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یادداشت مترجم بر چاپ دوم

از چاپ اول بهاء ولد چندین سـال می گذرد. مولوی پژوهی در این سـال ها رشـد بسـیاری 
داشـته اسـت. تصحیح ها و تحقیق های تازه ای در این میدان پدید آمده است، اما این کتاب 
فریتـس مایـر همچنان بهترین تحقیقی اسـت که دربـارۀ پدر مولوی، بهاء ولـد، و افکار و 
عقاید وی انجام پذیرفته است. فریتس مایر کسی بود که نور تازه ای بر زوایای کمتر شناختٔه 
این وجود نورانی فراافکند و با اشـرافی شـگرف سـطح تحقیق در این حوزه را از آنچه بود 

بسیار باالتر برد.
اکنون، که چاپ دوم بهاء ولد آماده می شـود، الزم می دانم از زحمات همکاران گرامی 
انتشـارات هرمس، آقای فرزاد مجد و خانم شـعله قنادی خیابان در بخش آماده سـازی و 
چاپ کتاب، سپاسگزاری کنم. از نکته سنجی  دوستان عزیزم، خانم فاطمه داودی و خانم 
آرام رحیمیان که در خواندن نمونه های چاپی کمک کردند، تشـکر می کنم. بدون همکاری 
ایـن عزیـران کار حروف چینی و چاپ دوبارٔه کتاب بسـیار دشـوارتر می نمـود. همچنین از 
آقـای سـعید دمیرچی، مدیر محترم انتشـارات هرمس که به چاپ کتـاب اهتمام ورزیدند، 
سپاسـگزارم. خدای را شـاکرم که این توفیق را نصیبم کرد تا در زمرٔه خادمان فرهنگ قدم 

کوچکی بردارم.
مریم مشّرف
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یادداشت مترجم بر چاپ اول

اگر به خاطر یادآوری یکی دو نکته نبود این یادداشت کاماًل زائد به نظر می رسید، به خصوص 
وقتی که نام »فریتس مایر« بر پیشـانی اثر می درخشـد. او با اشـراف عقـاب وارش بر پهنۀ 
فرهنـگ ایـران در آنچنان اوجی قرار گرفت که توانسـت با پرواز خـود قله های رفیعی را در 
این عرصه با یکدیگر ارتباط دهد که درک ارتباط آن ها از پایین غیرممکن اسـت. بهاء ولد 
کامل تریـن اثـر او و درحقیقت، خالصۀ وجود اوسـت. چه می توان گفـت دربارۀ مردی که 
عمر خود را بر سر فرهنگ ما نهاده و فقدانش که متأسفانه همزمان شد با ترجمۀ این کتاب، 
ضربه ای جبران ناپذیر بر پیکر شرق شناسـی وارد آورد؟ و چه می توان گفت دربارۀ دشـواری 
ترجمۀ اثری که نویسـنده اش را دانشـمندان هم زبانش به خاطر »افزودن ابعاد تازه به زباِن 
علمی« ستوده اند؟ کسانی که خود با این نوع ترجمه ها سر وکار داشته اند می دانند و کسانی 
که نمی دانند این توضیحات کمکی به آنان نخواهد کرد. اگر واحد ترجمه نزد بسـیار کسـان 
»جمله« است، در مکتب آلمانی و به خصوص نزد مایر، واحد ترجمه »کلمه« است. شاید 
این روش را خیلی ها نپسـندند و به ویژه جمله های خیلی »فارسی شـده« را به عبارت های 
خشـک علمـی ترجیح بدهند. اگـر ترجمه هایی از آن دسـت را بتوان بـه »راحت الحلقوم« 
تشـبیه کرد، باید گفت ترجمۀ کار مایر و خواندن آن بیشـتر به خوردن نارگیل شباهت دارد. 
باید حوصله داشـت، پوسـتۀ سـخت آن را با روشـی صحیح جدا کرد، میوه را شکست و به 
شهد معنی رسید. وقتی وسواس کلمه به کلمۀ مایر در برگردان متن فارسی یا عربی را درک 
کنیم، خواه ناخواه در مسـیر برگشـت یعنی از آلمانی به فارسی هم همان وسواس و پایبندی 
بـه لفـظ را اعمـال خواهیم کرد. نـگاه مایر کاماًل عینـی و متکی به فیزیِک متن اسـت. به 
صفر رسـاندن هر نوع برداشـت ذهنی و حذف هر نوع برداشت ذوقی راهی بود که نویسنده 



ده    بهاء ولد

پیـش پـای مترجـم نهـاد و او در تمام مراحـل ترجمه یـا در وقت جسـت وجو در متن های 
فارسـی و عربـی و یا در وقت کلنجـار رفتن با اصطالحات خاص حکمی و فلسـفی و، از 
همه سـخت تر، معادل یافتن برای اصطالحاتی که ابداع خود مایر اسـت، از همین طریقه 
و روش پیـروی کـرد. هرچنـد مترجم گاه بـرای یافتن یک معادل رایـج و صحیح روزها در 
کتابخانه های مختلف صرِف وقت کرد، در جایی که نویسـنده تمایل نداشـته کلمه ای را از 
یونانی یا التین به زبان متن برگرداند، به خواسـت نویسـنده گردن نهاد و لفظ را عینًا حفظ 
نمود. مسـلمًا برای مترجم خیلی سـاده تر است که جمالت را صاف و هموار و مطبوع ذوق 
آسان پسـند کنـد ولی مطمئنًا علما آن را تأییـد نخواهند کرد. آن ها که خـود با این گونه امور 
سروکار داشته اند می دانند که حفظ صحت و سالمت از کلمه به جمله و از جمله به متن ــ 
که مترجم به هیچ  وجه ادعای کمال در این زمینه ندارد ــ تا چه حد کار دشـوار و خطیری 
اسـت و می دانند که اگر لطفی در ترجمۀ اثر علمی وجود داشـته باشـد همان حفظ رنگ و 
بوی اصلی اسـت. همۀ هّم مترجم نیز در این کاری که چند سـال از وقت خود را صرف آن 
کرده است همین بوده و در عین حال آرزوی او این است که به باال بردن استاندارد تحقیق 
در کشورش خدمت کوچکی کرده باشد. از اهل فضل و همۀ استادان محترم استدعا دارد 
کـه خطاهـای ترجمه را حتمًا گوشـزد فرمایند تا در گام های بعدی برطـرف گردد. یادآوری 
این نکته الزم است که عبارات نقل شده از کتاب های گوناگون و به ویژه کتاب معارف بهاء 
ولد تا جای ممکن با حفظ امالی اصلی آمده است. به همین سبب ممکن است در کتابی 
مثاًل نام »ابوالحسین نوری«، »بوالحسن« آمده باشد یا در نقل قولی از بهاء ولد یک کلمه 
به چند صورت آمده باشد )برای مثال کلماتی چون »قائم« و »قایم«( یا کلماتی که امروز 
نامأنوس است، چون »دشمناذگی«، که جز در موارد بسیار استثنائی، عین عبارت با امالی 

اصلی حفظ شده است. 
در خاتمه، سـپاس عمیـق و فروتنانۀ خود را به جناب آقـای نصرالّله پورجوادی، مدیر 
دانشـمند مرکز نشـر دانشگاهی که پیشنهاد ترجمۀ این کتاب از طرف ایشان صورت گرفت 
و در تمامـی مراحـل حمایت بی دریغ خود را همـراه مترجم کردند، تقدیم می کنم؛ همچنین 
از همـۀ همـکاران عزیز در مرکز نشـر دانشـگاهی، به ویژه سـرکار خانم رکسـانا مولوی که 

نمونه های چاپی را از نظر گذراندند، عمیقًا سپاسگزارم.
مریم مشّرف
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مقدمۀ نویسنده

اثر حاضر ابتدا قرار بود فصلی از کتاب دیگری با محتوایی کاماًل متفاوت باشد. ولی خیلی 
زود متوجه شـدم که این موضوع را به طور مسـتقل بهتر می شود کار کرد و مقالۀ مفّصل تری 
درباره اش نوشتم. ولی این مقاله هم به نظرم می رسید که مبنایش بر اساس محدودی استوار 
شده است. تصمیم گرفتم مطلب را به شکِل جامع تری فراهم آورم و نتیجه اش کتابی شد که 
می بینید. البته من ترجیح می دادم که کتاب کوچک تر از این بشود ولی نمی توانستم خود را 
تنها به دادن ارجاعاتی به متن فارسی معارف بهاء ولد راضی کنم و پیش خود این طور خیال 
کنم که هر کسی این امکان را دارد که در صورت لزوم به متن اصلی مراجعه کند. برعکس، 
معتقد بودم که مهم ترین قطعه ها را از این میان بایسـتی به  صورت ترجمه ارائه بدهم، حتی 
اگر گاه باعث دور شدن بحث از مسیر اصلی شده، صبر و تحمل بیشتری از خواننده بطلبد. 

به همین دلیل حجم کتاب بیش از آن چیزی شده که دلخواه من بود. 
ولـی بـا این همه، و با وجود اینکه اسـاس کار را گسـترش دادم، ادعا نمی کنم که بحث 
دربارۀ بهاء ولد را به حد تمام و کمال رسـانده باشـم. من بیشتر سعی کرده ام که از او چهرۀ 
واضـح و قابـل رؤیتی به نمایش بگذارم. برای همیـن تنها بعضی خطوط اصلی را گرفتم و 
سـعی کردم بر این اسـاس یک طرح کلِی واضح ترسـیم کنم. بی شک می توان در وجود بها 
چیزهای دیگری هم کشف کرد و شاید بتوان آنچه من دریافت کرده ام را طور دیگری دید و 
جور دیگری درباره اش بحث کرد. این را هم می دانم که مطالبی که در یک دفتر یادداشـت1 
نوشته شده است خیلی جاها یکدیگر را نقض می کند. ولی علم به این موضوع باعث نشد 

که از تصمیم خود برای بررسی آن ها به این صورتی که انجام داده ام صرف نظر کنم. 

1. منظور کتاب معارف بهاء ولد است که اساس کار نویسنده بوده است.ــ م.
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تالشـم بـر ایـن بود که تا جـای ممکن بگـذارم بها حرف بزنـد؛ از یک طـرف، به دلیل 
اینکـه تـا جایی که من می دانم هنوز بها هیچ گاه به درسـتی مهلت حرف  زدن نیافته اسـت و 
از طـرف دیگـر، بـه این دلیل که موثق بـودن این تحقیق اقتضا می کرد که من سـخن دربارۀ 
پیوندهای تاریخ روحی1 را تا جای ممکن کوتاه کنم. تأثیر بها بر پسرش، موالنا جالل الّدین 
رومـی، پیـش از ایـن موضوع پژوهش های شـرقی بوده اسـت و برای خود حوزه ای اسـت 
کـه باید از مبدأ پسـر آغاز گردد و شـناختی از موالنا را می طلبد که مـن در اختیار ندارم. از 
کارهای تازه تر فارسی با سایر آثار شرقی که به  طور تخّصصی دربارۀ بها باشد چیزی به نظرم 
نرسـیده اسـت. با مهم ترین مالحظاتی که دانشمندان شرق و غرب در باب تصورات موالنا 
دربـارۀ بها عرضه کرده اند آشـنایی دارم. موضوع کتـاب من را »ملیحه انبارجی  اوغلو« کار 
کرده اسـت؛ در بحث کوتاهش به نام سـلطان العلما بهاءالدین حیاتی، اثری، و دوشـونِجَلری 
)زندگـی، اثـر، و اندیشـه های بهاءالّدین ولـد( در مجموعۀ بیرینجی مّلی موالنا کنگرسـی 
5-3 مه 1985، ص 147-135، که در سـال 1986 در آنکارا چاپ شـده اسـت و من تازه 
بعد از به پایان رسـیدن کار حروف چینی کتابم از آن مطلع شـدم. در موالنا بیبلیوگرافَیسـی 
»اونـدر«، »بینـارک«، و »سـفرجی اوغلو« )آنـکارا، 1974( نیز عنوان سـه مقاله دربارۀ 
بهـا را دیـدم )شـماره های 1963، 2151، 3184( که از میان آن هـا به لطف خانم »گودرون 
شـوبرت )لوراخ(« توانسـتم یکی )شـمارۀ 2151( را بخوانم که مقاله ای اسـت به قلم »ف. 
ن. اوزلوک« و بعضی مالحظاِت با تأخیر و از لحاظ علمی غیر قابل اسـتفاده دربارۀ جلد 
اول معارف دارد. چون در زبان فارسـی سـاالنه 4000 جلد کتاب چاپ می شود )آینده 12، 
1986، 340( و اشراف بر تمام آن ها به انضمام آثاری که به روسی تولید می شود ندارم، شاید 
بعضی آثار از چشـمم دور مانده باشـد. به خصوص وقتی انبوه مقاالت احتمالِی چاپ شده 

در نشریات را در نظر آوریم که من به آن ها دسترسی ندارم. 
مایستر اکهارت نوشت: هنگام سخن  گفتن از امور پرشکوه و متعالی باید زبانی پرشکوه 
 Kurt Ruh: Meister Echhart, München 1985,( به کار بسـت و روحی متعالی داشت
45-44(. شاید این سخن در حلقۀ زاهدان کاربردی داشته باشد، ولی در بیان علمی به کار 

نمی آید. زیرا اقتضای زبان علم این اسـت که تمام اسـناد با روحیه ای خونسـرد و دیدگاهی 
عقالنی زیر ذره بین گذاشـته شـود. بنابراین، من پیرو اسـتاد درس زباِن یونانی خود شـدم 

1. منظور سیر تاریخی پیوندهای معنوی است. م.
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کـه می گفـت: دربارۀ امر پرشـکوه نباید با زبانی پرشـکوه سـخن گفت. و بـه همین لحاظ 
کوشیدم که از حرف  زدن دربارۀ امر عرفانی به زبان عرفانی خودداری کنم. در هنگام ترجمۀ 
قطعه های فارسـی به زبان آلمانی هم به همین ترتیب سـعی کردم تا آنجا که ممکن است به 
متن اصلی پایبند بمانم و امانت را به  طور کامل حفظ کنم تا گوشـه وکنارها و نایکدسـتی ها 
در سبک نگارش قطعه ها و یادداشت های بها را صاف و یکدست نکرده باشم و در مواضع 
تردیدآمیز که تعدادشان هم کم نیست، راه را برای اظهارنظر دیگران باز گذارده باشم. جاذبۀ 
متن یقینًا تنها در شیوۀ دور از تکلف و از پیش نیندیشیدۀ بیان نیست. آنچه به کتاب اهمیت 
می بخشـد این اسـت که از عرفان اسـالمِی کاماًل تازه ای پرده برمی دارد که تاکنون در جای 
دیگری دیده نشـده اسـت. صحبت از عرفانی است که در یک کالم، فاصلۀ میان خداِی در 
همه جا حاضر و خدای متعال را از میان برمی دارد. و در عین حال یک وجه دینی برای ماده 
و جسـم قائل اسـت. عرفانی که جسـم را به روش های زاهدانه در فشار قرار نمی دهد بلکه 

می خواهد آن را با تمام اجزایش به دنبال زندگِی با خدا بکشاند. 
در اینجا، از آقای پروفسور ژاک دوشن گیمن )لی یژ(1 به خاطر اعالم آمادگی برای چاپ 
کتـا ایرانیکا، از آقای دکتـر هانس لوکاس سـاراَزن2، رئیس »هیئت امنای  تحقیـق من در آ
بودجه به منظور پیشرفت علم و تحقیق« دانشگاه باِزل، به خاطر پرداخت حق الزحمۀ قابل 
توجه که وقف این کار شـدن را برایم ممکن سـاخت، از دوستم والتر هاس )راین ِفلدن(3 به 
خاطر نقشۀ جغرافیایی )ص 19( که آن را برای من رسم نمود و از حروف چینان به خاطر به 

انجام رساندِن درخشان وظیفۀ دشوارشان مراتب قدردانی خود را اعالم می کنم. 

بازل، زمستان 1987
فریتس مایر 

1. Jacques Duchesne-Guillemin (Liège)

2. Hans Lucas Sarasin

3. Walter Haas (Rheinfelden)
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معارف بهاء ولد

بهاءالّدیـن محمـد بن  حسـین بن  احمـد خطیبی بلخی، موسـوم به بهاءالدین یـا بهاء ولد  
)1231-1150 م / 628-545 ق(، تا مدت ها فقط به عنوان پدر موالنا جالل الّدین رومی 
معـروف )1273-1207 م / 672-604 ق( شـناخته می شـد. اخبـار مربوط به او از طریق 
ولدنامـه یا ابتدانامۀ سـلطان  ولد، پسـر مولوی، کـه از سـال 1291 م/ 690 ق باقی مانده1 و 
 شرح حال موالنا به قلم فریدون بن  احمد سپهساالر و پدرش که از پیش از سال 1329 م/
729 ق باز مانده و عمومًا تحت عنوان رسـالۀ سپهسـاالر2 شـناخته می شـود و شـرح حال 
مبسـوط موالنا، مناقب العارفین افالکی در دو جلد که در سـال 1318 م/ 718 ق شـروع 
شده بوده است و قسمتی از رسالۀ سپهساالر3 هم در آن وارد شده، به دست ما رسیده است. 
هنگامـی که بدیع الّزمان فروزانفر در شـرح انتقادی زندگی و آثـار موالنا مفصاًل دربارۀ پدر 
مولوی، بها، وارد سـخن شـد و به ذکر و توصیف مختصر تنها اثر او، معارف، نیز پرداخت 
افق تازه ای در تحقیقات مربوط به بها گشـوده شـد.4 سـنگ پایۀ چـاپ معارف را هلموت 
ریتر در اثر خود موسوم به موالنا جالل الّدین رومی و محفل او )Philologika XI( با نظر به 

1. تصحیح جالل الدین همایی، تهران 1316.
2. تصحیح سعید نفیسی، تهران 1325؛ در مورد نسخه ر.ک: 

Ritter: Philologika XI, Der Islam 26, 1942, 127-128. C. A. Storey: Persian Literature, Lon-
don  1927 ff, 1, 2, 935.

3. تصحیح تحسین  یازیجی، آنکارا، 1961-1959، طبع دوم آنکارا، 1980-1976 )شمارۀ صفحه ها بدون 
تغییر، با اصالح اغالط چاپی و با تعلیقۀ علمی به زبان فارسی، 1362-1213(. هر دو چاپ دوجلدی 

.Storey 1, 2, 937 ،است با شماره صفحات مسلسل
 4. رسـاله در تحقیـق احـوال و زندگـی موالنا جالل الدین محمد مشـهور بـه مولوی، تهـران 1937/ 1315،

.5-36
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نسخه های استانبول و قونیه بنا نهاد.1 پانزده سال بعد، فروزانفر، بدون آنکه اطالعی از اثر 
ریتر داشته باشد، معارف را بر اساس سه نسخۀ استانبول و یک نسخۀ تهران2 چاپ کرد و 
چهار ساِل بعد بر اساس نسخۀ منحصربه فردی از موزۀ قونیه، که شمارۀ آن ذکر نگردیده3، 
یک مجّلد دوم نیز با همان عنوان معارف به چاپ رساند )تهران: 1959 / 1338(. پس از 
فوت فروزانفر هر دو جلد با پرداختی تازه به  صورت جلد اول و جلد دوم تجدیدچاپ شـد 
)1937 / 1352(4. مـن هـر دو جلد چاپ اول را که مورد اسـتفاده قرار داده ام به پیروی از 

چاپ جدید جلد 1 و جلد 2 می نامم.
جلـد اول معارف شـامل سـه جزء اسـت و فروزانفر محتوای جلـد دوم را جزء چهارم 
می نامـد. وی عقیـده دارد کـه این »جزء چهـارم« در حقیقت مایۀ اصلی و سـنگ پایۀ آن 

1. اسالم 26، 1942، ص 140-144.
2. معـارف. مجمـوع مواعـظ و سـخنان سـلطان العلما بهاءالدیـن محمـد بـن  حسـین خطیبی بلخـی، تهران 

.1333/1955
3. ریتـر در شـمار نسـخ قونیه ذکری از آن نکـرده. Der Islam 26, 1942, 141-144. از سـوی عبدالباقی 
 ،)Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, II( گولپینارلی: کاتالوگ شـمارۀ 2 نسخه های موزۀ موالنا

آنکارا، 1971، شمارۀ 2116ــ قس. پیوست.
 4. شاید بهتر بود که جزء اول جلد 1 )1، 123-1( بر اساس نسخۀ ایاصوفیه 1716 سال 1346م/747 ق
)ریتر در اسـالم، 26، 1942: 142، می نویسـد: 744 رقم یکان و دهگان مورد تردید اسـت( از نو چاپ 
می شـد و پیوسـت آن بـه همـراه تفاوت های نسـخه خوانی کـه در جلـد 1، ص 455-431، آمده حذف 
می گردید. فروزانفر خیلی دیر از وجود این نسـخه باخبر شـد. گذشـته از این، با اسـتفاده از این فرصت 
برخی از قسمت ها اگر هم وارد کار نمی شد دست کم معین می گردید. منظور قسمت هایی است که تازه 
پس از انتشـار معارف دوجلدی به نظر فروزانفر رسـیده بود و محصول تشـخیص های تازۀ فروزانفر در 
مورد معارف بود که بر اثر دستیابی او به فیلمی از یک ُجنگ خطی متعلق به قرن یازدهم به وجود آمد. 
این ُجنگ در مجموعۀ خصوصی یکی از نوادگان موالنا به نام فریدون نافذ اوزلوک بود یا هسـت. نافذ 
اوزلوک آن را در تملک داشت و فروزانفر فیلمی از آن داشت. این قطعه ها احتمااًل حامل یادداشت های 
تکمیلی بها است که نور تازه ای بر زندگی او می افکند و فروزانفر این مطلب را در مقدمه ای که بر چاپ 
معارف محقق ترمذی نوشـته در صفحۀ »ک« گزارش داده اسـت. برهان الّدین محقق ترمذی: معارف، 
تصحیـح بدیع الزمـان فروزانفر: تهران 1339/1960. فروزانفر، مطابق با گویـش امروز ایران، ترمذی را 
 (affrikation) با دال می نویسـد. شـیوۀ تلّفظ و نگارش نواحی شـرقی در این نام شـرقی حالت سایشـی
را حفظ کرده. من در این کتاب همه  جا از ذال اسـتفاده می کنم. مشـکالت مشـابهی هم در مورد کلمات 
َهَمذانی/ همدانی، تبِرزی/ تبریزی، ُطسی )با واو مجهول(/ طوسی، َهَروی/ ِهروی و غیره وجود دارد 
که مشکلی شناخته شده است. رجوع شود به مقالۀ من »موضوعات لهجه ای ادوار کهنه تر فارسی نو«:

Aussprachefragen des älteren neupersisch, Oriens 27-28, 1981, 111.
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سه جزء دیگر است که در جلد 1 آمده و جلد 1 شکل پیراسته و بسط یافتۀ این نسخۀ اولیه 
اسـت. فروزانفر در این مورد که چه کسـی کار تنقیح و تکمیل این مطالب را به این صورت 
کـه در جلد 1 آمده بر عهده داشـته اسـت و اینکه این کار را خود بهـا انجام داده یا موالنا یا 
یکی از افراد حلقۀ آنان نظر قطعی نمی دهد.1 فروزانفر در این فرض خود متکی به شماری 
از مواضع مشابه این دو جلد است که جلد 2 را به جلد 1 مربوط می سازد2 و غالبًا با تصرفی 
مختصر یا تغییراتی مفصل تر همراه اسـت. قدمت نسـخۀ قونیه که در جلد دوم چاپ شـده 
اسـت نیز خالف نظر فروزانفر چیزی نشان نمی دهد بلکه، برعکس، مؤید نظر او نیز تواند 
بود. شـیوۀ نگارش نشـان می دهد که نسـخه متعلق به ابتدای قرن هفتم اسـت و چه  بسـا 
اصالحاتی که در حاشیه و البه الی متن صورت گرفته است به خط خود بها باشد. در این 
مـورد فروزانفـر و مجتبی مینوی اتفاق نظر دارند.3 بنابراین، دسـتنویس جلد دوم مربوط به 
زمان حیات نویسـنده اسـت و مصحح آن، فروزانفر، رعایت حداکثر امانت را وظیفۀ خود 
می داند. عبارت پایانی »والّله اعلم« )خدا داننده ترین است( در پایان هر فصل از جلد اول 
می تواند توجه محقق خارجی را جلب کند. شـاید او بدین وسـیله می خواهد عدم اطمینان 
خـود را از درسـتی تصمیماتـی کـه در کار تصحیح گرفته نشـان دهد و بـه خاطر خطاهای 
احتمالی خود عذر بخواهد. فروزانفر لحن خطابی را برگزیده، در حالی که بها دسـتنویس 
اولیه را، به صورتی که در جلد دوم ارائه شـده اسـت، تنها برای خود نوشـته اسـت. البته در 
کتاب هـای دیگـر نیـز می تـوان عباراتی نظیر ایـن را در پایان دو فصل دید.4 به  سـبب اینکه 
نه تمام قسـمت های متن مادر با تمام قسـمت های متن اصالح شـده تطابق دارد و نه تمام 
قسمت های متن اصالح شده با همۀ مواضع متن مادر یکسان است، احتمااًل اصالح کننده 
منابع دیگری نیز در اختیار داشته است. سپهساالر متن تهذیب یافتۀ معارف را خوانده بوده 
اسـت. او مقدمه یعنی فصل اول آن را که شـامل عبارت پایانی و الّله اعلم نیز هسـت نقل 

می کند.5

1. معارف، ج 2، ص. ی.
2. جدول تطبیقی کامل نشده در معارف، ج 2، صفحات ط ـ ی.

3. معارف، ج 2، ص. د. گولپینارلی تاریخ نسخه را حدود سال 1300 م/700 ق می داند.
4. مثاًل در نوشته های احمد جام )ف  : 1141 م/536 ق(. قس. کتاب او، روضة المذنبین و جّنة المشتاقین، 
تصحیح علی فاضل، تهران 1355، ص 93 و 110: و الله اعلم بالّصواب. نیز همان، 183: والله اعلم. نیز 

در سایر فصول در قالب عبارات دیگر. 
5. سپهسـاالر، ص 21-20= معـارف، ج 1، ص 1، س 6 تـا ص 2، س 3 / ریتـر در اسـالم، 26، 1942، 
←
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اما معارف خود چیسـت؟ چنان که از نامش برمی آید مجموعه ای از شـناخت اسـت و 
تقریبًا تأّمالتی است که بها در مورد امور و تجارب دینی و در متن مادر پیرامون موضوعات 
دیگر نیز داشته است و بر کاغذ آورده. آمیزه ای از یادداشت ها و گفت وگوهای او با خودش، 
از جمله یادآوری پاره ای پیشـامدها، گاه شـاید با این فکر که آن ها را به مناسـبت با دیگران 
نیز در میان بگذارد. عنوان معارف در هیچ جای متن نیسـت. نه در متن اول )جلد 2( و نه 
در متن دوم )جلد 1(، و البته این بدان معنا نیسـت که بها نمی توانسـته خود عنوان معارف 
را بر یادداشـت هایش گذاشته باشد. سپهساالر با آنکه دیباچۀ معارف را نقل می کند، نامی 
روی آن نمی نهد. یکی دسـتنویس به جا مانده از سـال 1399 م/801 ق )فاتح 2859( آن را 
یادداشـتی بر عباراتی می داند که پیروان و مریدان بها فراهم آورده بودند.1 این مطلب که به 
 تأیید سپهساالر نیز رسیده )ص 20-21( ریتر را بر آن داشته که کتاب بها را یادداشت برداری
از موعظه هـای بهـا بداند2 و معـارف را کاًل »مواعظ« بخواند.3 با این همه، معارف به هیچ 
رو به توضیحاتی که الزم باشد یا بتوان آن ها را موعظه نامید محدود نمی شود، و تنها سهمی 
که شـاگردان بها در مورد معارف می توانسـتند داشـته باشند احتمااًل این بوده که متن منّقح 
)جلد 1( را یکی از آنان یا همه به کمک هم پدید آورده باشند. عالوه بر این، یادداشت های 
معـارف محصول تأّمالت بسـیار خصوصی و لحظه های خلوت اسـت، به گونه ای که بعید 
بـه نظر می رسـد موضوع سـخنرانی قـرار گرفته باشـد.4 البته این بدان معنی نیسـت که بها 

ص 141-140. افالکی نیز احتمااًل متن کارشـده را مورد اسـتفاده قرار داده، زیرا ماجرای تکفیر بها در 
حـق خوارزمشـاه و رازی کـه در کتاب افالکـی )ص 11، س 15 تـا ص 12، س 8( آمده با متن معارف 
)ج 1، ص 82، س 14 تـا اواخـر صفحـه( تقریبـًا هماهنگـی دارد و این ماجرا در معـارف، ج 2، نیامده 
است. ولی این احتمال هم هست که افالکی از منبع دیگری استفاده کرده که به دست ما نرسیده است. 
گولپینارلی در کاتالوگ شـمارۀ 2116 از تهذیبی به قلم عالئی بن  محّبی الشـیرازی الّشریف یاد می کند. 
چون این شـخص در قرن دهم/ شـانزدهم می زیسـته )ZDMG 93, 1939, 405( این نسـخه نمی تواند 

متن موردنظر ما باشد. 
1. اسالم، 26، 1942، ص 143.

2. همان، ص 140.
EI2 .3 جالل الّدین رومی.

4. مثاًل معارف، ج 1، ص 327 نیمۀ پایین ص تا ص 328، س 7: »می گفتم که حور چگونه بود که مردم 
را خـوش آیـد؟ گفتم نظیرش آنک سـوی بامـداد مرا حالتی پدید آمد که دختر قاضی شـرف را دوسـت 
می گرفتم و لب او را می خاییدم و خوش او را در بر می گرفتم. به سبب آنک دیدم از کنارۀ جامۀ او یک 
سـوی شـده بود و چون شکل بچگان خرد می گفت: ای خدا مکافاتش کن، بخًا بخًا می کرد، که همان 
ـ مایر( مرا حالتی فرستاد که روح من خوش  خدایی که در آن زمان به سبب آن مقدار خیر )که کرده بودمـ 

→

←
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گاه آنچـه نوشـته بوده برای دیگران بیان نمی کرده اسـت. ما شـواهدی در ایـن مورد داریم. 
او غالبًا لفظ »قوم« را در مورد کسـانی که مطلبی برایشـان گفته اسـت یا سـؤاالتی از این 
سـو و آن سـو نزد او مطرح می کردند، به کار می برده. این گونه بیانات تقریبًا نشـان می دهد 
که او اجتماعاتی بر پا می داشـته ولی نشـان دهندۀ این نیسـت که حتمًا خود این قطعات را 
تقریر می کرده است. عباراتی که به شکل خطابی به صیغۀ مخاطب آمده گمراه کننده است: 
 »اکنون1 ای مریدان هر روز بر جایگاه خویش و در نماز با هم می نشـینیم« )معارف، ج 1،
ص 70، س 3(، »شـما کـه اینجـا نشسـته اید« )ج 1، ص 94، س 9(، »اکنـون چون این 
سخن از من شنویت می اندیشید که این قوم را از بهر چه جمع می کنیم؟« )ج 1، ص 115، 
ُه )البّینـه، 9( گفتم: … اما بیخ اعتقاد شـما  س 15(، »سـؤال کـرد از ذلـک لمن خِشـَی ربَّ
باید که اسـتوار باشـد، گرچه گفتار شـما ای مریدان چون شـاخه ای تر اسـت که از ضعف 
می ترسـد« )ج 1، ص 210، س 5-1. ج 2، ص 78 نیمـۀ پاییـن ص تا ص 79، س 1(. در 
این گونه موارد ما با پیش نویس مواعظ روبه روییم. قطعاتی از خطابه  ای که ایراد شده است، 
تأمالتی که بها احتمااًل برای خود نوشـته بوده و بعید به نظر می رسـد که یادداشـت برداری 
دیگران باشـد. آیا این پیش نویس ها بسـط یافته اسـت و ذکر موارد قبلی دقیق اسـت یا نه؟ 
در این مورد اطالعات ما کافی نیسـت. فروزانفر بر اسـاس اطالعات ناقص باألخره به این 
نتیجـه رسـیده که کتاب2 یا بیشـتر فصل های آن خالصـه ای از مواعظ و مجالـس بها باید 
باشـد.3 با این همه او خود، این مطلب را که بها خود نویسـندۀ این قطعات اسـت در شرح 
 حال مولوی ص 36، باالترین احتمال دانسته است. ذبیح الّله صفا نیز با قاطعیت این حکم
را تأیید می کند.4 درحقیقت پاره ای از اشـارات بها نشـان دهندۀ این اسـت که او مطالبی را 

شـد و اعضای مرا در کار آورد و لبش می خایید و شـهوتی قضا کرد، آن خوشـی را خورد ]ُمّتکئیَن َعلی 
ُسـُرٍر[ )الّطور: 20( در میان غمان و پریشـانی حالتی دهد تو را تا روح تو فارغ البال شـود و آرزوی یار 
کند. اعضای تو را در کار آرد یا بر تختی یا بر کرسی بر شکلی بنشیند. آن شکل کالبد دلیل کند بر تکیه 

کردن روح بر سُرر و علی هذا سایر الراحات و العقوبات«. 
1. اکنـون در نوشـته های بهـا اغلـب به معنـی »بنابرایـن« بـه کار رود. موالنا جالل الّدین محمد مشـهور 
بـه مولـوی: کتـاب فیه مافیه، تصحیـح فروزانفر، تهـران 1348، اواخر ص 339، تـا ص 340، س 4. 
علی اکبـر دهخـدا: لغتنامه، تهران 1325، ذیل اکنون. به نظر من با توجه به شـیوۀ بها می توان اکنون را 

با پس یکی گرفت. 
2. معارف، ج 1، ص. ل ز.

3. معارف، ج 1، ص. ک ط.
یخ ادبیات در ایران، تهران 1347، ج 2، ص 1021، انتهای صفحه. 4. تار

→
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قلمی می کرده اسـت1 و آشـکار می کند که او با کمال تأسف بخشی از دانش )حکمت( خود 
را نانوشـته گذاشـته اسـت )ج 2، ص 162، س 20-15(. کمترین تردیدی نیسـت که طرح 
اصلی مجموعه اولین بار روی کاغذهای بها پا گرفته. البته مسّلمًا بها ارائۀ این مطالب را به  
صورت کتاب پیش بینی نکرده بوده است. باقی ماندن این یادداشت ها بیش از همه به همت 
خانوادۀ او میّسر گشت. این احتمال هست که چنان که افالکی می گوید، موالنا آن ها را در 
قونیه خوانده باشد.2 قول سپهساالر که موالنا این نوشته ها را زیرنظر معلم خود برهان الّدین 
محقق ترمذی )ف  : 41-1240 م/638 ق( حدود هزار بار دوره کرده3 محل تردید است. گویا 
دوسـت موالنا، شـمس تبریزی که معلم دیگر او نیز محسوب می شـود، او را از خواندن این 
نوشته ها منع می کرده است.4 نسخه ای که موالنا می خوانده به احتمال زیاد همان نسخه ای 
اسـت که به دسـت ما رسـیده اسـت و در جلـد دوم معـارف فروزانفر به چاپ رسـیده، زیرا 
تاریخ کتابت آن قبل از ورود شـمس تبریزی به قونیه در سـال 1244 م/642 ق است.5 ولی 
از سـویی در معـارف محقـق ترمـذی )ص 67، پایین صفحـه تـا ص 68، س 7( قطعه ای 
 از یادداشـت های بها ذکر شـده اسـت که کلمه به کلمه با قطعه ای از متن تنقیح شـده )ج 1،

 ص 219، س 10-16( انطباق دارد و در دستنویس اولیۀ قونیه )جلد 2( نیامده است. 
افالکی با آن مبالغه های عجیب و غریب و اشتباهات تاریخی اش منبع روشنی به شمار 
نمی رود ولی فروزانفر و محّقق افغانی، محبوب ِسراج، در تحقیقات خود تشابهات زیادی 
میان اندیشـه و کالم موالنا و بها یافته اند که با شـواهد مختلفی از معارف و مثنوی معنوی 
تأیید می شود6 و مبّین نوعی تداوم اندیشۀ پدر در پسر بر پایۀ معارف است.7 البته شباهت های 
کنونی آن  قدر نیست که بتوان دیدگاه های بها و موالنا را به  طور کامل با یکدیگر انطباق داد 
و از مکتب فکری واحدی سخن به میان آورد. در واقع، ما با دو شخصیت کاماًل متفاوت 

روبه روییم. 

1. معارف، ج 1، ص 131، س 4؛ ص 399، س 16 )؟(. ج 2، ص 107، س 1.
2. افالکی: مناقب العارفین، 93، 1، 652، 1.

3. رسالۀ سپهساالر، 119 نیمۀ پایین صفحه.
4. افالکی، 623، 652.

5. فروزانفر: رساله در تحقیق احوال، 60. ریتر در اسالم، 26، 1942، 119، 121 )با اشتباهات چاپی(.
6. معـارف، ج 1، صفحـات یـدـ  کـط. محبوب سـراج: موالنـای بلخی و پـدرش. تأثیر معـارف بر مثنوی 
معنـوی، )diss. Ankara(، کابـل 1340 )1961(. ریتـر در مـورد فروزانفـر: »احتمـااًل در تمـام مـوارد 

قانع کننده نیست« )اورینس، 8، 1955، 360، 2(. 
7. قس. فروزانفر: رساله، ص 36.
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یادداشـت های بها تنها یک دورۀ معین یازده سـاله را در بر می گیرد و احتمااًل عالوه بر 
این سـالیانی به همین مقدار در گذشـته را نیز شـامل می شود. اما محل و تاریخ جزئیات آن 
روشـن نیسـت. اغلب این یادداشت ها در موطن بعدی او و در وهلۀ اول در منطقۀ وخش، 
در کنار شاخۀ شمالی جیحون که در کنار بلخ جاری است، نوشته شده است و شاید هم در 
نواحـی دیگـر در مناطق مختلف. قطعاتی که می توان بـرای آن ها تاریخی تعیین کرد یا خود 
دارای تاریخ است، مربوط به فاصلۀ سال های 1211-1210 تا 1201-1200 م/607-597 ق 
می شود.1 فروزانفر این احتمال را منتفی نمی داند که تعدادی از این قطعه ها بعدها در آسیای 
صغیر نوشـته شـده باشـد2، و حتی محبوب سراج نیز به همین نتیجه رسـیده است.3 با این 
همه، این امر بر من مسّلم نیست. برعکس می توان گفت تاریخ نگارش یک قطعه حتی به 
پیش تر برمی گردد، یعنی به حوالی 1189 م/585 ق، زیرا نگاه او در این قطعه متوجه مسیر 
زندگی اش در حدود چهل سالگی است و بدین وسیله زمان نگارش آن قطعه روشن می شود 

)ج 1، ص 40، س 4، زین پس ص 276-277(. 
ایـن احتمـال که قبـل از 1211-1210 م/607 ق یا کمی پس از آن، تا وقتی که بها هنوز 
در شـرق اقامت داشـت، کتاب معارف او نزد عموم شناخته شده باشد منتفی است. وقتی 
افالکـی ادعا می کند که قاضی وخش قصد داشـته عنوان سـلطان العلمـا را از دیباچۀ ُکُتب 
)کـذا( معـارف و اسـتفتاها محو کنـد4، در واقع، یک دلخـوری واقعی میـان بها و قاضی 
وخش بر سر این عنوان5 را بیهوده بزرگ کرده است )لفظ معارف نزد افالکی ممکن است 
بر اصل معنی شناخت عرفانی داللت کند ولی می تواند هم خود کتاب معارف منظور باشد 

1. فروزانفـر در معـارف، ج 1 صفحات کطـ  لح. محبوب سـراج 50-38. محمدامین ریاحی این فاصله 
را بـه میان سـال های 1211-1203م/607-600 ق تقلیـل می دهد؛ نجم رازی: مرصـاد العباد، تصحیح 
محمد امین ریاحی، تهران 1352، مقدمه ص 75. فروزانفر در معارف، ج 2، بر اسـاس شـواهدی این 
 فاصله را از این هم کمتر یعنی میان سال های 1209-1208م/605 ق و 1210م/607 ق می داند، معارف،

ج 2، صفحۀ ی.
2. معارف، ج 1، صفحات لز.

3. سراج، 44-42 و 50-48، بنابراین علیمه گوهر خاتون ج 1، ص 328، پایان صفحه، به هیچ رو الزم 
نیست عروس بها بوده باشد.

4. افالکی، 33، 10-14.
Clément Huart: Les saints des derviches tourneurs Paris 1918, 1, 26: livres de science et 
de jurisprudence.

5. معارف، ج 1، صفحات 189-188. زین پس ص 70.
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یا هر دو معنی. رسـم الخط نسـخۀ کهنۀ قونیه، که اسـاس جلد 2 معارف قرار گرفته است، 
ت در این نسـخه به   سـرنخی در مـورد منشـأ خـود نمی دهد. حتـی حرف دال پـس از مصوِّ
صـورت ذال آمـده1 و چـون در حوالـی 1200 م/600 ق در وخـش این ذال، خـود مثل دال، 
محکم تلفظ می شـد2، ممکن اسـت بتوان این طور نتیجه گرفت که این نسخه ابتدا در غرب 
به تحریر درآمده است. ولی از از سوی دیگر می دانیم که شیوۀ نگارش و طرز تلفظ در این 
نقطـه از مدت هـا پیش از هم جدا شـده بود. پـس ذال را هم نمی توان دلیلی بر منشـأ غربی 
دستنویس دانست. بعد از این همه، آنچه می شود به حدس گفت این است که این »کتاب« 

در شرق پایان پذیرفته است، ولی منتشر نشده است. 
بها در گفتار و اندیشـه مثل پسـرش موالنا ابن  الوقت اسـت. چنان که معروف اسـت 
موالنا مثنوی خود را در نشسـت های پی درپی به شـاگرد جوانش حسـام الّدین چلبی امال 
می کـرد و او می نوشـته اسـت.3 این مطالـب مطمئنًا از نوع قرآن و وحی نیسـت ولی نوعی 
الهام به شـمار می رود. بها امال نمی کرد بلکه خود می نوشـت. در عین حال، او گاه خود را 
دریافت دارندۀ مطالبی که در ذهنش می گذشـت می دید. در این حالت احساس می کرد که 

خدا با او سخن می گوید و او را وسیله قرار می دهد. او یک بار می گوید: 

همین زمان که سخن می گویم و می نویسم الّله مرا می اندازد و می غلتاند تا مستعمل 
ُبـَوم در کار بـه حرکت و سـکون، چنان کـه از غلتانیدِن در کار گویی سـر و روی من 
می شـکندی. اکنـون چو الّله اجزای مـرا4 چنین بر کار مـی دارد و می گرداند، در این 

1. معارف، ج 2، ص یب.
2. Aussprachefragen des älteren neupersisch, Oriens 27-28, 1981, 104-105.

3. فروزانفر، رساله، صفحات 188-116، 168 به بعد.
4. منظور بها اجزای متشـکلۀ بدن اسـت و در اینجا جسـم به همان معنی بدن به کار رفته. مفهوم جزء یا 
ذره به عنوان کوچک ترین واحد ماده محصول نظریۀ َاُتمیسـتیک )جزءشناسـی( اسالمی است که بها 
از وابسـتگان آن به شـمار می رود. ر.ک. فصل 17. البته بها امر روحی و معنوی را نیز به »ذره« قابل 
تجزیه می داند و الیتجزا بودن »ذره« از نظر او همیشه قطعی نیست. از اینجا می توان این طور تصور کرد 
که جزء به معنی ذره نیست بلکه پاره ای است که ممکن است بر پاره ای بزرگ تر نیز داللت کند. عالوه 
بر این، جزء در فارسی خیلی اوقات به معنی »عضو« به کار می رود و این همه خود ابهام هایی را ایجاد 
می کند. البته من تاکنون هیچ جا ندیده ام که بها خود وجود را دارای جوهر جسمانی و قابل تجزیه به اتم 
 Joseph Schumacher: Antike Medizin, عقیده داشـت؛ (Parmenides( بداند. آن طور که پارمنیدس

Berlin 1963, 133, 135. قس. کتاب حاضر ص 215، یادداشت 1.
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کارهای اجزای خود نظر کنم، با سهم شوم و پرهیبت شوم که چنین کاری در اجزای 
من است )معارف، ج 1، ص 131، س 4-7(. 

آنچه جلب توجه می کند شـیوۀ آزاد بها اسـت در بیان آنچه به خاطرش رسیده. او آنچه 
در سـیاق عبـارت از قلمش می تراود بی محابا بر کاغذ مـی آورد. عباراتی از این نوع را زیاد 
در کتاب او می بینیم: »یادم آمد )یا می آید(«، »به خاطرم رسید )یا می رسد(«، »فکر کردم 
)یا می کنم(« و کم نیسـت مواردی که با صراحت می گوید: »خدا به من الهام داد«. گویی 
منظـور او چیـزی بیش از این اسـت که همۀ خواطر از ذات الهی وارد می شـود. مثل اینکه 
بـرای خـود امتیـاز خاصی قائل اسـت، البته بدون اینکـه تأکیدی روی این موضوع داشـته 
باشـد. او رشـتۀ افکار و جهش های فکرش را آزاد می گذارد و زبانی مناسب این جهش ها 
انتخـاب می کنـد: زبانی نه چندان پیراسـته و نه همیشـه ظریف و هنرمندانـه. کلماتی چون 
»و«، »گفتـن«، و »دیـدن« در نثرش زیاد تکرار می شـود. کاربرد حرف »که« گاه بیش از 
حد و گاه خیلی کم اسـت، به طوری که با شکسـتن نحوی جمله همراه می شـود. از تکرار 
کلمـات و عبـارات ابائی ندارد. عالوه بر این، در بسـیاری از موارد برخی اجزای جمله )از 

قبیل مفعول، قید حالت، و مانند آن( بعد از فعل می آید.1
آرایه هـای بالغـی از قبیـل سـجع و ماننـد آن به ندرت بـه  کار رفته اسـت. در نثر کتاب 
کلماتی به کار رفته اسـت که در فارسـی سـلیس و فاخر جایی ندارند. ذبیح الّله صفا عقیده 
دارد که ردپای زبان محاورۀ بلخ را در نثر کتاب می توان تشخیص داد.2 فروزانفر این موارد 
را برشـمرده، توضیح می دهد.3 به ندرت و در موارد اسـتثنائی ممکن اسـت از کتابی نام برده 
شـود. معمواًل شـنیدن آیات قرآنی که بها به آن خوگیر است یا شنیدن تسبیحات و عباراتی 
چـون »سـبحان  الّلـه«، »الحمد لّله«، و »الّلـه  اکبر«4 و ذکر احادیث و اخبار به مناسـبت 

1. این ویژگی سبکی است که سختگی آن کمتر و سرعت طرح مطلب در آن باالست. چنان که در سبک 
نجم رازی دیده می شـود. مرصاد العباد او در دو نسـخه تدوین شـده است. نسخۀ اول برای درویشان و 
نسخۀ بعدی برای دربار قونیه. ریاحی در مقدمۀ چاپ خود )66-65 ( نمونه هایی از این دست جمالت 
بـا دنبالـه و بی دنبالـه را آورده کـه در هر دو نسـخه پراکنده اند. از سـویی، جّر کالم، خود، شـاید نوعی 
گاهانه باشد و نتوان عنوان بی توجهی بدان داد، چنان که در مورد احمد جام چنین است.  مهارت نمایی آ

یخ ادبیات در ایران، ج 2، ص 1022، س 5-4، مسّلمًا با این فرض که موطن بها بلخ بوده.  2. تار
3. معارف، ج 1، ص 491-463. ج 2، ص 387-399.

4. برای نمونه معارف، ج 1، ص 392، ص 9-14.
Helga Venzlaff: Der islamische Rosenkranz, AKM 47, 2, Stuttgart 1985, 30-36.
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پیشـامدهای روزانـه می تواند بهـا را برانگیـزد. او آزادانه بدون اینکه به دیگـران که مطمئنًا 
متوجـه موضوعـات مربـوط به او بودند توجهی داشـته باشـد و بی آنکه اصـراری در جلب 
موافقت افراد غریبه داشـته باشـد در امور غور می کند و البته همیشـه هم در تبیین و تفهیم 
ـ و  ـ مخصوصًا در »متن مادر« )ج 2(ـ  افکار خود موفق نیست. او به عربی هم می نوشتـ 

اهمیتی هم نمی داد که توان او برای نوشتن به این زبان کافی نیست.1
تازگـی، نزدیـک بـودن به زندگـی، تغییر پرشـتاب فضاها، فوران بی واسـطۀ اندیشـه و 
احسـاس، عدم تقّید به زبان علمی و فقاهتی، تأثیر فوق العادۀ اندیشـه ها و سـخنانی که او 
فی البداهه بر قلم رانده و انعطاف پذیری اش در ارائۀ مطالب به  وجود آورندۀ چنان نکات نغز 
و باریکـی در ادب فارسـی اسـت که فروزانفر و ذبیح الّله صفا لـذت آن را با لذت حاصل از 
خواندن اشـعار زیبا مقایسـه می کنند. فروزانفر با خواندن معارف خود را در فضای شعری 
عطار و سنایی و حتی حافظ احساس می کند.2 او این اثر را »یکی از عالی ترین نمونه های 
نثر شـاعرانه« نامیده3، چیز نویی در آن می بیند که آدمی با خواندن آن به  جای آنکه خود را 
در محدودۀ مفاهیم فنی منظم و زبان حرفه ای تصوف احساس کند، وارد جهان خاصی از 
شیوه های بیانی و تصاویر عرفانی می شود.4 آدمی خود را عماًل در برابر اثری هنری می بیند 

1. معارف، ج 2، صفحات ح ـ ط.
2. معـارف، ج 1، ص. هـ  . محبـوب سـراج لذتی را در این کتاب می بیند که با خواندن حافظ و سـعدی و 

موالنا احساس می شود )51، انتهای صفحه(.
3. فروزانفر: رسـاله، 36. اگر فروزانفر از نثر شـاعرانۀ معارف معنایی نظیر برداشـت ریاحی در سر داشته 
باشـد منظورش نثری سـرخوش و اسـتفاده از لغات و تعبیرهایی اسـت که غالبًا در شعر فارسی کاربرد 
ــ کـه از اول به قصد ارائه به  دارد. بـرای مثـال ر.ک. مرصـاد العباد، مقدمـه، 81. البته نثر نجم رازیـ 
ـ از نثر بها فاخرتر است. به عقیدۀ من، جادوی شاعرانۀ نثر بها در عین حال به خاطر  عموم نوشته شدهـ 

تغییر جهشوار افکار و چرخش های نامنتظره ای است که در کالم ایجاد می کند. 
4. معـارف، صفحـۀ و. نیـز احمد جام )ف  : 1141 م/536 ق( اندیشـۀ خود را نو و شـیوۀ بیانش را در تمام 
موارد و تک تک مطالب کتاب روضة المذنبین بی سـابقه می داند. او از رنجی که در این کار برده شـکوه 
می کند و همچنین توقعات باالتری دارد، چراکه او این کتاب را به قصد انتشار نوشته و قصد داشته آن 
را به سـلطان سـنجر تقدیم کند. او ویژگی کار خود را در این می بیند که اندیشـه ها و خاطره های قلبی 
خود را روی کاغذ آورده و مطالبش رونویسی نیست )روضه 5(. او مفصاًل در صفحات 100-99 چنین 
توضیـح می دهـد: »و مـا را از ایـن کتاب از آن رنج می رسـد که هرکـه کتابی کند، اغلب آن باشـد که از 
کتاب های دیگر و نبشته های دیگران چیزی برگیرند. ما این کتاب ها )بخوان کتاب را( که می کنیم از دل 
به کاغذ می بریم، نه از کاغذ به کاغذ می بریم، رنج از این است. اما این سخنان بکر است، و دست زده 
و زبان زدۀ هر کس نیسـت. مرد مردانه باید از بکر حالوت تواند یافت، اگر کسـی را در مردی و شـهوت 
←
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که نه در خلق هنری آن قصد قبلی بوده و نه بر اساس طرح جامعی پی ریزی شده است. بها 
خود نیز هرگز نمی توانست آن را چیزی جز مجموعه تأمالت پراکنده بداند. تازه در پردازش 
دوم  )جلـد 1( بـود که این مطالب یا، به عبارت بهتـر، این مواد اولیه به  صورت مجموعه ای 
سه قسمتی سامانی یافت و نظم موضوعی نامحسوسی نیز بدان وارد شد. هیچ یک از این دو 

نسخه را نمی توان کامل دانست. چنان که مجموع آن دو را نیز نمی توان. 
ـ و یک  جا هم با این اندیشـه  ـ البته بسـیار به نـدرتـ  بهـا اینجـا و آنجـا بیتی می آوردـ 
روبـه رو می شـود کـه همـۀ غزل هایی که برای چشـم و ابرو و روی زیبا سـروده شـده برای 
سـتایش خداسـت، حتی او خـود در این میـان »بیت های زیادی« می گویـد.1 ولی چیزی 
از آن ذکـر نمی شـود و بـه هـر حـال این طور به نظر می رسـد که بهـا اهمیـت چندانی برای 
سـرودن شـعر قائـل نبـوده. وارد شـدن دو بیت از مثنـوی موالنا در نسـخۀ پردازش شـده 
 )ج 1، ص 223( فـاش می سـازد که تشـخیص یادداشـت های بها از مسـّوده های الحاقی

قطعی  نیست.2

خللی باشد، هرگز حالوت بکر نیابد. نامرد بکر را دشمن دارد، زیرا که نامردی و بدرگی او پیدا  آید. از 
بکر حالوت مردان یابند. سخن بکر را نیز حالوتی دیگر باشد و خوانندۀ آن لذتی دیگر یابد که از دیگر 
سخنان مستعمل نیابد و سخن بکر، اگرچه به الفاظ نیکو نباشد، در وی حالوتی و لذتی دیگر باشد… 
و سـخن الهامی هم چنین باشـد: آن را حالوتی دیگر باشـد، که سخنان ُصُحفی را نباشد پس گوش فرا 
باید داشت تا از حالوت مقصود باز نمانی«. ُصُحفی که اینجا در کنار لفظ سخنان آمده احتمااًل معنایی 
قریب به »فرومایه و عادی« داشته باشد. بر اساس لغتنامه های عربی این تصور ایجاد می شود که شاید 
 ُصُحفی تلفظ محاوره ای َصَحفی باشـد و آن به کسـی می گویند که »در قرائت خطا کند«. افالکی در
ص 34، س 7، آن را در کاربـرد محـاوره بـه جای فحش و به معنی شـخص لئیـم به کار می برد: مردک 

ُصُحفی، که »هوار« )Derviches toumeurs I, 26, pu( آن را به miserable ترجمه کرده است. 
1. معـارف، ج 1، ص 392، س 15-12: »بـاز می خوانـد )مقـری قرآن( کـه َالحمُدِلّلـه رّب  العاَلمیَن هرکه 
جمالـی )= فـرد محبوبـی( دارد بگوید "الحمدلّله" و ایـن همه غزل ها که گفته اند )َمر( چشـم را و ابرو 
را و روی را این همه حد َمر الّله راسـت و آن گاه در این میانه بیت های بسـیار گفتم و جای خرج کردن 
بیـت این بود«. بها هنگام خواندن تحّیات ممکن اسـت صـد هزار بیت بگوید )ج 1، ص 16 نیمۀ پایین 
صفحه(. بیت در فارسـی به معنی شـعر هم هسـت و شعر گاه به یک بیت گفته می شود. گویا محقق از 
بها اشعار عربی هم آموخته بوده )افالکی، ص 273-272(. شاعِر محبوِب محقق سنایی بود )محقق: 

معارف، ص. ح ـ ط، ید(. 
2. محقـق ترمـذی، معـارف، نقـد فروزانفـر در همان جـا، ص 127، س 4-2. خـود محقق هـم از چنین 
الحاقاتی برکنار نمانده اسـت: یکی از مصراع های سـعدی بدون ذکر نام به عنوان بهترین شـاهد در اثر 
او ارائه شـده که با توجه به زمان تألیف کتاب پیش از وقت به نظر می رسـد )همان، ص 28، س 10-9؛ 

تعلیقات انتقادی فروزانفر، ص 126، س 16 تا ص 127، س 6(.

→
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ناتمام بودن و حالت طبیعی یادداشت های بها جذابیتی خاص بدان می بخشد. در عین 
حال، این یادداشـت ها شـاهدی کم نظیر و خصوصی بر جهان یک عارف مسـلمان است: 
یادداشت هایی خصوصی، نوعی دفتر یادداشت روزانه که به قصد عمومی شدن تهیه نشده 
و نویسـنده نهانی ترین افکار، ناکامی ها، و شـادی هایش را به آن سـپرده اسـت. تصویری 
کـه بها در یادداشـت های خصوصی اش از خـود به نمایش می گذارد چقـدر با تصویرهای 
اغراق آمیزی که نوه اش، سلطان  ولد، و دو تن از محبانش، سپهساالر و افالکی، پیش روی 
ما گذارده اند متفاوت اسـت! و نیز چقدر عظمت حقیقی او را که در پس آن چهرۀ بت شـده 
پنهان است آشکار می سازد. جای خوشوقتی است که گروهی از عالقه مندان بها نسخه ای 
از دستنویس قونیه را چون اثری مقدس پاس داشته اند و گروهی دیگر نیز نسخۀ کارشده را 
با نسـخه برداری، از آسیب زمانه مصون داشته، به دست ما رسانیده اند. بدین وسیله ما این 
امکان را یافته ایم که دسـت کم یک بار »قدیسـی« مسـلمان را در عواملی که با خود داشـته 

مشاهده کنیم. 
بهاء ولد تاکنون کاماًل در سایۀ پسر بزرگش موالنا قرار داشته است تا جایی که همواره 
هنـگام ذکر پسـرش نامی از او به میان می آمده و البتـه در ماجرای مهاجرت خانواده اش به 
آسـیای صغیـر در مرکز توجه قرار می گرفته اسـت. از آنجا که بها خـود در این مورد چیزی 
ننوشـته است معمواًل در مورد این مهاجرت به گزارش های تذکره نویسان، گزارش هایی که 
خوشبختانه تاکنون موضوع بررسی های انتقادی و روشنگرانۀ چندین محقق برجسته بوده 

است، استناد می شود. 
عرفان بها نیز تاکنون به  طور کامل با مهر و نشـان پسـرش درک می شـد. میان مثنوی 
و معارف مواضع مشـترکی یافت می شـود.1 اما آنچه فروزانفر در مورد عرفان شخصی بهاء 
ولـد مطرح می کند محدود اسـت به پاره ای مالحظات در مورد همه  فهم  بودن نوشـته های 
او و ویژگی هـای معین دیگری که او برشـمرده اسـت.2 معارف محقـق ترمذی )ف  : 1240-
1241 م/638 ق(، کـه شـاگرد بهـا و معلـم موالنا بود، متأسـفانه کمـک چندانی به درک 

1. معارف، ج 1، صفحات ید ـ کط. افضل اقبال نیز به 4 مورد از این مشترکات اشاره می کند: 
The Life and Work of Muhammad Jala-ud-Din Rumi, Lahore 1964, 69-70.

که سه تای آن ها را قباًل فروزانفر یادآور شده و مثال چهارم نه از مثنوی بلکه از دیوان مولوی استخراج 
شده است. 

2. معارف، ج 1، صفحات یب ـ ید.
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اندیشـه های بهـا نمی کنـد.1 ریتر که غور بیشـتر در عرفان بها خارج از محـدودۀ کار او در 
مورد ثبت نسـخه های خطی است عقیده داشـت که »مواعظ او نشان دهندۀ عرفانی کاماًل 
منحصربه فرد و جالب توجه« است که به زعم وی »شادی روحی حاصل از زهد آمیخته با 
جمال پرسـتی را با رگه هایی از نرگسانگی جلوه گر می سـازد«2، عرفانی که »ممکن است با 
احتیاط هرچه تمام تر بتوان آن را در اولین برخورد به شکل ‘زهدـ  نرگسانگی’ ارزیابی کرد، 
و بحث در آن می تواند بسـیار جالب باشـد«3. اگر منظور ریتر از نرگسـانگی چنان که خود 
در همان مقاله )ص 122( یادآور شـده، »همان درون مایۀ نرگسـانگی که به موجب آن، فرد 
خود را حامل جمال الهی می داند« باشـد، باید گفت که در مورد بها صادق نیسـت زیرا او 
هیچ جا چنین تصور و ادعائی نداشته است. عبارت »شادی روحی حاصل از زهد آمیخته 
با جمال پرسـتی« برای بها مناسـب تر می نماید، اما اگر من بودم به همان »شـادی روحی« 
بسـنده می کـردم و لفـظ »زهد« را بـدون آنکه توضیحی بـه  دنبالش بیاید بـه  کار نمی بردم، 
 vita( گرچه می توانم تصور کنم که منظور ریتر تنها اشاره به جایگاه فروتنانۀ نشاط معنوی
activa( و تزکیۀ نفسانی )vita purgativa(4 در یادداشت های بها و تالش او برای استغراق 

در خلوت معنوی و انصراف از عالم مادی اسـت.5 به  دنبال انتشـار جلد اول معارف چاپ 
 Oriens 8,( فروزانفر، ریتر بار دیگر در مورد بها مطالبی اظهار کرد و این  بار با تجدیدنظر
361-359 ,1955(. او تأسـف می خورد که فروزانفر و مشـاورش، مجتبی مینوی، از تالش 

قبلـی او در ایـن زمینـه )Philologika XI( بی خبر بوده اند، ولی با این همه خوشـحال بود 
که اکنون این اثر مهم و منحصربه فرد در اختیار عالقه مندان اسـت. او فصل اول را ترجمه 
کرده است و به دیدگاه های قبلی خود در مورد بها با روشن بینی مطالبی افزوده که پیش از 

1. دو نسـخۀ خطی مذکور در اثر ریتر، اسـالم، 26، 1942، 226: قونیه موزه سی 1102/52 )تاریخ 754-
 755( و سـلیم آغـا 5675 )تاریـخ 788 ق(. فروزانفـر از نسـخۀ خطـی قونیه به شـمارۀ 2127 )تاریخ
687 ق( و نسخۀ سلیم آغا 567 ق و یک نسخه از مجموعۀ شخصِی فریدون نافذ اوزلوک )متعلق به 
نیمۀ اول قرن 11 هجری ( اسـتفاده کرده اسـت. برهان الدین محقق ترمذی: معارف، تصحیح فروزانفر، 
تهران 1339، مقدمه. فتوکپی این چاپ را مدیون دوست خود ایرج افشار هستم. اثر محقق مجموعه ای 
از سخنان او در آسیای صغیر است که یک یا چند تن از شاگردانش جمع آوری کرده اند. در مورد اصالت 

این اثر فروزانفر در مقدمه گواهی داده است. 
2. Islam 26, 140.

3. همان، 121.
4. قس. زین پس ص 65، یادداشت 2؛ ص 104، یادداشت 1: ص 265، یادداشت 3.

5. قس. کتاب حاضر، ص 75-74 و مواضع بسیار دیگر. 
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هر چیز مبتنی بر همان ترجمۀ فصل اول است: او بها را مظهر »تسلیم و رضای یک قلب 
 شـاد« می داند )ص 359(. این موضوع ممکن اسـت به خوبی در مورد ابوسـعید ابوالخیر
ـ  : 1049 م/440 ق( کـه پیش از بها می زیسـت مصداق داشـته باشـد، ولـی در مورد بها  )ف
ناقص و عالوه بر این گمراه کننده اسـت. من پیشـاپیش موضعی را که خود صحیح می دانم 
اتخـاذ می کنـم تا بعدًا مجبور نباشـم از ارزیابی های مسـتدل خود در برابر اولین برداشـت، 

آن طور که ریتر با احتیاط تمام فرموله کرده است، دفاع کنم.
در هـر حـال، مـن در این مورد با ریتر اتفاق نظر دارم که شایسـته اسـت کـه دربارۀ بها 
مطالعه شـود. اکنون سـی سـال از زمانی که ریتر این جمله را نوشـت می گذرد: »شاید … 
 ،Oriens 8, 359( »مدت زمانی الزم باشد تا کسی پیدا شود که این وظیفه را بر عهده گیرد
نیمـۀ پاییـن صفحه تا آخـر صفحه(. من ادعا نمی کنـم که بها را یک بار و برای همیشـه به 
 طـور همه جانبـه معرفی کرده ام، بلکه تنهـا این هدف محدود را پیِش رو داشـته ام، که بها را 
از سـایۀ موالنا خارج سـازم و برای او مرتبۀ عارفی مسـتقل را قائل شـوم، چنان که گویی 
او شـخصیت اصلی اسـت و موالنا فرع. فصول آتی حاوی سیر اندیشۀ من است در جهت 
درک شـخصیت بها و ارائۀ شـواهد. »چشـم انداز« پایانْی جمع بندی مطالب است. در این 
بیـن، حامـد الگار )Hamid Algar( مقاله ای در مورد زندگـی او در دائرة المعارف ایرانیکا، 
ذیل بهاءالّدین محّمد ولد بن  حسین بن  احمد خطیب )کذا( بلخی، منتشر ساخته است.1 

یحانة  1. مقاله ای که دربارۀ سـلطان العلما محمد بن  حسـین بلخی در تذکرۀ فارسی محمدعلِی تبریزی، ر
األدب، تهـران 1327، 2، 216-215 )شـمارۀ 459( به طبع رسـیده و نیز آنچـه دربارۀ بهاءالّدین محمد 
سلطان العلماء بن  حسن )کذا( خطیبی در لغتنامۀ دهخدا )از لغتنامۀ فارسی محمد معین( آمده، فاقد 

ارزش است. 
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گزارش هـای تذکره نویسـان در مورد محل تولد بها نمی تواند مبنـای اظهارنظری قطعی در 
ایـن مورد باشـد که او در خود بلخ به دنیا آمده اسـت. این امـکان وجود دارد که محل تولد 
او حومۀ دور یا نزدیک بلخ بوده باشد. فقط تاریخ سال 1150 م/545 ق بر اساس مطلبی 
که خود وی ذکر کرده است قابل بررسی قطعی است )معارف، ج 1، ص 354، س 18(1. 
ولی اگر بها در بلخ یا حتی جنوب جیحون به دنیا آمده و بزرگ شده باشد، پس کودکی اش 
را در قلمرو سلجوقیان گذرانده است. از سال 1169 م/560 ق به بعد این منطقه خراج گزار 
ِخطاهای نامسـلمان بود. در سال 1198 م/594 ق، غوری ها در دورۀ حکومت بهاءالّدین 
سام، امیر بامیان، در دامنۀ شمالی هندوکش به سمت جیحون پیشروی کرده، بلخ را اشغال 
نمودنـد.2 آن هـا در سـال 1205 م/601 ق به جیحون دسـت یافتند و اسـتحکامات ترمذ را 
در سـاحل شـمالی جیحون گرفتند.3 غوری ها در سـال اواخر 1206 م/ 603 ق، در دورۀ 
عالءالّدین محمد بن  تکش4 خوارزمشـاه، بلخ را از دسـت دادند. همچنین ترمذ از آنان باز 
پس گرفته شـد و دوباره به دسـت خطاها یا خراج گزاران قراخانی آن ها در سـمرقند سپرده 

1. فروزانفر، معارف، ج 1، ص 1.
یخ، چاپ جدید طبع تورن برگشـن، بیروت 1967-1965، ج 12، ص 134،  2. ابن  اثیر، الکامل فی التار

ذیل حوادث مربوط به سال 594.
Karl A. Wittfogel und Fêng Chia-shêng: History of Chinese Society, Liao (907-1125), Phil-
adelphia 1946.

و در آنجا قول کارل اچ. منِگز )Karl H. Menges( پیرامون قراختای در ضمیمۀ 5، ص 649.
W. Barthold: Turkestan down to the Mongol invasion, E. J. W. Gibb Memorial Series, New 
Series, V, 1928, 352. Bosworth in El2 Ḳarā Khitāy

3. ابن  اثیر، سال 601، ج 12، ص 206.
4. ابن  اثیر، ج 12، ص 230. بارتولد: ترکستان، ص 352.




