیلیوه دانسوتهانود چنوان وه شومس
قیس رازی در بحث از استعاره مینویسد« :و از سایی انوا مجازات آنچه به اوصوا
شعیا مخصو

تی است و جوز در والم منظووم توداولی نودارد ،مکالموۀ جموادات و

هیوانات غیی ناط است چون مناظیات تیغ و قلو و شومع و چویات و گول و بلیول و
مخاطیات اطال و دمن و ریا و و ب و غیی آن» رازی.)3۶۸ :۱3۶۸ ،
در جنونالمجانین ،مؤلف سه زبان ها میاخیهگوون و میصول از سوو ،سویب و
خیوس را با خودش بیان می ند ه همری بوی نکووه
اشی

مخلوقات بودن

شوییتری نوو آدم از مقوام

و غیلت و تکیی اوست .این سهگانههوا بوا توصویف زموان و

مکان بهگونهای فضاسازی شدهاند تا واقعنمایی روایت را بییزایند« :در ماه رمضان بوا
یکی از بیادران در مسجد به اعتکا  ،ساجد مسجود و عابد معیود بوده ،بلکه از غو
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چاشت فوتشده به طلب شام آینده مشغو  ،چون نان رسید ،سری در عقب دوید و
به آستانۀ مسجد درآمد ،به هقارت نظی یدم و بانو بی وی زدم و به آستانۀ مسوجد
سیآستین بی وی فشاندم و گیت سو در مسجد چه ار دارد؟! سوو بوه زبوان هوا
گیت :ای بیرانه! آشنا شوو ،»...سوپس تکیوی انسوانی و «أنوا ربکو األعلوی» زدنو
یادآور شده ،به ستای

اوصا

را

خود میپیدازد .در ته یه االولیا عطار۱۴۸ :۱3۸۶ ،

و  )۱۴۹و مصییتنامه عطار ۴۰۱ :۱3۸۵ ،و  )۴۰۲هکایتهایی از گیتروی سوو بوا
بایزیوود و انوودرز دادنوو  ،ذ یشووده ووه میوواهیمی از هکایووت میصوول منوودرج در
جنونالمجانین را دارند و دور نیست ه هستۀ نخستین این زبان ها موأخوذ از آثوار
عطار باشد .در مناظیۀ دیری ،نخست بیاعت استهال گونهای بیان می ند و سوپس از
عتوواب سوویب بووا خووود از تیووز نرییسووتن

موویگویوود« :قولووه تعووالی« :سوویح هلل مووا فووی

السماوات» الحدید )۱ :و قوله« :و إن مون شویء اال یسویح بحموده ولکون ال تیقهوون
تسییحه » اإلسیاء )۴۴ :بدان ه همۀ ذرات ا نوات مسویحان سویحانانود »...و زبوان
ها سوومین از قوو خویوس اسوت و وصویت او .در سویانجام ایون سوه زبوان هوا ،
نتیجهگونهای را بیان میدارد ه «همیشه در هو خوود بودگمان مویبواش و در هو
بیادران نیکو گمان» سنجانیخوافی.)۲۰۵ :۸۶۰ ،
اربید دیری زبان ها در مناظیههایی است ه قوامالدین در باب قووای نیسوانی
بیان می ند :مناظیۀ عقل و عل و نیز شکوه زبان ها ذ ی و فکی از همدیری ه هوی
دو با داوری د به سیانجام میرسد .درخور توجه است ه قوامالدین ،در پایان زبان
ها شکوهآمیز ذ ی و فکی از همدیری ،سمیولیک بودن آن را یادآور مویشوود وه
«میاد من از ته یۀ ذ ی و فکی در این مقام علمای اسالم و فقیای ویامانود» هموان:
 .)۹۹مناظیۀ عقل و عل با رفتن سالک فکیت به هضیت سالک د و سوؤا
از شی

عقل و فضل عل میآغازد پس ذ وی منوادی موی نود توا عقول و علو بوه

پیشراه د هاضی آیند این هی دو فصلی در ستای
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به آخی ه د داوری می ند« :شما هی دو را به جهت من فیستادهاند تا در سیی زاد و
آلت من باشید هی یک به ما و شی

و فضل خود مغیور گشوتید و در یکودیری

افتادید چنان ه از عیبدۀ خود پیوای من ندارید ،هی دو یاد نیود وه مهتوی عقوال و
بهتی علما ،یعنی ابلیس را به یک بیادبی با عل و عقل به ه چرونه بی در بارگواه موا
به قیضۀ قهی و غییت بی سیی دار لعنت شیدند »...هموان .)۷۷ :اینکوه علو و عقول
داوری به پیشراه د میبیند و نیز پاسخ د در ارجمنودتی دانسوتن خوود ،در اندیشوۀ
دانشوران پیشین مشاهده می شود موالنا د را به سلیمان مانند ویده وه ده هوس و
هیت اندام به امی او هستند:
د مروووی مهوووی سووولیمان یافتوووهسوووت

وووه مهوووار پووونج هوووس دریافتو وهسوووت

پووووونج هسوووووی از بووووویون میسوووووور او

پوووووونج هسووووووی از درون مووووووأمور او

ده هوووس اسوووت و هیوووت انووودام دگوووی

آنووو انووودر گیتوووار نایووود مووویشووومی

چووووووون سوووووولیمانی دال در مهتوووووویی

بوووووی پووووویی و دیوووووو زن انرشوووووتیی
مولوی)3۵۷۸-3۵۷۵/۱ :۱3۷3 ،

تم یل نیز در جنونالمجانین ،نمودار دیریی از این خیا سویا و شواعیانه اسوت.
تم یل ،نوعی تشییه می ب است جیجانی )۵۷ :۱3۷۴ ،ه بوا ظیفیوت بواال در تیهوی
میاهی انتزاعی در متون تعلیمی صوفیانه و پی

از آن در متون مقدس اربید فیاوان

داشته است زییا ذهن مخاطب را به وششی لهتبخو

در شوف ارتیواط اجوزای

مم ل مشیه به) و مم ل له مشیه) وامیدارد .قوامالدین نیوز بودین وجوه تم یول توجوه
داشته است « :از بیای فه تو به مجاز با هزار بی و گداز این مقودار در تابوت آمود»
سنجانیخوافی )۱۵۹ :۸۶۰ ،و نمونههایی را در ضمن میاهث بیان می ند« :م ل ایون
عال چون درختی است با صد هزار بیگ و شواخ و چووب و گول و خوار و میووۀ او
د های میدان ار و این درخت بیای میوه است ه میاد از شجی ،ثمی است اما اگوی
این میوه را در میانۀ فصل ها ندارند به نهایت نتواند رسوید  »...هموان .)۵ :اغلوب ایون
تم یلها سیشار از اضافههای تشییهی و استعاری است« :نیس را م ول درختوی تصوور
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ن ه هی فصلی به فضلی موصوو

مویشوود چنودان وه از آفتواب ایموان دورتوی

میگیدد ،امارهتی میشود و در زمستان نیاق خشکتی و در بهار به قدر قوت آفتواب
خیم تی و تازهتی  »...همان.)۶ :
 .۳رؤیا نگاشتههای صوفیانه

باب چهارم جنونالمجانین در سؤاالت و واقعات است .قوامالدین پیس های مییدان
را پاسخ میدهد و ه به تأویل رایاهای خود ،با سیعنوان واقعه میپیدازد ه اغلوب
با ذ ی زمان و مکان همیاه است .قوامالدین آنچه را در عال خواب به او نمودهاند بوا
عنوان واقعه بیان می ند و ها آنکه صوفیان ،واقعه را نه خواب ،بول هوالتی بوهسوان
خواب دانستهاند ه رو با ذ ی ،از مشاغل و قیوود هوواس رهیوده و بوه معیفتوی آن
سیی رسیده ه محتاج تأویل است .نج الدین ییی واقعوه را میوان یقظوه و خوواب

میداند نج الدین ییی .)۲۶۰ :۱۴۲۶ ،نج الدین رازی م  ۶۵۴ق ).ه بهسان پیی
خود ،واقعه را میان خواب و بیداری یا در بیداری تمام دانسته و دو نو واقعۀ روهانی
و ربانی را بیمیشمارد« :واقعه آن باشد ه از هجاب خیا بییون آمده باشد و غییوی
صی

شده ه رو در مقام تجید از صیات بشیی وه مودرک آن شوود ،واقعوهای

روهانی بود مطل و گاه بود ه نظی رو مؤید شود به نور الوهیت ،واقعۀ ربانی بوود
ه المومن ینظی بنور اهلل» نج الدین رازی ۲۸۹ :۱3۷۹ ،و  )۲۹۰و واقعهای را ه بی
میدأ الهی و به واسطۀ ریاضت و تصییۀ رو تا محو صیات بهیمی و جستن از هجب
خیا باشد ،از مقولۀ استدراج میداند همان .)۲۹3 :باخیزی م  ۷3۶ق ).استغیاق در
ذ ی خالصوانه را الزموۀ واقعوه دانسوته اسوت بواخیزی 3۰۵ :۱3۸3 ،و  .)3۰۶بوی ایون
اساس ،پانزده واقعهای ه قوامالدین ذ ی یده ،به رایای تأویلی مویماننود توا واقعوه
بدان معنای پی گیته زییا قوامالودین اشواره بوه هالوت نووم دارد« :خوواب اسوتقیا
ید»« ،در ها نمودند ه« ،»...به خوواب نمودنود وه « ،»...سواعتی گوهر بوی محلوۀ
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آسودگان»« ،یعنی خوواب افتواد . »...راوی گواه تنهوا بوه ذ وی رایوا بویهوی تعییوی و
توضیحی بسندهمی ند و گاه به قیآن و هدیث به تعییی میپیدازد اما اغلب خوالی از
وجوه نشانهشناسی و به تمام ذوقی است:
«در ها نمودند فقیی بی صوحیایی بوود ،جمواعتی درویشوان هاضوی شودند،
یکی از ایشان سؤا

ید ه خالی در ار قیله در تیدد و اختال

افتادهانود

و شک بی همه غالب شده ،چرونه میبینی؟ گیت خانوهای خلیولاهلل در مکوه
وضع یده و به امی جلیول و اشوارت هییوباهلل تابعوان بوه هوی موضوع نشوانی
ویدهانوود...اما قیلوۀ روهانیوان و جملوۀ مال کووه قالوب آدم بووود ووه معیووود و
مسجود همۀ ساجدان روی بوه جهوت وی سوجده فیموود[...گیتنود] :چرونوه
است ه از این قیله هی نمیپیسوند؟ گیوت از آنکوه هوی یوک از ایون متوا
سیی بی گیدن دارند .در خواب دیدم ه سیی از دهان سی بویزد و بوا نیوس
از سینه من بهآسانی میدی بیآمد و دو قدم بی سی دوش من نهاد و بی سی مون
نشست و سخنهای غییب میگیت ،او را نمیدیدم ،مویا ضوعیی پیودا شود،
بییتادم ،در وقت افتادن بیدار شد» سنجانیخوافی.)۲3۸ :۸۶۰ ،

قوامالدین در تأویل این رایای سور ا مینویسد:
«نط  ،نصیب انسان است و فیزند رو است و از دهان میزاید ،چون لموۀ
غییی از دهان میی سی بیزد ،قدم بی دوش آسمان زد و به نیوس مویده زنوده
می ند و در طیلی سخن میگوید« :إنی عید اهلل آتانی الکتاب» مویی ،)3۰ :
سخن از دهان بیآید و پای بی دوش قل و دوات نهد و بی سی تخت قیطواس
نشیند »...سنجانیخوافی.)۲3۹ :۸۶۰ ،

مؤلف بارها در واقعات خوود بوا پیویی در هیئوت شویخ جوام دیودار موی نود ،در
واقعهای با غالمی سیاه ه سخن میشود و چون پیوی سویمیرسود ،غوالم مویگییوزد
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سپس غالم را به شیطان و نیس أماره و هوای خونخواره و پیی را بوه شویخ ییوی « وه
دیو از نور وی میگییزد و از ایشان نومید میگیدد» ،تعییی می ند هموان .)۲۴۴ :در
واقعهای با پییی همیاهمیشود تا از شهی بوه در مویرونود ،پوس پیوی او را از همیاهوی
بازمیدارد ه «بازگید ه من به طوی

ووه مویروم ،توو ضوعییی ،نتووانی آمود.»...

قوامالدین این پیی را «رو خضیصیت» مینامد همان )۲۴۵ :و در واقعهای دیری این
پیی نورانی همان موالناست:
«به خواب نمودند ه روز عید بودی و این فقیی به خانقاهی درآمودم ،گیتنود
خانقواه موالنوای روم اسووت ،اماموت خواهوود وید ،هاضوی شوود و نمواز عیوود
گزاردند ،جمعی انیوه بودند از هموه نوو  ،فیزنودی در لیواس پوشویده پوی
ایشان آوردند از فیزندان ایشان ،موالنا فیمود ه قوام جاسوت؟ وس مویا
نمیشناخت تا نشان دهد ،باز خود ندا ید ه یا قوام جایی؟ بیخاست  ،میا
پی

خود خواند و این بیت بی من خواند:
از ظهور شمس ما پیدا شدی
ذرهوار از عش ناپیوا شودی

از فیض ایشان بی زبان من رفت:
از تجلووووی رو مووووا شوووود در سووووما

در جمووووا وهووووده یکتووووا شوووودی

آن فیزند از لیاس بییون آمد ،بیپای خاست ،چون در تکل آمد ،این بیت بی زفان
وی رفت:
هوو تعووالی گیووت أ لسووت بوویبک

در بلووی گیووتن همووه گویووا شوودی »
سنجانیخوافی ۲۴۲ :۸۶۰ ،و )۲3

نمودارشدن پیی در این واقعات ه به هیئت اهمد جام از او با عنوان «زنندۀ پیک
هضیت »و «سیمست خمخانۀ عش » یاد می ند) و یا موالناست ،به ارادت قوامالدین
به ایشان و آرزومندی دیدارشان بازمیگیدد بهویژه آنکوه در جنوونالمجوانین و نیوز
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منابع عصیی از اینکه قوام الدین میید یکی از صوفیان نامدار روزگارش بووده باشود،
ذ یی نشده و لحن او نیز اغلب با انتقواد از ایشوان همویاه اسوت .یونوو ،روانشوناس
نامدار سو یسی ،پیی دانا را تصوییی میداند ه نمودی از خویشتن است و هیگاه ه
زندگی آگاهانه هالتی تکجنیهای و اذب پیدا ند ،بهگونهای غییزی و بوه شوکل
پییی فیزانه و طیییی دردآشنا در رایا آشکار مویشوود بازگشوت تووازن روهوی در
گوویو پووهییفتن ایوون معیفووت ناخودآگوواه اسووت یونووو .)۱۵۷ :۱3۸۲ ،همووو رایوا را
دریچهای به عال ناشناختۀ درون و تیجمان روان به زبان نمادها میدانود .دسوتیوابی
به شکوفایی روان با توجه به این صور انیسی میسی است .در عیفان نیز این میهوم ه
رایا درواقع دیدار با خویشتن و مقولهای انیسوی اسوت ،موردتوجوه بووده چنوان وه
موالنا سیوده است:
نووی تووو گوووی ه و بووه گوووش خویشووتن

نووی موون و نووی غیووی موون ای ه و تووو موون

همچووو آن وقتووی ووه خووواب انوودر روی

خوود شووی

بشووونوی از خووووی

و پنوووداری فوووالن

تو ز پی

خووی

بوه پوی

با توو انودر خوواب گیتوه اسوت آن نهوان
مولوی)۱3۰۱-۱۲۹۹/3 :۱3۷3 ،

مداقه در واقعات جنونالمجانین مؤید این نظییه است پیی رهنمایی ه قوامالدین
«رو خضی صیت» مینامد ،درواقع هیئت انسوانی روان خوود اسوت وه دسوترییش
میشود .در واقعۀ دیریی پییی او را اندرزی نهانی میدهد:
«ای قوام! تو ه هی خانقاه نداری ،طویاران رخوت بوازار خوود نزدیوک توو
میآورند ،واویاله بی سی ه خانقواه داشوته باشود و مییود گیوید و شواگید
دوست و جاهطلب باشد» ه قوامالدین بوهدرسوتی ایون مقصوود را دریافتوه و
مینویسد« :و آنچه گیت تو را خانقواهی نیسوت ،یعنوی توو را وه شوهیتی و
داعیهای نیست ،ابتالها میافتد و از تو داهو به بات خود مویسوازند ،وای بوی
آنکه شهیت جوید تا مشهور شود و  »...سنجانیخوافی)۲۴۷ :۸۶۰ ،
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اینگونه واقعات ه اغلب با خویشتن سالک در ارتیاطانود ،بیخاسوته از تجوارب
معنوی ایشان در ارتیاط عل النیس و میاقیه است.
 .۴عقل و علم از منظر جنونالمجانین

گیچه قوامالدین نام تواب خوود را جنوونالمجوانین نهواده و جوامی نیوز از جهبوۀ او
نوشته ،بااینهمه بارها از ارادت و نه متابعت مجوهوبان سوخن گیتوه اسوت« :گیوهوی
متابعووت مجووهوبان ابتووی ننوود و ارادت ایشووان شوواید و متابعووت ایشووان جووایز نیسووت
ذویالعقو متابعت میهوت چرونه نند »...سونجانیخووافی .)۱۲ :۸۶۰ ،قووامالودین
مقام این دو را در تم یلی بیان می ند :دو شاربالخمی توبه نمودند و چون به میخانوه
رفتنوود ،یکووی را خنووب ،خشووک و دیروویی را همووه عسوول شوودهبووود او ایوون تیوواوت
بینالمقامین را در سایۀ دو گونه سلوک میشمارد:
آن را ه خنب خشک شده بود« ،ابداالن مجهوب باشند ،خوشنشینان سی ووی

جنون ،والهان مجنون ،سایهنشینان میدان فنا ،عقالی مجانین ،پهلوانصویتان هیودری-
خُل قلندروش» و دیریی را ه خنوب عسول شوده بوود « ،وامالن مکمول ،میشودان
هادی ،عاقالن ناصح عالیهمت ،عالمان عاقل ،زاهدان عار  ،صوفیان صافی» پوس
نخستین را مجهوب ابتی و دیریی را مجهوب سالک مینامد .همان.)۲۱۵ :
قوامالدین اقتدا به پییی را درست میداند ه «بوی طییو مجاهوده سولوک ویده
باشد و مضیت و منیعت راه را دانسته و از مناز و مقامات و اهوا و یاموات بهویۀ
تمام یافته و از مجاهدت به مشاهدت رسیده و بعد از سلوک ،جهبه یافته  »...هموان:
 .)۷۰این نریش قوامالدین به مجهوبان ،به دریافت او از جایراه عل و عقول در نیول
بووه معیفووت بووازمیگوویدد .قوووامالوودین ،بووهویوژه در وارد نخسووتین از بخو

واردات،

بهتیصیل دربارۀ مقام ،ارتیاط و تیاوت عل و عقل در رهیابی به ما معیفت سوخن
گیته اسوت .او علو را از جهوت طویق سوب ،در انووا دراسوت و وراثوت دانسوته:
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دراست ،سیی است و به علوم نافع و الینیع تقسی میشود اموا علو وراثوت ،لودنی
است و علوم نیوت وهی) و والیت الهام) خا

آن هستند .پی توی ،صووفیه ،علو

دراست را مقدمۀ عل وراثت گیتهاند« :عل دراسوت علموی اسوت وه او توا آن را
نخوانند و ندانند عمل یدن نتوانند و عل وراثت علمی است ه توا او بوی مقتضوای
عل دراست عمل نکنند ،آن را ندانند و نیابند» اشانی .)۶۵ :۱3۷۶ ،قوامالدین ،عقل
را بی دو نو نظیی و عملی بخ

نموده اسوت .عقول نظویی بوه قووت نظوی از ارهوا

آگاهی مییابد و عقل عملی به قوت عمل آن دان
ها

عقل عملی و عقل عملی ،ها

را به ار میگیید .عقل نظویی،

نیس هیوانی اسوت و نیوس ،هوا

اعضوای

قالب .با این مقدمات ،در بیان سلسلهمیاتب خلقت ،گویا با عنایوت بوه موأثور مشوهور
«او ما خل اهلل العقل» ،مینویسد:
«او آفیین

عقل اسوت ،نیوس را از وی پیودا یدنود چنوان وه هووا را از

آدم و طیع را از نیس ،آنراه پسازاین سه لی ه اصو انود ،موالیود ظواهی
گیدانیدنوود و از طیووع ،جووواهی بسووی و از جووواهی بسووی  ،عناصووی اربعووه و از
عناصی اربعه ،اجیام فلک و ملک و از تأثیی سپهی و انج  ،مایۀ اجسام می ب
و از جس می ب ،مایۀ جس رویندۀ نیات نامیه و از جسوو روینووده ،جسوو
زندۀ هیوان و از جس زندۀ هیووانی ،مایوۀ انسوانی متحویک داننودۀ گوینودۀ
ناط  .بدین میاتب و میاهل بازمیگیدد تا به میودأ خوود» سونجانیخووافی،
.)۱۲۶ :۸۶۰

این بیان سلسلۀ آفیین

بدان میماند ه در معیاجنامه منسوب به ابنسینا الیتوه بوا

تیاوتهایی در سیانجام ذ یشدهاست« :و چون عقل او پیدا ید ،از او نیس ظواهی
گشت ،آن به منزلت آدم و این بوه منزلوت هووا و آنکوه پوسازایون دو جوواهی از او
منقس گشت به جواهی و اجسوام چوون افوالک و انجو و نیووس و عقوو ایشوان و
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بعدازآن اثی ید تا ار ان پدید آمد »...ابنسینا ۱3۵۲ ،ق .)3۲ :سپس به بیان میاتوب
چهارگانۀ عقو میپیدازد:
«عقل هقیقی ه محل عش و محیت و معیفت است و محل وی جان میدان
است عقل طییعی محل عل و لمه است و مقی ایمان و ایقان اسوت و مقوام
وی قلب پاک زنده دالن است عقل مجازی ه محول یایوت و عموارت و
زراعت و تجوارت و معیشوت ایون جهوان اسوت و معودن وی دموات زنودگان
است این عقل از معالجۀ طییب و تقصیی و سوءالمزاج ما و نقصان گیید
چهارم عقل غییزی ،هسی نیز گویند ه مشتیک میان هیوان و انسان اسوت
و جای وی همۀ اعضا و محل آب و نان است» .سنجانیخوافی.)۸۱ :۸۶۰ ،

میز این بخ بندی بسیار باریک است :اگی معنی «هقیقی» آن است ه بوه عوال
هقیقت و ه تعالی اختصا

دارد« ،عقل طییعی» ه داخل این تعییف میشود و از

سوی دیری عقل غییزی در میهوم عقل مجازی وارد میشود! این بخ بنودی را در
میان صوفیان متقدم نیز مییابی روزبهان بقلی م  ۶۰۶ق ).در رسالهالقدس عقل را به
چهار قس غییزی ،الهامی ،مجازی و هقیقی بخ بندی یده است :انسوان بوه عقول
غییزی از دیری جانوران ممتاز گشته است ،نوعی قوۀ ادراک است ه میان شایسوت
و ناشایست تمییز می ند و در طاعت زیادت و نقصان میپهیید .محول ایون عقول در
دمات بنیآدم است .عقل الهی مخاطیات ملک است ه هیلحظه به مویدم مویرسود و
بدان در آیات صنع اندیشه می ند ،شار شییعت است و تههیب اسویار مویدهود و
اشکا مجهو را در قهییات و لطییات بازمیشناسد تا د در مکاشیات خطا نکنود
محل این عقل در ضمیی است .عقل مجازی ادرا ی است ه ه تعالی در جیلت د
آفییده و ازآنجا ه د منقلب است ،جمع نشود و چون ه تعالی بخواهود توا قضوا و
قدر را در د نیاذ دهد ،نور این عقل را می اهد و از آن مجازی اسوت وه بوی دوام
نیست .عقل هقیقی عقلی است ه پی
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او خطاب ید و بعد از موجودات به عال جسمانی فیستاد و محول آن رو مقودس
است و این دو چنان متحدند ه از ه بازنتوان شناخت .عقل هقیقی بقوا و جواودانی
دارد و از نور تجلی بی مزید میشود .بقلی شییازی.)۸۱-۷۹ :۱3۸۱ ،
قوام الدین التزام به عقل یا عل را بسته به ها سالک میداند:
«اگی سا لی سؤا

ند ه عل فاضلتی یا عقل؟ بروی :أخطأت فی السووا

عل و عقل چون خو

و رجا دارواند .نتوان گیت ه دام دارو فاضلتوی،

بل باید پیسید ه دام دارو مییدتی تا گویند ه تعل به مزاج موییض دارد
رنج تکیی و هسد و عجب را عقل مجید میید بود .عل میوید زهوی قاتول وی
باشد چنان ه قینیل و عسل مییض محیور موزاج را اموا بودعت و جهول و
شهوت و غضب را میید عل میید باشد میید عقل خنجیی باشود بوی هنجوی
وی زییا ه به قوت عقل استنیاط هیلهها ند و تأویلها انریزد تا مویاد وی
بیآید مانند مکاران و طیران و ظالمان و میتوودعان و ب ویدینووان امووا بیمووار
غیور ریا را می ب هی دو باید »...سنجانیخوافی)۸۱ :۸۶۰ ،

سیانجام نتیجه میگیید ه عل بشیی ،به دلیل اقتیاس از عقل ،فیوتوی از آن و بوی
همین اساس عل الهی فیاتی از عل بشیی است:
«عقل ما از عل ما فاضلتی ه پدید آمدن عل ما بوهواسوطۀ عقول موا بوود و
محتاج ،فیوتی و عقل ما را ضد نیود ،جوهی بود و در سب و اختیوار ماسوت
و هی چیز را ه ضد بود ،عیض بود و جوهی از عیض فاضلتی میبینی

وه

عقل در وجود بالقوه بود تا به مدد اسیاب بالیعل ظاهی گشت و علو موا او را
عارض گشت به تعلی معل و سب ما ...اما عل ه تعالی وه قودی اسوت،
از عقل ه مید او است ،فاضلتی ه قووام عقول قوای و ثابوت بدوسوت
پس راست گیت آنکه گیت عل ما فاضلتی  ...پس هوی وه گویود علو از
عقل فاضلتی و میادش عل ه تعالی بود ،صواب گیته بود ،نه آنکه میادش
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عل خود بود  ...و اگی سی گوید عقل از عل فاضلتی و میاد عقول و علو
خود دارد ،نیز صواب باشد» همان.)۸3 :

این فارق میان عقل و عل  ،درواقع ناظی به تیاوت عقول هقیقوی بوا علو دراسوتی
است گیچه نمی توان بیای عقل ار یدی جز عل متصور شد مانند آنکه میان قل
و فعل نوشتن در پی افضلیت باشی .
قوامالدین در تم یلی عل و عقل را با ه سودمند و به ار د میداند« :ای علو !
زینهار عقل را هقیی نشمیی ه چنان ه آب و نان غوهای نیوس اسوت ،شوما هوی دو
غهای د اید اگی آب نیاشد ،نان عقل در گل گیید و بمییند و اگی نان عقل در انیان
نیاشد ،در میان بحی غیق گیدد و از گیسنری بمییند هوی یوک در وقوت آن بوهقودر
یایت بیاید تا سالمت یابند ».همان.)۷۹ :
صوفیان عقل مهموم را عقل جز ینروی و معواش اندیشوی بوه تعییوی موالنوا عقول
دوراندیشی) دانستهاند ه از درک هواالت عوال بواال عواجز اسوت و نوه عقول معواد
اندیشی ه «او ما خل اهلل» است عقول را در مقوام نخسوت ،اغلوب در مقابول عشو
مینهادنود و خووارش موی یدنود وه ایون تقابول یوادآور تیکوی شوهودی و اشویاقی
افالطونی با اندیشۀ استداللی ارسطویی است .گیچه این عقل است ه ه و باطل را
بازمیشناسد اما جز در جادۀ شوییعت و عیودیوت بوه وار نیسوت« :هو  ،جول ثنا وه،
بنیآدم را مخصو

ید از جمیع مخلوقات بوه انووار عقول توا موافو آیود در هموۀ

اهوا  ،طاعت خداوند را ه عقل آلت عیودیت است و معیفت ،آلت ربوبیت ... ،به
نور عقل فیق توان ید میوان هو و باطول ،عقول وزیوی رو اسوت و خوازن وجوود
است »...نسیی.)۷۹ :۱3۸۶ ،
قوامالدین معیفت را در پیتو عقل ،عل و رسوالن و آنهمه را درگیو عنایت ه
میداند:
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«اگی گوی عقل ،تمام نیاشد زییا ه هیووان و نیوات و جمواد ،ذویالعقوو
نیستند ،وی را شناسند و اگی گوی رسل ،نیز تمام نیاشد ه افیان را فایده
نکید و اگی گوی عل  ،نیز تمام نیاشد  ...بعضی شناخت به عقل مجید بوود و
بعضی به عل مجید و بعضی به وجود مخیی وه بوه عقول و علو بودان نتووان
رسید و این جمله موقو

بی عنایت بی علت  ...پس تواب خودای عزوجول

عل بود و انییا آرنده آن و عقل دریابنده و پهیینده آن همه بایود بوا عنایوت
تا میاد هاصل شود ».سنجانیخوافی.)۱۲۲ :۸۶۰ ،

 .۵وجوه ادبی جنونالمجانین

قوامالدین با تخلص قوام و قوامی از شواعیان متوسو روزگوارش بووده و بوه سویک

موالنا سیودههایی دارد ه در سیاسی جنونالمجانین بهمناسیت ذ ی نموده است .این
تیکی شاعیانه در نراه او به پدیدهها تشخیص ،تم یل ،تأویلهای شاعیانه و  )...و ه
در نرارش الیاظ نمودار شده است .مؤلف در بخ

پایانی جنونالمجانین به استقیا

از سیودههای موالنوا پیداختوه و از او بوا لقوب «قطوب عوال  ،نویه شویی بیشوۀ تحقیو ،
لشکی

ابداالن و ارباب تدقی  ،شیخ ابداالن ،مجوید وقوت ،موالنوا جوال الحو و

الدین رومی» یاد یده است همان .)۲۴۲ :او نخست سیودهای از موالنوا را بوا عنووان
«شکیستان تیییز» نقل و سپس به اسوتقیا  ،سویودهای از خوود را بوا عنووان «گلسوتان
خوا » ذ ی می ند .سیودههای منسوب به موالنا ،شامل نوزده غز  ،یک مسوم و
یک م نوی و نیز غزلی از سلطان ولد در پایان است .بیخی از این سیودهها در لیات
شمس یافت نشد ه عیارتاند از این غز آوازهمند با مطلع:
پیوووی موون و موویید مون درد من و دوای مون
فاش بریت این سخن شمس من و خدای من
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استاد فیوزانیی در زندگانی موالنا بدان استناد جسته« :و بوه آشوکار شومس مون و
خدای من میگیت »...فیوزانیی )۷۵ :۱3۶۶ ،اما در لیات شمس ذ ی نشوده اسوت.
غزلی با مطلع:
شهی به شهی همی روم بقیه بقو همویزنو

خمی هن همی خورم بقیه بقو همیزنو

گیچه غز هایی با این صوت آوا در لیات شمس ذ یشده ۲۱اما این غز یافوت

نشد .مستزاد مانندی با مطلع:
هی لحظه به شکلی بت عیار بیآمد ،د بید و نهان شد
هی دم به لیاسی دگی آن یار بیآمد ،گه پیی و جوان شد

گیتنووی اسووت فخیالوودین عیاقووی غزلووی بوودین وزن و قافیووه دارد عیاقووی:۱3۷۲ ،

 ۲۲)۱۵۱بیت از م نوی بلیلنامه ،منسوب به عطار را نقل یده است:
از آن موویهووا ووه خوووردم در سووحیگاه

ز دسوووت سووواقیان مجلوووس شووواه

ه الیته توالی و تیتیب این ابیات در جنونالمجانین متیاوت با بلیلنامه است عطوار،
 ۷۴ :۱3۷۶و  )۷۵و مقطع را بیت زیی با تخلص شمس نوشته است:
بیووووا ای شوووومس تیییووووزی نهووووانی

رمووووز سوووی وهووودت را توووو دانوووی

غز با مطلع:
دوش وقت صیحدم بی چیخ باالن یوافت

در میان دانوۀ خشوخاش سوندان یوافت

و نیز یک غز از سلطان ولد ه در دیوان او یافت نشد ،با مطلع:
ای ه زهیه میزند چنو بی آسمان من

طالب مشتیی شدی ای مه دلستان من

سنجانی ابیات ذیل را از عطار دانسته ه در دیوان منسووب بوه شویخ اهمود جوام
یافت شد جام ژنده پیل:)۱۶3 :۱3۷۷ ،
از لقووا زننوود

جان می دهند و خیمه به ملک بقا زنند

خوش ساعتی وه از د شووریده عاشوقان

لییووک عشوو در هوویم یییووا زننوود

مسووتان جووام عش و
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این دو بیت را نیز به نام موالنا نوشته است ه در سیودههای او یافت نشد:
ایشووان ه بوند ایشووان ایشووان نیوند ایشووان
ایشان ه نه ایشوواناند ایشان همه ایشووواناند
ای د تو ز جوان میخوان پنهوان ز زفان او را
ان یار مه آن یار است و را به زفان خوانند

گهشته از این موارد ،سیودههوایی عیفوانی از سوعدی ،اقووالی از خواجوه عیوداهلل
انصاری و غزلی از سنایی را به مناسیت ذ ی یده است.
ن ی شاعیانۀ جنونالمجانین نیز آمیخته با صنایع ادبی است و گاه با اطناب و شواهد
فیاوان از آیات و اهادیث و اشعار به ن یی فنی ه فاقد سوز و عاطیه است ،میمانود.
مؤلف از صور گونهگون خیا بهیه می بید تا تصوییی شواعیانه از میهوومی عیفوانی
بیافییند .اضافههای تشییهی و استعاری در نمای

ایون تصوییسوازی فشویده ،واربید

فیاوان یافتهاند « :شتی قالب ه در گیداب آخیالزمان افتاده و در خطیات هوواد
دوران سیگیدان شده و در ظلمت نیس اماره و هووای شوهوت خونخوواره بوه بوالی
عیا و گهوارۀ اطیا میتال شده »...سنجانیخووافی )3 :۸۶۰ ،و یوا« :رجوا اهلل سوی از
دریچۀ از بییون نند و بوه میودان ارادت ابود درآینود ،آنرواه د هوای عارفوان تیوغ
توهید در ف تحقی نهند و خود تو ل بی فیق تیویض نهند و خنجی رضا در پنجۀ
قضا استوار نند و سپی صیی بی تف شکی بندند و زین سوعادت بوی می وب هودایت
بندند و پای همت در ر اب عزت آورند و دست محیت در فتویاک قودرت زننود و
عنان میاد سیک نند و همچون باد همله نند و به آت

عش گید و دود از قلب و

جنا و میمنه و میسیه هیتصود و هیتواد و دو فیقوه بیآرنود »...هموان .)۹۴ :پیداسوت
مشیه ه محمل معنی است ،اغلب بی میهومی هکمی -عیفوانی داللوت دارد :وچوۀ
از و صحیای ابد ،گلستان صدور ،آت خانۀ عش  ،زنری هوا ،پیی زا دهی و زمان،
تیغ فنا ،ذوالیقار والیت ،خاشاک شیک ،وچههای عناصی.
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استعارۀ مصیهه ه بیانری ما دریافت شاعیانه است ،در جنونالمجانین اربید
متوویی دارد :پهلوووان شوومسالوودین بیووک

۲۲

خورشووید) شووهی آتشووین دوزخ)،

دیوانهخانه جنونالمجانین) و گاه خود مؤلف مستعارٌ له را بوازگو موی نود« :سواعتی
گهر بی محلۀ آسودگان ،یعنی خواب ،افتاد گیت پوی

از آنکوه بوه شوهی خموشوان

بیند ،یعنی گورستان ،با هار «و جعلنا نومک سویاتا» النیوأ ،)۹ :چشو فویاز شود»...
همان.)۲۴3 :
سنجانی از میان آرایههای لیظی به جناس توجه داشته و وشیده اسوت اقسوام آن
را به ار گیید :تا آن ریاضتها نمی شیدی  ،بدین ریاضها نمیرسویدی دم را بوه
مدد قدم در آت

اثی است ای ثمی! چند سمی نی؟ سخن یاران م ل باران است موا

همه آب یک جویی و یکی میجویی سخن بی بوریا گهاشتی

ه بوی ریا میآمد

بیوضو به مسجد ما درنیایی ه ما را درنیابی لطف یی اسیار را از شی اشیار نرواه
دارد میدان به زیی خَلَقان از خلقان پوشیدهانود .سوجع متووازی در آفویین

الموی

آهنرین ،ممتاز است« :چون عنان عزراییل در قیس تن برشاید ،از محنوت محیوسوی
رستی و از فکی شیطان و سخن خلقان جستی و به اخوان پیوستی و بوی نرویۀ عویش
نشستی» سنجانیخوافی )۱۵۲ :۸۶۰ ،و یا« :بدان ه این سالکان جوان بواز و ایون شوه
رندان خانمانبیانداز و این شاهبازان بلندپیواز ه طاییان عیشی و سا نان فیشیاند و
متابعان سید قییشیاند ،اندر هی وات و سوکنات و هواالت باشود وه غیوی ایشوان را
نیاشد» همان.)۵۹ :
در مقووام روایووت ،بوویخال

سوویک لووی توواب ،جملووههووا وتوواه اسووت ووه بووه

تأثییگهاری افزونتی انجامیده است:
«...چش بینا و مید بینا و روی زییا ،نظی نراه نتوانست نراه داشت ،چون نظوی
بی دختی تیسا افتاد ،تیس اری بیفت و د از دست داد ،قصد بدادی وید،
گیتند ابین نراری سی امییالموؤمنین اسوت ،اجابوت نکوید ،گیوت نتووان و
عش بوی وی غلیوه وید ،گیتنود اگوی علوی را نکشوی بواری شویاب بخوور و
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معشوقه را گیتند خود را بیارای و شیاب بی وی عیض ن ،شویاب بخوورد،
سیمست شد ،عقل

مضطیب گشت ،مید مست عاش بوه مسوجد درآمود و

همان تیغ بی سی علی فیوآورد »...همان.)۱۶۰ :

در لحن خطابی قوامالدین ،زبانزدهوایی یافوت مویشوود وه از بواب پوژوه

در

هنتیین موارد اربید آنها در متون من ور سوودمند توانود بوود ماننود« :پشوتتوی،
توبیه تهی» ه در ام ا وهک دهخدا یافت نشد و یا «هِی از بِی بازنشناخته» ه دهخدا
در ام ا وهک بیت منسوب به باباطاهی را بیای آن شاهد ذ ی یده اسوت دهخودا،
.)۱۹۲۹/۴ :۱3۸3
نتیجهگیری

قوامالدین خوافی دغدغههای خود را در هوزۀ اعتقادات و سلوک با بیوانی ادبوی در
جنونالمجانین نوشتهاست .نقد مؤلوف بوی تصونعات صووفیان روزگوارش ،گهشوته از
اطالعات سودمند عصیی ،بیانری انحطاط تصو

در میان طییقههای گونهگون است

و ه نشان از تشتت مههیی و المی در خیاسان بزرگ پس از روزگار مغوو دارد.
مؤلف در آرزوی پییان خیاسانی ،از شیخ اهمد جام و موالنای بلخ به ارجمندی یواد
می ند ،در واقعات خود با ایشان دیدار و سویودههایشوان را ذ وی موی نود .سولوک
متشیعانۀ قوامالدین بی پایۀ عقل و عل اسوت و بوه نیکوی جایرواه ایون دو در نیول بوه
معیفت را میشناسد .در بیان آموزههای صوفیانه ،از شیوۀ پیس

و پاسوخ ،همویاه بوا

تم یل ،مناظیه و زبان ها بهیه میبید .تأویلهای او از آیات ،اهادیث ،سویودههوا و
داستانهای عامیانه نیز به اسلوب صوفیان ،ذوقی و از منظی تنیه عیفانی است .بعضی از
این میاهی مطیوهه ،پیشینۀ بلند اندیشری در میان متقودمان دارد و بعضوی دیروی در
سدۀ هشت مطی و در محافل آن روزگار بوه مداقوه گهاشوتهشودهانود از ایون روی،
قوامالدین به تألییات مشایخ پیشین نظی داشته و مقاالتی را گاه بهتمامی از ایشان نقول
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ویده اسوت .توجوه او بوه واقعووات و واردات و شویای ذ وی و خلووت و  ...یووادآور
سلوک در طییقۀ ییویه است بهویژه ه از مشایخ ایشان نیز یاد یده اسوت .وجووه
ادبی جنونالمجانین ه درخور توجه است .مؤلف وشیده اغلب ن ی شاعیانۀ خود را
هیظ ند و از انوا صناعات ادبی ،بهویژه اضافههای تشییهی و استعاری و نیز تم یل
در پیوردن و تیهی د نشین میاهی باریک عیفانی بهیه جوید.
پینوشتها

 .۱با توجه به اینکه اسیزاری اهوا قوامالدین خووافی را بوهاختصوار از نیحوات االنوس نقول
یده ،به نظی میرسد ه این جمله نیز در نسخۀ نیحاتِ متعل به اسیزاری بوده است.
 .۲در جای دیری اشاره دارد« :من سپاهی بچهام» :سنجانیخوافی.)۲۴۴ :۸۶۰ ،
 .3این اندیشه را به شیوهای دیری ه مینویسد« :ما قدریفعل جیییقو باشی تا میوان جیوی
و قدر روش ما راست افتد یعنی ه توهید بیقویار باشود و هو شوییعت اسوتوار و طییقوت
پایدار قو امام جعیی صادق :الجیی و التیویض ،ولکن امیٌ بین االمویین» سونجانیخووافی،
.)۴۶ :۸۶۰
 .۴مؤلف در پایان جنونالمجانین از ابواب چهارگانۀ آن نام میبید اما در خوود موتن پوس از
نخستین باب «معتقدات» ،میافزاید« :باب ال انی :بعد از بوازنمودن اعتقوادات فاسود و اهووا
میتدعان ه هیصد گیوهاند ،بیان اهوا مویدان وه بوی سونت و جماعوت و سوییت صوحابه
رسو اند »...سنجانیخوافی )۴۴ :۸۶۰ ،و بدین تیتیب ابواب پسین را تا باب پونج اشوعار)
بیشمیده است.
 .۵تألیف دیریی به نام جنونالمجانین یا جنوناالولیا میشناسی م نوی عیفانی در پنجهوزار
بیت از شاه نصیاهلل نصیتی است ه در  ۱۱۰۹هجیی فیاه آموده و نسوخهای در راولپنودی
دارد .نک :منزوی.)۹۶۲/۷ :۱3۶۵ ،
 .۶مصحح ارجمند نیحاتاالنس در بخ

تعلیقات آن تاب ،ذیول جنوونالمجوانین میقووم

نمودهاست« :از این تاب نشانهای به دست نیامد» جامی .)۸۸۰ :۱3۸۶ ،گیتنی اسوت اسوتاد
مجتیی مینووی در سوالیان اقاموت در تی یوه ،ایون دو نسوخه را رایوت و بوهاجموا توصویف
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نمودهاند .نک :مینوی .)۱۹۷/۲ :۱3۸۴ ،با توجه به اصالت نسخۀ  ،۱۷۵۰ارجاعوات مقالوه بوه
آن خواهد بود.
 .۷از این رساله دست

سه نسخه میشناسی  :نسخۀ شمارۀ  ۵۹۹تابخانوۀ مجلوس وه تنهوا

باب نخست را داراست و با تیجمۀ ابواب دیری توس مصوحح از موتن عیبوی ،بوه وشو
استاد سیزواری در مجموعۀ چهارده رساله بوه طیوع رسویده اسوت .دیرویی نسوخۀ  ۷/۹۴۲از
تابخانۀ می زی دانشراه تهویان وه اسوتاد دانو پوژوه بوا عنووان «معیفوی دو رسواله» طیوع
نمودهاند و سهدیری مندرج در تابخانۀ بینالدفتین سیینه تیییز است .متن عیبوی ایون رسواله
نیز بارها در بالد عیب منتشیشده است.
 .۸در مکتوب از زبان قلندران مندرج در جنو شمارۀ  ۴۸۷تابخانوۀ الال اسوماعیل ،موورخ
 ،۷۴۲-۷۴۱به این آیین قلندری اشارت رفته ه« :سی و ریش

تیاشیدم و زخ قطوب عوال

بی وجودش زدم» :شییعی د نی.)3۷۲ :۱3۸۷ ،
 .۹و نیز هکایت مؤلف بدایعالوقایع ه چون در خیاسانِ اوایول فیموانیوایی شواه اسوماعیل،
سوویلت خووود را وتوواه مووی نوود ،بووه سوویارش نزدیکووان دو روز در خانووه موویمانوود و چووون
بهضیورت به در میرود ،از بی  ،دست بی سیلت موینهود و مواجیای گیفتواری او بوه دسوت
قزلیاش بدینجهت .نک :واصیی.)۲۵۴/۲ :۱3۴۹ ،
 .۱۰بیای اطال از این آیین ،نک :شییعی د نی.۷۴ :۱3۸۷ ،
 .۱۱ایشان درگهشته مولهان خوانده میشدند :نک :افال ی ۷۱۶/۲ :۱3۷۵ ،و اهمود روموی،
 ۷۷ :۱3۷۸و بعدها به رفاعیه مشهور شوده انود .افال وی از نموای

ایشوان در قونیوه یواد یده

افال ی :۱3۷۵ ،همان) و جامی را شیوۀ ایشان ناخوش آمده...« :ولکن أصحابه فییه الجیود
و الیدیء یدخل بعضه النییان و یلعب بالحیات و هها ما عیفه الشیخ و ال صولحاء أصوحابه،
نعوذ باهلل من الشیطان» جامی .)۵33 :۱3۸۶ ،اهمد رومی دربارۀ مولهان سیوده:
موووووی سووووی گشووووته فتیوووول از بیخووووودی

درگسسووووووته از فضوووووووو و از دو وووووووی

انوودر ایوون قوووم اسووت هیوویت بووس فووزون

نووووی بوووویون داننوووود ایشووووان نووووی درون

شووووویط بوووووی موووووید مولوووووه آن بوووووود

ووووو همیشووووه بیخووووود و هیوووویان بووووود
رومی :۱3۷۸ ،همان)
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یادآور میشود ه طیز آرای

موی ایشان ه مورد اشاره قوامالدین و اهمد روموی اسوت،

در خالصهالمناقب نیز با اشاره به مجهوبان ذ یشده« :بعضی را مووی فتیلوه شود» بدخشوی،
 )۱۹۶ :۱3۷۴ه گویا ناظی بی درازی و دره پیچیدگی موهاست.
 .۱۲بیای اطال بیشتی نک :مقالۀ سودمند خان سحی اوندی و همکاران ،بوا عنووان« :بَویاق
بابا ،صوفی ناشناخته».
 .۱3بیای اطال از اهوا این دو از منظی صوفیان ،نک :ابونعی أالصویهانی ،بویتوا ۲۰۸/۱ :و
.۱۵۶/۱
 .۱۴به عنوان نمونه بنریید به تأویل هجوییی از اعما هج با عنوان شوفالحجواب ال وامن
فی الحج هجوییی.)۴۷۹ :۱3۸۶ ،
 . ۱۵این رساله به وشو

د توی داموادی بوه طیوع رسویده اسوت دربوارۀ انتسواب آن نوک:

شییعی د نی ۱۱/۱ :۱3۸۶ ،و نیز بنریید به مقالۀ د تی محمد ریاض خان با عنوان «دربوارۀ
مؤلف مقامات اربعین».
 .۱۶این دستورالعمل سلو ی را تا سدۀ نه هجیی در میان مشایخ طییقه ییویوه موییوابی
نک :بیزشابادی.۱۲۲-۱۱۹ :۱3۸۷ ،
 .۱۷بیای اطال از این تأویالت نک :سلمی ۲۵۸/۱ :۱3۶۹ ،وه از قوو هوالج نقول ویده
مییدی ۷3۰/۵ :۱3۷۱ ،از قو ابونعطوا نقول ویده نیشوابوری ۴۵3/۴ :۱۴۱۶ ،و عالءالدولوه
سمنانی.۴۱۴ :۱3۶۲ ،
 .۱۸صوفیان متقدم نیز در توجیه این تیاین ظاهیی وشیدهاند نک :الجیالنوی 3۶ :۱3۸۶ ،و
 3۵و اشانی ،بیتا.۱۰3 :
 .۱۹بیای اطال از آرای ایشان ،نک :ابون بوزاز اردبیلوی ۸۶۶ :۱3۷۶ ،شواه نعموت اهلل ولوی،
 ۸۸-۸۶/۴ :۱3۴3شاه نعمتاهلل ولی ۱۹ :۱3۲۸ ،و  ۲۰سیزواری .۱۱۷ :۱3۸3 ،ابوعلی دقواق
را قولی لطیف است در این باب« :هی ه جان خود را جاروب در معشوق نمی ند او عاش
نیست» :عطار.)۵۷۰ :۱3۸۶ ،
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 .۲۰بیای اطال بیشتی نک :مقالۀ د تی شییعی د نی بوا عنووان «شوکار معوانی در صوحیای
بیمعنی» و دربارۀ تأثیی این داستان در فیهنو عامه ،نک :مقالۀ د توی پورجووادی بوا عنووان
«تأثیی بیهان العاشقین سید محمد گیسودراز بی فیهنو میدم یمان».
 .۲۱در باب اربید انوا صوتآوا در لیات شمس ،نک :مقالۀ د توی صودیقیان بوا عنووان
«صوتها و آواها در شعی مولوی ،بح ی در دستور زبان».
 .۲۲افال ی نیز از شمس تیییزی با عنوان موالنا شمسالدین بیک یاد یده اسوت افال وی،
.)۶۲۴/۲ :۱3۷۵

منابع

 قیآن یی .

 آصیی ،زینالدین محمود .)۱3۴۹ .بدایعالوقایع .تصحیح الکساندر بلدرو  .بنیاد
فیهنو اییان .تهیان.

 ابن بزاز اردبیلی .)۱3۷۶ .صیوهالصویا .بوه وشو

غالمیضوا طیاطیوایی مجود .چ

دوم .تهیان.زریاب .تهیان.

 ابن بطوطه ،محمود بون عیوداهلل .)۱3۷۶ .سویینامۀ ابون بطوطوه .تیجموۀ محمودعلی
موهد .تهیان.آگه .تهیان.

 ابن خلکان ،ابوالعیاس اهمود بون محمود .)۱3۶۴ .وفیوات االعیوان .هققوه اهسوان
عیاس .منشورات الشییف الیضی .ق .

 ابنسوینا ،ابووعلی هسوین بون عیوداهلل ۱3۵۲ .ق) .معویاجناموه .بوه وشو

بهمون

ییمی .مطبعة عروة الوثقی .رشت.
 ابوطالب المکی ،محمد بن علوی .)۱۴۱۷ .قووتالقلووب .ضویطه و صوححه باسول
عیون السود .دارالکتب العلمیه .بییوت.

 ابونعی االصیهانی ،اهمد بن عیداهلل .بیتا) .هلیه االولیواء و طیقوات االصوییاء .دار
امالقیاء للطباعة و النشی .قاهیه.
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 اسیزاری ،معینالدین محمد زمچی .)۱33۸ .روضاتالجنات فوی اوصوا مدینوه
هیات .به اهتمام سید محمد اظ امام .انتشارت دانشراه تهیان .تهیان.

 افال ی ،شمسالدین اهمد .)۱3۷۵ .مناقبالعارفین .به وش

تحسوین یوازیجی.

چ سوم .دنیای تاب .تهیان.

 باخیزی ،ابوالمیاخی یحیی .)۱3۸3 .اوراداالهیاب و فصو اآلداب .بوه وشو
اییج افشار .چ دوم .انتشارات دانشراه تهیان .تهیان.

 بدخشی ،نورالدین جعیی .)۱3۷۴ .خالصهالمناقوب .تصوحیح سویده اشوی

ظیوی.

می ز تحقیقات فارسی اییان و پا ستان .اسالمآباد.

 بیزشابادی ،امییعیداهلل .)۱3۸۷ .رسالۀ مالیه .مقدمه و تصحیح محمد خواجووی.
شییاز .دریای نور .شییاز.

 بقلیشییازی ،روزبهان .)۱3۸۱ .رسالهالقدس .بوه سوعی جوواد نووربخ  .چ دوم.
یلدا قل  .تهیان.

 پورجوادی ،نصیاهلل .)۱3۸۵ .زبان ها در عیفان و ادبیات فارسی .هیمس .تهیان.

 _______ بهار « .)۱3۶۶تأثیی بیهانالعاشقین سید محمد گیسودراز بوی فیهنوو
میدم یمان» .مجلۀ دان  .س  .3۸ش .۹

 جام ژندهپیل ،اهمد .)۱3۷۷ .دیوان شیخ اهمد جام .به وش

اهمد یمی .نشی

ما .تهیان.

 جامی ،نورالدین عیدالیهمن .)۱3۸۶ .نیحاتاالنس .به وش

محموود عابودی.

سخن .تهیان.

 جیجوانی ،عیودالقاهی .)۱3۷۴ .تیجموانالیالغوه .تیجموۀ جلیول تجلیول .انتشووارات
دانشراه تهیان .تهیان.

 .)۱3۸۶ _______ سیاالسیار .تحقی خالد محمد عدنان زرعی .تیجموۀ مسول
زمانی و یی زمانی .چ دوم .نشی نی .تهیان.

 خوانوودمیی ،غیووا الوودین بوون همووامالوودین .)۱3۸۰ .توواریخ هییووبالسوویی .چ
چهارم .تابفیوشی خیام .تهیان.
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 دامادی ،محمد .فیوردین« .)۱3۵۰مقامات اربعین ابوسعید ابوالخیی» .مجلۀ معار
اسالمی سازمان اوقا ) .ش .۱۲

 دان و پووژوه ،محموودتقی« .)۱3۴۷ .معیفووی دو رسوواله» .نشووییۀ دانشووکدۀ ادبیووات
دانشراه تیییز ،ج  ،۲۰ش  ۷۶صص  )۱۵۸-۱۴3و ش  ۷۷صص .)3۲۷-3۱۷

 دهخدا ،علیا یی .)۱3۸3 .ام ا وهک  .چ دوازده  .امیی ییی .تهیان.

 رازی ،شمسالودین محمود بون قویس .)۱3۶۸ .المعجو فوی معواییی اشوعارالعج .
تصحیح محمد قزوینی .زوار .تهیان.

 رومی ،اهمد .)۱3۷۸ .دقای الطیی  .به وش

محسن یانی .روزنه .تهیان.

 سیزواری ،مالهادی .)۱3۸3 .اسیارالحک  .تصحیح یی فیضی .مطیوعات دینی.
تهیان.

 سعدی ،مصلح الدین .)۱3۶۸ .گلستان .تصوحیح غالمحسوین یوسویی .خووارزمی.
تهیان.

 سلمی ،ابوعیدالیهمن محمد بن الحسین .)۱3۶۹ .تیسیی هسین بن منصور هوالج.
تصووحیح لووویی ماسووینیون .منوودرج در مجموعووه آثووار سوولمی ،گوویدآوری نصوویاهلل

پورجوادی .می ز نشی دانشراهی .تهیان.

 سووونجانیخووووافی ،قووووامالووودین .موووورخ  .)۸۶۰جنوووونالمجوووانین .ش .۱۷۵۰
استانیو  .تابخانه ایاصوفیه.

 شاه نعمتاهلل ولی ،سوید نورالودین .)۱3۲۸ .دیووان شواه نعموتاهلل ولوی .تصوحیح
محمود علمی .چاپخانۀ علمی .تهیان.

 .)۱3۴3 _______ رسووایل شوواه نعمووتاهلل ولووی .بووه وشو

جووواد نوووربخ .

تهیان .انتشارات خانقاه نعمتاهلل.

 شییعی د نی ،محمدرضا .)۱3۸۷ .قلندریه در تاریخ .سخن .تهیان.

 _______ بهار « .)۱3۸۰شکار معانی در صوحیای بویمعنوی» .مجلوۀ تخصصوی
گیوه ادبیات فارسی دانشراه تیبیت معل

ضمیمۀ مجلۀ دانشوکده ادبیوات و علووم

انسانی) .س  .۹ش .3۲
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 شهابالدین سوهیوردی ،ابووهیص عموی بون محمود .)۱3۷۵ .عووار المعوار .

تیجمه ابومنصوور اصویهانی .بوه اهتموام قاسو انصواری .چ دوم .شوی ت علموی و

فیهنری .تهیان.
 صدیقیان ،مهویندخوت« .)۱3۷۴ .صووتهوا و آواهوا در شوعی مولووی ،بح وی در
دستور زبان» .مندرج در نامۀ شهیدی .به اهتمام علیاصوغی محمودخانی .طوی نوو.

تهیان.

 صیدی ،صال الدین خلیل بن اییوک .)۱۹۹۱ .الووافی بالوفیوات .باعتنواء جوا لین
شوبله و علی عماره .دارالنشی فیانزشتاینی .بییوت.

 عیاقیهنیی ،ع مان بن عیداهلل .)۱۹۶۱ .الییق المیتیقه بوین اهول الزیوغ و الزندقوه.
تحقی بشار قوتلو آی .نورمتیاسی .آنکارا.

 عیاقووی ،فخیالوودین ابوویاهی  .)۱3۷۲ .مجموعووه آثووار فخیالوودین عیاقووی .تصووحیح
نسیین محتش  .زوار .تهیان.

 عطار ،فییدالدین محمد .)۱3۷۶ .بلیولناموه .منودرج در مجموعوه آثوار عطوار .بوه
تصحیح و مقدمۀ اهمد خوشنویس .چ سوم .سنایی .تهیان.

 .)۱3۸۵ _______ مصییتناموه .تصوحیح محمدرضوا شوییعی ود نی .سوخن.
تهیان.

 .)۱3۸۶ _______ ته یهاالولیا .تصحیح محمد اسوتعالمی .چ شوانزده  .زوار.
تهیان.

 عالءالدوله سمنانی ،اهمد بن محمد .)۱3۶۲ .العویوه الهول الخلووه و الجلووه .بوه
اهتمام نجیب مایل هیوی .مولی .تهیان.

 .)۱3۸3 _______ مصوونیات فارسووی .بووه اهتمووام نجیووب مایوول هوویوی .چ دوم.
شی ت علمی و فیهنری .تهیان.

 غزالی ،ابوهامد محمد .)۱3۸3 .یمیای سعادت .به وش

هسین خودیوج  .چ

یازده  .شی ت علمی و فیهنری .تهیان.
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 .)۱3۸۶ _______ اهیاء علومالدین .تیجمۀ مویدالدین خوارزمی .بوه وشو
هسین خدیوج  .شی ت علمی و فیهنری .تهیان.

 _______ بیتا) .اهیاء علوم الدین .دارالکتب العلمیه .بییوت.

 فیوزانیی ،بدیعالزمان .)۱3۶۶ .زندگانی موالنا .چ پنج  .زوار .تهیان.

 القاشانی ،ابوالقاس عیداهلل بن محمود .)۱3۸۴ .تواریخ اولجوایتو .بوه اهتموام مهوین
همیلی .چ دوم .شی ت علمی و فیهنری .تهیان.



اشووانی ،عزالوودین محمووود بوون علووی .)۱3۷۶ .مصوویا الهدایووه و میتووا الکیایووه.



اشیی ،ما الدین هسین .)۱3۵۰ .فتوتنامۀ سلطانی .بوه وشو



اشیی ،فخیالدین علی بن هسین واعظ .)۱3۵۶ .رشحات عوین الحیواه .تصوحیح



اوندی ،سحی و عیاس اهمدونود و امیوی موؤمنیهوزاوه .بهوار و تابسوتان .)۱3۸۹

تصحیح جال الدین همایی .نشی هما .تهیان.

محمودجعیی

محجوب .بنیاد فیهنو اییان .تهیان.

علیاصغی معینیان .بنیاد نیکو اری نوریانی .تهیان.

«بیاق بابا ،صوفی ناشناخته» ،مجلۀ ادیان و عیفان .س  .۴3ش  ،۱صص .۸3-۷3

 محموود بوون منووور میهنووی .)۱3۸۶ .اسوویارالتوهید .مقدمووه ،تصووحیح و تعلیقووات
محمدرضا شییعی د نی ،چ هیت  .آگاه .تهیان.

 محمد ریاض خان .اسیند « .)۱3۵۰دربارۀ مؤلف مقامات اربعین» .مجلۀ دانشوکدۀ
ادبیات دانشراه تهیان .ش  .۷۷صص .۱۸۲ - ۱۸۱

 منزوی ،اهمد .)۱3۶۵ .فهیست مشتیک نسخههای خطی فارسی پا ستان .می وز
تحقیقات فارسی .اسالمآباد.

 مولوی ،جال الدین محمد .)۱3۵۵ .لیات شمس تیییوزی .تصوحیح بودیعالزموان
فیوزانیی .چ  .۲امیی ییی .تهیان.

 .)۱3۷3 _______ م نوووی معنوووی .تصووحیح رینولوود .آ .نیکلسووون .بووه اهتمووام
نصیاهلل پورجوادی .چ  .۲امیی ییی .تهیان.
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 مییدی ،رشیدالدین ابوالیضل .)۱3۷۱ .شوفاالسویار و عودهاالبویار .بوه سوعی و
اهتمام علیاصغی هکمت .چ پنج  .امیی ییی .تهیان.

 مینوی ،مجتیی .)۱3۸۴ .یادداشتهای مینوی ،بخ

تصو  .بوه وشو

مهودی

قییب و محمدعلی بهیودی .پژوهشراه علوم انسانی و مطالعات فیهنری .تهیان.

 نج و الوودین رازی .ابوووبکی عیووداهلل بوون محموود .)۱3۷۹ .میصووادالعیاد .بووه اهتمووام
محمدامین ریاهی .چ هشت  .شی ت علمی و فیهنری .تهیان.

 نج الدین ییی .ابوالجناب اهمد بن عمی .)۱۴۲۶ .فوا حالجما و فواتحالکما .
دراسه و تحقی یوسف زیدان .دارالسعاد الصیا  .مصی.

 نسیی ،عزیزالدین .)۱3۸۶ .انسان امول .بوه تصوحیح و مقدموۀ مواریژان مولوه .چ
هشت  .طهوری .تهیان.

 نییسووی ،سووعید .)۱3۶3 .توواریخ نظوو و ن ووی در ایوویان و زبووان فارسووی .چ دوم.
تابفیوشی خیام .تهیان.

 نیشابوری ،هسن بن محمد .)۱۴۱۶ .تیسیی غیا بالقیآن و رغا بالییقان .تحقیو
ز ییا عمییات .دارالکتب العلمیه .بییوت.

 هجوییی ،ابوالحسن علی بن ع مان .)۱3۸۶ .کشفالمحجوب .مقدمه ،تصوحیح
و تعلیقات محمود عابدی .سیوش .تهیان.

 یونووو ،ووار گوسووتاو .)۱3۸۲ .انسووان اموویوزی در جسووتوجوووی رو خووود.
تیجمۀ فییدون فیامیزی و لیال فیامیزی .بهنشی .مشهد.
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