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چکیــده: جامــع الحکایــات حــاوی دویســت حکایــت در احــوال پارســایان، اثــر نصــراهلل بــن 
ــس  ــه مجل کتابخان ــرد  ــه ف ــر ب ــی منحص ــای خط ــخه ه ــس نس ــه نفای ــذی از جمل ــهراهلل ترم ش
ــو در ســال 1396  گزل ــی قرا گزینــش و تصحیــح علیرضــا ذکاوت ــا  ــه ب ک شــورای اســامی اســت 
توســط انتشــارات حقیقــت بــه زیــور طبــع آراســته شــده اســت. نویســنده در نوشــتار پیــش رو 
کتــاب را فهرســت وار بیــان داشــته  کتــاب مذکــور، نخســت، بــاب هــای  در راســتای معرفــی 
کتــاب را  کنــد و ســپس، پــاره ای غلــط هــای راه یافتــه بــه  و برخــی حکایــات آن را ذکــر مــی 

همــراه بــا شــماره صفحــه متذکــر مــی شــود.

کلیــدواژه هــا: جامــع الحکایــات، نصــراهلل بــن شــهراهلل ترمــذی، نســخ خطــی، نســخه هــای 
کتــاب. خطــی، معرفــی 

The Story of the Dread of the Last Judgment
By: Sa›īd Poor Azaīmi
Abstract: Jame› ol-Hikāyāt, by Nasrollāh bin 
Shahrollāh Teromezi, includes 200 anecdotes 
regarding the righteous, and is one of the unique 
manuscripts in the Library of Iran Parliament. 
Being selected and corrected by Alireza Zakāvati 
Qarāgozloo, the book was published by Haqiqat 
Publication in 1396. In the present paper, the author, 
first of all, makes a list of the chapters of the book, 
and talks about some of the anecdotes of this book. 
Then, he mentions some of the mistakes found in 
the book along with their number of the pages.
Key words: Jame› ol-Hikāyāt, Nasrollāh bin 
Shahrollāh Teromezi, manuscripts, book report.

 حديث أهوال يوم القيامة

سعيد پور عظيمي

اخلالصة: يتضّمن كتاب جامع احلكايات مئَت حكاية تتحّدث عن أحوال 
يعــّد من أنفس  املّتقــن، وهــو مــن تأليف نصــر اهّلل  بن شــهر اهّلل  الترمذي، و

يدة املوجودة يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي. املخطوطات الفر

گزلو إعداد هذا الكتــاب وتصحيحه، وصدر  وقــد تــّوىل عيل رضــا ذكاويت قرا
 عام 2018 م عن دار نشر احلقيقة.

ً
مطبوعا

يــف بالكتاب يبدأ باســتعراض  ويف ســياق تصــّدي كاتــب هــذا املقال للتعر
 إىل بعــض حكاياته، مّث ينتقل إىل تأشــير بعض األخطاء الت 

ً
أبوابــه مشــيرا

يقها للكتاب وتعين صفحاهتا. وجدت طر

املفــردات األساســّية: جامــع احلكايــات، نصــر اهّلل  بــن شــهر اهّلل  الترمــذي، 
يف الكتاب. املخطوطات، النسخ اخلّطّية، تعر
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حدیِث هوِل قیامت
جامع الحکایــات اثــر نصــراهلل بن شــهراهلل ترمــذی از جمله نفایس نســخه های خطی منحصربه فــرد کتابخانۀ 

گزلو منتشر شده است. گزینش و تصحیح علیرضا ذکاوتی قرا که با  مجلس شورای اسالمی است 

کتاب بیست باب دارد:

باب اول: در حالل خوردن و نگه داشتن نفس از ُشبهات

یاضت و قهرکردن بر نفس خود باب دوم: در ر

باب سوم: اندر رنج بردن و جهدکردن در طاعات

گریستن و ترسیدن از عذاب خدای تعالی باب چهارم: در 

باب پنجم: در زبان نگاه داشتن و مسلمانان را نیازردن

باب ششم: اندر حکایات توبۀ تائبان و قبول توبۀ ایشان

کرامات اولیای خدای تعالی باب هفتم: در 

کرده اند و در وقت اجابت شده است که  باب هشتم: در دعاهایی 

باب نهم: در صدق اولیا و خیردادن از دل یکدیگر

باب دهم: در توکل کردن بر خدا و ترسیدن از او

یشان و سخاوت ایشان باب یازدهم: در حکایات درو

باب دوازدهم: در زهد امیران و ُخلق ایشان

باب سیزدهم: در حکایات زنان و زهد ایشان

کودکان و زهد ایشان باب چهاردهم: در حکایت 

کرامات ایشان باب پانزدهم: در حکایات بندگان و 

یشان و حاالت ایشان باب شانزدهم: در حکایات درو

باب هفدهم: در حکایت درماندگان و فریاد رسیدن خدای تعالی

کرامات ایشان باب هیجدهم: در وفات اولیا و 

که دیده اند بزرگان بعد از وفات ایشان باب نوزدهم: در خواب هایی 

باب بیستم: اندر حکایات متفرقۀ اولیا)علیهم السالم(

کتاب به کلی پوسیده و از بین رفته  و هر یک از این بیست باب ده حکایت دارد. البته برگ های باب بیستم 

و برگ هایی از باب نوزدهم کتاب نیز چنان فرسوده اند که قابل خواندن نبوده اند. باب سیزدهم یک حکایت 

ملحق دارد )ص 211-212( و باب سوم نیز )ص 51( شامل یازده حکایت است.

فساد عصر و زوال اخالقی مردمان هم روزگار نصراهلل ترمذی سبب شده زمانۀ خود را »آخرالّزمان« بداند:

کبایر آشــکارا شــده،  گرفتــه و صغایر و  کــه آخرالّزمان اســت و فســاد و معصیــت قّوت  خصوصــاً  در ایــن ایــام 

کرد و مجادله با نفِس سرکش بیشتر باید نمود تا از عذاب میزان رستگاری حاصل نموده  مجاهده بیشتر باید 

خود را به بهشت باقی رسانی در دنیا. هم پیران و پارسایان رفتند و دین و دیانت و مسلمانی و امانت با خود 

کــردار ایشــان چرا اثری در میان نه و از گفتار ایشــان چرا خبری در میــان نه! )ص 4، مقدمۀ  کنــون از  ببردنــد. ا

مؤلف(

جامع الحکایات )دویست 
حکایت در احوال پارسایان(؛ 
گزینش  نصراهلل بن شهراهلل ترمذی؛ 
گزلو؛  و تصحیح علیرضا ذکاوتی قرا
تهران، انتشارات حقیقت، چاپ 
اول: 1396.

 سعید پورعظیمی
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که باربار خوری بگو حال تو  سهو خورده بود از مرتبۀ مردان بیفتاد؛ تو 

چون باشد«. )ص 19(

یاضت بر نفس نهاده اند  کان، مرداِن دین و رهرواِن یقین، ر  »ای بی با
و بــه جــای آب خــون خورده اند، تو نیــز نفس خود را از بســیار خوردن 

کن«. )ص 26( تهی 

 خواجه موّفق سال ها شیرینی و ترشی و نان خورش و میوه نمی خورد. 
)ص 27(

یــان بهشــتی بــا شــیخ جنیــد بغــدادی ســخت عتــاب   یکــی از حور
گوارا به  ی نوشــیدن آب  کوزۀ آبش را می شــکند که چرا آرزو می کند و 

دل راه دادی. )ص 29-28(

گوشــت نمی خــورد. )ص 29(   شــیخ حبیــب عجمــی هفــت ســال 
»بــزرگان چنیــن کرده اند؛ تو هر روز ســه بار می خــوری، مگر اعتقاد به 

قیامت نداری«. )ص 29(

 »ای بی مرّوت، مرداِن مرد با نفس خود قهر کرده اند و مراد او نداده اند 
بــه مرتبــۀ عالــی  تــا  کشــیده اند و محنت هــا برده انــد  یاضت هــا  و ر

کانــه در خــواب و خــورش و شــهوت افتــاده ای،  رســیده اند؛ تــو بی با

گــور و قیامــت یــاد  همچــو حیــوان شــکم را ُپــر می کنــی و از مــردن و 

نمی آری، مگر اعتقاد به خدا نداری«. )ص 31-30(

گیر تا از آتش دوزخ برهی«. )ص 199(  »تو نیز مسلمانی پیش 

 »ای عزیز! از انفاِس اولیا بترس«. )ص 276(

 »ســالکاِن دینــدار و محققــان خبــردار بــا نفس خــود چنیــن معامله 
ک، تو نیز دســت  ی او را برنیاورده انــد. ای غافــِل بی بــا کرده انــد و آرزو

کــه در آخرت  از لــذت نفســانی بــدار و هوس شــهوات بگذار. باشــد 

رستگار شوی«. )ص 33(

محنت هــا  و  برده انــد  رنج هــا  و  خورده انــد  خــون  بــزرگان  »جمیــع   
کشــیده اند تا بدین مرتبه رسیده اند. نو نشسته ای غافل! مگر اعتقاد 

گون دوزخ نمی ترســی«؟ )ص  گونا به قیامت نداری و از عذاب های 

)94

گر به شــیراز وارد شــوم،  که ا  »در دِل شــیخ ابوالحســن نوری می گذرد 
دوســتانم بــه میمنــت ورود مــن میهمانــی خواهنــد داد. در حــال، 

گوری می کند و در آن می نشیند«. )ص  حســرت گویان در راه شــیراز 

)34-33

و بــا ذکــر حکایاتی از زهِد شــگفِت صوفیــاِن ادوار پیشــین، خواننده 

را از حرام خــواری و طمع بســتن در زخــارف دنیــوی پرهیز دهد: »یک 

کبیر شیرازی چسبیده و صفای باطن او  دانه کنجد به حلوای شیخ 

کــدر می کند«. )ص 11-12( »ابراهیم ادهم در جســت وجوی قوت  را 

کوی ها و شهرهاست«. )ص 13-12( حالل آوارۀ 

خضــِر نبــی از مقابل چشــم کســی که جّدش ظالــم بوده و با پادشــاه 

عصر خود معاشرت داشته غیب می شود و صحبت او را برنمی تابد 

و می گوید: »کســی را که جّد او ظالم بوده باشــد و میراث او را تصّرف 

یشــان را داشــته  نمــوده چگونــه پارســا باشــد و لیاقــت محبــت درو

باشد؟!« )ص 14( 

شــاهزاده ای پارســا هــوس انــار شــیرین می کنــد. ابراهیــم ادهــم تبر و 

یت می گیرد و به صحرا می رود و پشــته ای هیزم  کســی عار رســنی از 

فراهــم می کنــد تا بــا فروش آن انار بخرد. شــاهزاده می گویــد: »از کجا 

آورده ای ؟« ابراهیــم ادهم ماجرا را شــرح می دهد. شــاهزاده می گوید: 

»برخیــز و صاحــب رســن و تبر را ببین که مصلح اســت یــا نه«. چون 

ناصالحــِی صاحبــان رســن و تبــر معلــوم می گــردد شــاهزاده از انــار 

نمی خورد. )ص 16-15( 

در حکایتی دیگر، شــیخی به طلب قوت حالل از خراســان به شــام 

مــی رود و از آنجــا بــه بصــره نــزد حســن بصــری و حســن می گویــد نزد 

من قوت حالل نیســت! )ص 16-17( و نویســنده هشــدار می دهد: 

که مبادا در شبهه افتند؛ تو از شبهه  کرده اند  »بزرگان از حالل احتراز 

که مبادا در حرام افتی«. )ص 17( کن  احتراز 

نصراهلل بن شهراهلل ترمذی در پایان بسیاری از حکایت ها »واعظانه« 

به خوانندگان هشدار می دهد و آنان را از »هول قیامت« می هراساند:

ک، تمیــز حــالل و حــرام نمی کنی؟ مگر بــه قیامت   »ای غافــِل بی بــا

اعتقاد نداری«؟ )ص 12(

کردند و  که ایشــان چه  کن به مرداِن مرد  ِک حرام خوار، نظر   »ای بی با
از ایشان پند برگیر«. )ص 13(

که از حرام توبه کن که در آخرت رستگار باشی«.   »زنها و الف زنهار! 
)ص 14(

ک ترک حــرام خــوردن کن و دســت در دامِن   »تــو نیــز ای غافــِل بی بــا
صاحبدلی زن تا به دولت ابدی برسی«. )ص 16(

 »ای عزیــز مــن، بزرگــواری ]ابراهیم ادهم[ چنان که یــک دانۀ خرما به 
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خود اندیشــه کردم که راه درســت دو راه است: یکی راه دوزخ و یکی 

که مرا به راه راســت برند یا به دســت چپ؛ از این  راه بهشــت. ندانم 

گشتم«. )ص 65(  گریان  سبب 

در احــوال شــیخ عطــا بــن ســلیمان می خوانیــم: »کســی او را در ایــن 

که مردمان را  گفتی این همه محنت  چهل سال خندان ندید ]...[ و 

می رسد، از شومِی من است«. )ص 66(

شــیخ حّسان بن ابی ســنان نجاح به جبران اینکه هنگام گذشتن از 

راهی نام بّنای عمارتی را پرســیده یک ســال روزه می گیرد و هفت بار 

پیاده به حج می رود )ص 72( تا دیگر زبان به لغو نگشاید!

یکی از صوفیان به خانۀ شــیخ عطا بن ملک می رود و شــیخ را خفته 

گهان به خود نهیب می زند  می یابد. می پرســد: چرا خفته اســت؟ نا

ایــن پرســش بیهوده بــرای چه بود؟! و به جبران این ســخن بیهوده با 

خود عهد می کند یک سال نخوابد! )ص 73(

که حیراِن ســلوِک اوســت می گویــد: »چهل از  کســی  ابراهیم ادهم به 

ایــن عقــرب در بغــل من جــای گرفته انــد و به وقِت حاجــت، تِن من 

می خارند«. )ص 94(

توصیه هــای افراطی به ســکوت و نگه داشــتن زبــان از کالم بیهوده تا 

کــه می خوانیــم: ربیع بن هیثــم در عمر سی ســالۀ خود  جایی اســت 

»سه سخن بیش نگفته بود تا وقت مرگ؛ شب و روز از بهر سه سخن 

می گریست«. )ص 75-74(

مؤلف با ذکر حکایاتی از شــیوۀ ســلوک ده ها پارســا مدام آفات دل و 

گوی ادواری  یغا گــوش خواننده تکرار می کنــد و در دســت زبان را در 

یســتند: »بزرگان از خلــق بریده اند و  اســت که صوفیاِن راســتین می ز

یغا که مــرداِن راه رفتند و آیین مردانگی  غیبــِت کس نشــنیده اند. در

کم شد، ای بی خبر از سیرت ایشان پندی بردار!« )ص 75(

کــه در باب ســیزدهم آمده اوج افراط پردازنــدگان این گونه  حکایاتــی 

حکایــات در بیــان جهان نگــری ســیاِه شــماری از صوفیــان و شــیوۀ 

یست غریب پارسایان افراطی است: ز

روزی پارسازنی به نام زبیده موی خویش شانه می زد. خادمش موی 

زبیده را دید. »زبیده زود آســتین در ســر گرفت و خادم را گفت: موی 

که زن حّجام را بیاوردند. گفت: ای  من دیدی؟ گفت: دیدم. فرمود 

گفت: چشم نامحرم بر  گفت: چرا؟  حّجام، این موی سر من فروگیر. 

که بر سر من باشد. در  آن موی افتاده است. دیگر آن موی را نخواهم 

ید  ســاعت موی ســرش را بتراشید. ای خاتونان روزگار، از او پند بردار

که  که تو   »زِن یکی از صوفیان با شــیخ مالک دینار درشــتی می کند 
گر مــرد صوفی بــودی از مــا نان خــورش )نمک(  مهمــان مــا شــده ای ا

کردیم و هفده ســال است  گرِو نمک  کوزۀ آبمان را  نمی خواســتی! ما 

که نان خورش نخورده ایم«. )ص 35-34(

گردانش بــه نام  ایــن ســخن جنیــد بغــدادی خطــاب بــه یکــی از شــا

ابن عطا شــاید فشــردۀ کل کتاب باشــد: »هیچ وقتی نیســت ای پسر 

کشیدن، حاجت نباشد«. )ص 41(  که به رنج 

گــزارۀ بنیادیــن این دســت متون  کــه  یــا ایــن ســخن از مالــک دینــار 

است: »کاشکی از مادر نزادمی تا این مرا پیش نیامدی«. )ص 64(

کــه بــه  کتــاب تصویــر زهــد طاقت ســوز پارســایانی اســت  حکایــات 

کــه هرچــه به  تخریــب خویــش مشــغولند. زهــِد خشــِک خودآزارانــه 

کتاب نزدیک تر می شــویم بر قّوت آن افــزوده می گردد؛ چنان که  پایان 

ســخت گیری توصیه شــده در پــاره ای حکایــات جنون آساســت. هر 

چند حکایاتی از این ســنخ، در کتب مقامات و ســَیر اولیا و مشایخ 

که این  کتاب از نظر اشــتمال بــر حکایت هایــی  فــراوان اســت؛ ایــن 

احــوال را مجســم می کننــد و فراهــم آوردن مجموعه ای از این  دســت 

کتابی خاص  کم نظیر اســت و  کتــاب  حکایــاِت خودآزارانــه در یک 

شمرده می شود.

در باب دوم می خوانیم: بایزید یک سال شب آب نمی خورد تا نفس 

که روزه دار بوده به خاطر  را سِر راه آورد. )ص 25( شیخ ابوتراب مّکی 

آرزوکردن یک تکه نان و یک تخم مرغ کتک می خورد. )ص 31-30(

در آغــاز بــاب چهارم می خوانیم: یحیای پیامبر آن قدر گریه کرده بود 

که گونه هایش ســوراخ شــده بود و دندان های نیشــش بیرون زده بود! 

گریستن، خون ادرار می کرد و طبیِب  )ص 55( سفیان ثوری از فرط 

گفته بود: »جگر او از ترس خدای تعالی آب شده است!« )ص  ترسا 

کــه اتاق های خانــه از آِب دیدۀ  61( حســن بصــری چنــان می گریید 

گریستن،  او تر  شــد! )ص 62( آب چشــِم شــیخ فتح موصلی از فرط 

خون بود. )ص 63(

که عیالش  محمــد بن عبدالعزیز »شــبی در نمــاز چندان بگریســت 

کــودکان از خــواب بیــدار شــدند،  کــه  گریــٔه او چنــدان بگریســت  از 

گریــٔه  گریــه افتادنــد و از  گریــان. ایشــان نیــز بــه  دیدنــد مــادر و پــدر را 

گریان شــدند. از ایــن محلت بــه آن محلت  ایشــان همســایگان نیــز 

آواز گریســتن برخاســت تا از همه شــهر بانگ گریه و زاری برخاســت 

کردند  که چه بوده اســت. تا روزی دیگــر تفّحص  کســی ندانســت  و 

گفت: با  گریانید تو را؟  که یا شــیخ چه چیز  آن شــیخ بود. پرســیدند 
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گز از سر او تا دم او هزار دهن و در هر دهنی  که بیگانه دید در قیامت ماری می کنند، چهارصد  که هر مویی را 

هزار دندان و در دهن آن صاحب موی می پیچد تا او را بگزد«. )ص 201-200(

عیســای مســیح زاهده ای را در بیابان دید. »گفت: ای زن چشــم و دســت و پای نداری و هفت اندام تو تباه 

گفت: یا روح اهلل، دلی دارم خدا را به یگانگی یاد می کنم. هرچه آالت  کدام نعمت را شــکر می کنی؟  گشــته، 

گر دست داشتمی  گر چشم داشتمی در نامحرم نگریستمی و ا که ا معصیت بود خدای تعالی از من برداشت 

گر پای داشــتمی در پی شــهوت و لذات رفتمــی. این نعمت که خــدای تعالی به من  لقمــٔه حــرام خــوردی و ا

کرده اســت با هیچ کس نکرده. عیسی)علیه الّســالم( گفت: تو را در این بیابان ها  که با من  داده و ایــن انعــام 

گفــت: تو را چه  گفــت: آن کس که آســمان و زمین را نــگاه می دارد.  کــه غمخوارگــی می کند؟ زن  کــه می بینــم 

کــه دخترکــی دارم بــه جای زنان رســیده اســت و در این  آرزو می شــود؟ گفــت: در همــه جهــان یــک آرزو دارم 

گردد.  که خدای تعالی این غم از دل من بردارد تا دل من خالص  ی می نگرد. می خواهم  بیابان، دل من در و

یده. عیســی)علیه الّســالم(  و عیســی)علیه الّســالم( چون پاره ای راه برفت دید دختری افتاده و شــیر او را در

گفت: سبحان اهلل! آن زن به ُمراد رسید«. )202(

کنده و عبادت می کند.  گوری  یا  حســن بصری و ذوالنون مصری به دیدن رابعه می روند و می بینند بر لب در

کــه چرا کدبانوی خــود را درنمی یابید تا این رنج نکشــد؟ کنیزان خانه ای  خدمتــکاراِن او را مالمــت می کننــد 

برای رابعه بنا می کنند و او به عبادت مشــغول می شــود »چون شــب درآمدی در ببســتی و روزه بگشــادی. با 

خود گفت هر شــب این در را بباید بســتن و روزه گشــودن، من چندین شــغل در دنیا نتوانم کردن و از طاعت 

گزارد. و ترک آن خانه بکرد«.  خــدای تعالی بازماندن، تا این در می بندم و می گشــایم دو رکعــت نماز می توانم 

)ص 203-202(

در حکایتــی دیگــر وقتی زنی ترس کار و باجمال به نام مخلصه راه کوچه می گیرد، فاســقی در پی اش می افتد 

که  و بر او شیفته می شود. مخلصه به خانۀ مادرش وارد می شود و در را می بندد. فاسق در می زند. می پرسند 

گفت بر چشم  کجای او عاشقی؟  هستی و چه می خواهی. فاسق می گوید: بر آن زن عاشق شده ام. »گفت بر 

او عاشــق شــده ام. آن زن صالحه چشــم های خود را برکند و بر طبق نهاد و دستمال بر سر او پوشید و به دختر 

که  که تو بدان عاشقی. من بدین قرآن می خواندم. چشمی را  که این چشمی  که پیش آن جوان برو و بگو  داد 

نامحرم دید قرآن خواندن را نشاید«. )ص 204-203(

گرفت تا  »زنی سخت پارسا به نام ُطهیره روزه های هفت روزه می گیرد. شبی نوبت روزه گشاد بود. طعام پیش 

ی بازایستد  روزه گشــاید. با خود اندیشــه کرد کســی که چنین خداوند دارد دعوِی دوستِی او کند از خدمت و

گردد! پس آن طعام از پیش برداشــت و به نماز مشــغول شــد تا هفته ای دیگر« به  و به چیزی خوردن مشــغول 

همین ترتیب هر هفته روزه نمی گشاید تا از دنیا می رود«. )ص 205(

کن تا بخوابیم.  کنیزک برخیز و جامۀ  خواب راست  گفت: ای  کنیزکی پارسا خرید. »چون شب درآمد  بزرگی 

که: خواب اندر صفات خداوند جایز  گفتم  گفتم: بلی. گفت: خدای تو خسبد؟  گفت: تو شب ها خسبی؟! 

کنی و بخفتی«. که خداوند تو نخسبد و تو در حضرت او پای دراز  گفت: تو را شرم نیاید  نیست. 

غالمــی شــب ها عبادت می کنــد و چون صاحب خبــردار می شــود می میــرد. )ص 238-239( غالمی دیگر 

گوری می رود و عبادت می کرد. )ص 244-242( پنهان از صاحبش شب ها به 

کرامات ایشــان اســت! در این باب می خوانیم: پیری نزد حســن بصری  باب چهاردهم در حکایت کودکان و 
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گردد و نابینا شــود«. شــیخ  ی تباه  که چشــم های و رفت و  گفت: »دخترم شــب و روز می گرید و من می ترســم 

کار بیرون  گریه  برای چیســت؟ دختر گفت: »ای امام مســلمانان، از دو  به خانۀ پیر  رفت و به دختر  گفت این 

گر خواهد  نیســت: یــا این چشــم من ســزای آن اســت که در قیامــت خدای جــّل جالله بیند یــا آنکه نبینــد. ا

گر نخواهد دیدن، آن چشم کور  دیدن، هزاران چشــم من فدای آن دوســت باد که پروردگار عالمیان اســت! و ا

ِبه«. )ص 221(

»نقل است که یکی از پیران بزرگ مرتبه که او را عبدالواحد گفتندی گفت: وقتی در کوچه ای شدم و به غایت 

تشنه گشتم و دِر خانه ای بزدم. کنیزکی بیرون آمد گفتم: قدری آبم بده. آن کنیزک شربتی آب آورد. آن بستدم 

کــه هرچه نفســت آرزو کند بــدو می دهی؟  یِش ســفید شــرم نداری  و بخــوردم. کنیــزک گفــت: مــردی بدین ر

گر تا سی سال دیگر زنده باشم روزه نگشایم«. )ص 246( ی نفس ندهم ا که دیگر آرزو کردم  گفت: عهد 

ک برکشید.  گاه رابعه از دل آهی پردرد و سوزنا »یک روز زبیده به دیدن رابعه رفت در وقتی که او را خبر نبود. نا

ک بســوخت و به خانه  کرد و محبت خاتونی و موّدت دنیوی و میل شــوهر و امثال آن پا آن آه در دل زبیده اثر 

ک بکند و پالس ســیاه در پوشــید  آمد و از شــوهر طالق بســتد و به خدمت رابعه آمد و رخت های خاتونی را پا

و تا بود در خدمت او بود و از مقّربان درگاه حق تعالی شد«.

در ایــن جهــاِن آرمانــی حتــی عّیاشــی هماننــد ســلطان ســنجر ســلجوقی ـ که معاملــۀ وحشــیانۀ او بــا َامرداِن 

یخ مذکور است ـ1 در کسوت شاهی خداترس ظاهر می شود: او در شکارگاه ناخواسته تیری  حاشیه اش در توار

که چرا چنین خطایی به دست من رفت! )ص  به جوانی می زند و از فرط اندوه زاری می کند و خون می گرید 

ک و در حقیقت به خلیفگان بغداد که  193-194( حکایت گریســتن ســنجر نهیبی اســت به ســالطین ســفا

کمند، نهیبــی آرمانگرایانه و عبرت آموز در رعایت حــال رعیت؛ اندرزهایی  بــر مــال و جان و نامــوس مردم حا

که مصداق »امر به معروف و نهی از منکر«های شــرعی و انســانی بود، اما نویســندگان چنین ســطرهایی خود 

کار نمی بنــدد. در پاره ای حکایــات، عبادات چندین ســاله و چند  کــه خلیفــه هیچ کدام را بــه  می دانســتند 

کاِر نیکــو در حق خلق موجب رضــای پروردگار  ده ســاله مقبــول درگاه خداونــدی نمی شــود و در مقابــل، یک 

می گردد. )ص 68 و 101( آیا یکی از معناهای نهایی چنین درکی از رابطۀ خدا و انسان، تشویق زورمداران به 

کم حاصل شود، اما نخوت و آز  مراعات حال مردم نیســت؟ توفیقی که ممکن اســت با یک اشــارۀ دسِت حا

و سرمستِی قدرت، مانع آن می شود.

نصــراهلل بــن شــهراهلل ترمــذی گرایش هــای شــیعیانه داشــته اســت؛ زیــرا در پایــان یکــی از حکایــات می گوید: 

»خواجه جنید بغدادی مرده است که خلیفۀ برحقیقت، او بوده است«. )ص 41( این سخن گذشته از بیان 

که اظهار آشــکارش در آن عصر، به بهای خوِن  حکومت معنوی عارفان، حامل معنایی سیاســی نیز هســت 

گوینده تمام می شد: خلیفۀ بغداد نامشروع است.

ذکــر حکایاتی از شــیوۀ ســلوک امــام علی)ع( و امام حســین)ع( و امــام زین العابدین)ع( و تمجید از ســلمان 

که او خادم حضرت امیر)ع( بوده است )ص 287( دالیلی بر متشّیع بودن نویسنده است.  فارسی و این قول 

گر به قیامت خدای  که به او زهر خورانده: »روا نباشد ا این نقل قول مشفقانه از امام حسن)ع( در حِق قاتلش 

کــه مــرا زهر داده اســت نیامرزد و با من به بهشــت نیاید بــه عزِت خدای عــّز و جّل قدم در  عــّز و جــّل آن کســی 

بهشت ننهم«، )ص 77( یادآوِر سخن موالنا در باب ابن ملجم مرادی و تعبیر »آلت حق« است:

هیچ بغضی نیست در جانم ز تو/زانک این را من نمی دانم ز تو

یخ دولة آل سلجوق، ص 251-248. 1. بنگرید به: تار
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آلت حّقی تو فاعل دسِت حق/چون زنم بر آلت حق طعن و َدق2

که ســخت محیر العقول  کهــن دیگر  باورناپذیرتریــن حکایــات متــون صوفیانه و ســایر حکایــات در متن های 

و حتــی گاه مضحــک جلــوه می کننــد، رگه هایــی از »واقعیــت« را در خــود نهفتــه دارنــد و آینۀ اوضــاع جامعه 

یــخ اجتماعــی و فرهنگــی هیچ قومی چیــزی جز همیــن تکه های کوچک  و مردمــان اعصــار گذشــته اند و تار

یخ نــگاران بــه ســخن می آیند. هــدف غایِی اغراق هــای این  کــه به صورمتنــوع در روایــت تار کنــده نیســت  پرا

کنشــی به  حکایــات، تشــویق مخاطبــان بــه زهد و خویشــتن داری اســت. رفتارهــای مازوخیســتی زاهدانه وا

گونه ای تســکیِن آالم جســم و روح، و ظلم ِکشــی را نوعی فضیلت قلمدادکردن.  سادیســم حکام بوده اســت، 

گزیــر بوده انــد در مقابــل فرادســتاِن دیگر آزار به خــودآزاری پنــاه بیاورند. پارســایان مظاهر وجدان  فرودســتان نا

ب جامعه بودند که حتی برای اســتفاده از یک نخ و ســوزن یا روشــنایی چراِغ شــحنه، خود را گناهکار و 
ّ

معذ

حرام خوار می انگاشــتند و ســزاوار شدیدترین عذاب های جسمی  و روحی می دانستند. جنبش زهد روشی از 

مبارزۀ منفی و نشــانی از خشــم فروخورده علیه اشــرافیت رســمیت یافته و مستقر بود که منبع حیاتی بی کرانه 

داشت: غنائم و غارت ممالک دیگر.

وقتی حسن بصری می گفت: »سحر که از خواب چشم می گشایم گویی زیر تیغم« سخنش تعبیری استعاری 

گزاره ای  که چنان حکومتی جز با زور عریان و خشونِت مستمر دوام نمی یافت.  نبود؛ وصف واقعیت بود؛ چرا

یســته اند؛ ما نیز  که سرتاســر جامع الحکایات حول آن می گردد این اســت: »نیک ســیرتان همیشــه در عذاب ز

چنینیــم و ایــن یگانــه حجــت ماســت«. اما تحمــل این فقر ســیاِه طاقت شــکن در اغلــب مــوارد، راِه برگزیدۀ 

یشــان بود؛ به راِه فقر و ورع نمی رفتند، مســکین بودند و دســت و  زاهــدان نبــود، بلکــه »واقعیــِت« تلِخ پیِش رو

یشی به پیامبر می گوید: »ما را مال نیست«. )ص 251(  انبانشان از زر و نان تهی بود. در یکی از حکایات، درو

گرسنگی نماند«. عبدالقاهر و زنش »سه  یشان به شوی خود می گوید: »مرا بیش از این طاقت  زن یکی از درو

روز گرســنگی کشــیده بودنــد«. )ص258( ســائلی از پارســازنی به نــام ربیعه چیزی طلب می کنــد، ربیعه که 

یش  داد. )ص 262(  کودکش را از تن بر کند و به درو ی دهد« پیراهن  »چیزی نداشت به و

در حکایتی دیگر می خوانیم ســائلی به خانۀ پیامبر  رفت تا چیزی بگیرد. در خانۀ پیامبر جز »یک اســتخوان 

یش آن را  گرفت و به خانه برد و به عیالش  گفت: »ای زن! خانۀ ســّید هزاربار از  خرمــای نیم خــورده« نبــود. درو

خانۀ ما تهی تر است«. )ص 253(

یخی« را کنار می زند.  در این چشم انداز، »حقیقت« به نبرِد »واقعیت« می رود و روایت »اسطوره ای« روایت »تار

گاِه قومــی اســطوره پرداِز ایرانیــان زمینــه را بــرای ســاخت و اشــاعه و پذیــرش چنیــن حکایاتــی هموار  ناخــودآ

می کرد. نگاه صوفیانه به هســتی در درخشــان ترین نمونه هایش، یکسره چشم دوختن به »آسمان« و دل بریدن 

یــت هنرمندانۀ خدا و  از »زمیــن« نبــود، فقط شــماتت جســم و تحقیر حیات نبــود؛ درک باژگونه ای از دنیا و رؤ

ک هنری و بیان معجزه وار تهی شد و یک معنا یافت: تخریب جسم و  جهان و مافیها بود، اما رفته رفته از ادرا

نفریِن زمین؛ و در منحط ترین ادوار به دریوزگی و یاوه بافی و مشتی اطوار بدل شد.

در باب کرامات و دعاهای مستجاب شدۀ صوفیان عجایبی می خوانیم از اعمال صوفیان و خوارق عادات. 

گر پارســایان در زندگی جسمانی شــان در عین گوشه گیری و محرومی اند؛ در جهان روحانی، درهای ملکوت  ا

گشوده است. شبانه پاداش مجاهدتشان را در خواب از پیامبر)ص( می ستانند و حتی حضرت  یشان  به رو

ید و یاقوت سرخ می شود،  حق را در خواب دیدار می کنند، )ص 95( قلوه سنگ به اراده شان یا برایشان مروار

2. مثنوی معنوی، تصحیح نیکلسون، لیدن، 1925م، دفتر اول، ص 237.
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دســت های غیبــی از دیــوار بیرون می آینــد و گوهرهای یگانه پیشکششــان می کنند. در قحطــِی بصره دعای 

یارت کرده مســتجاب می شــود. دعای او کوتاه اســت: »به حرمت این چشــم که در  باراِن جوانی که بایزید را ز

ینی  یش از قطره اشک شبانۀ ابوسلمان وراو سِر من است بارانی بفرست!« )ص 130( حورِی بهشتی که پرتِو رو

اســت به ابوســلمان می گوید: چرا شــب خســبیدی و عبــادت را وانهای؟ »مــرا از بهِر تو می آراینــد« )ص 42(. 

کید بر این خوارق، به تســکین خود و هم مســلکاِن رنجورشــان  پردازنــدگان حکایاتــی این چنینــی با تکرار و تأ

می کوشیدند و در »جهاِن ذهن« از »جهاِن عین« انتقام می کشیدند.

پارهایغلطها
کتاب به نادرســت »نمازگذاردن« آمده اســت. )بنگرید به صفحات: 16 و 18 و  تعبیر »نمازگزاردن« در سراســر 

41 و 122، 133، 146، 152 و ...(

صفحات 84 و 85: کلمۀ »پیره زن« به صورت »پیرزن« آمده و بهتر بود در پانویس به این شیوۀ نگارشی کاتب 

اشاره می شد.

گرید در خواب شد«. )ص 31، سطر 15( »گریه« صحیح است. »گریان شد و از آن 

ی را ببینم« )ص 78، سطر 13( غلط است. »ببینیم« صحیح است. یم تا و »به طلب او می رو

»نحاسان و نحاس« )ص 153، سطر 3 و 5 و 14(: »نّخاسان و نّخاس« صحیح است.

گفتتند« )ص 154، سطر 10(: »گفتند« صحیح است. »او را 

گرسنگی نماند« )ص 254، سطر 18(: »بیش از این« صحیح است. »مرا پیش از این طاقت 

کرد« بوده  گر در اصل نســخه »آن  که ما را بایســت«. )ص 264، ســطر 10( حتی ا کرد  که از او ســزد؛ آن  کرد  »آن 

باشد، بدون تردید »آن نکرد« صحیح است.
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