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ت باباطاهر
شخصي ِ
ّ
معصومه معدنکن )دانشگاه تبريز(
مـيان هـمه
بـاباطاهر عـارفي سـوختهدل ٬عـاشقي سـرگشته ٬و رنـدي قـلندر است .در
ِ
عنوانها ٬شايد سوتهدل مناسبترين عنوان براي او باشد .او خود نيز بارها خويشتن را با

اين صفت معرفي کرده است:
قـلب خـالص بـوته دونـو
عيار ِ
ِ
ـکه قدر سوتهدل دلسوته دونو١
ِ

نــواي نــاله غـمانـدوته دونـو
بوره سـوتهدالن وا هـم بـناليم

عام ه اهل
زبان ّ
شعر باباطاهر تسکيندهنده دلهاي بيقرار و ترانههاي دلنشين او ورد ِ
ِ
زحـمت
ذوق بهخصوص کساني است که از درس و مکتب فارغ و کالمشان آسـوده از
ِ
انگشت کسان است .نغمههاي سـوزناـک و عـاشقانه او را بـارها از زبـان کشتکـاران و
ِ

دوبـيتي بسـيار
چوپانان و پيشهوران ٬از زن و مرد و بزرگ و کوچک ٬شنيدهايم و شـايد
ِ

مشهور ز
صـورت تـازهتر سـروده او بـاشد ٬از
دست ديده و دل هر دو فرياد را ٬کـه چـهبسا
ِ
ِ
ِ

محبت بتوان شمرد.
زمزمههاي شاعرانه اهل ذوق و دلسوختگان ّ

ِ
مستندترين خبري که از باباطاهر در دست داريم روايتي است در
راحةـالصدور راوندي

ـکه از مالقات طغرل سلجوقي با وي در همدان حکايت و به توصيه باباطاهر به طغرل در
باب عدالت اشاره دارد:
شنيدم که ٬چون سلطان طغرلبک به همدان آمد ٬از اوليا سه پير بودندـــ باباطاهر و باباجعفر و
در همدان آن را خضر خوانند ٬بر آنجا ايسـتاده بـودند؛ نـظر
شيخ حمشاـــ کوهَ کي است بر ِ
سلطان بر ايشان آمد .کوکبه لشکر بداشت و پياده شد و با وزير ابونصر الکُندري پيش ايشان
١ـ( ـ ديوان باباطاهر عريان همداني  ٬به تصحيح وحيد دستگردي ٬انتشارات نوين ٬چاپ دوم ٬تهر ان ٬١٣٦٣ص.٣٩
١٢٥
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شخصيت باباطاهر
ِ

مقاله

آمد و دستهاشان ببوسيد .باباطاهر پارهاي شيفتهـگونه ] ـ= مجنونوار[ بودي .او را گفت :اي
تُرک ٬با خلق خدا چه خواهي کرد؟ سلطان گفت :آنچه تو فرمايي .بابا گفت :آن کن که خـدا
ميفرمايد؛ آيه ِا َّن ا َ ْ
سان ] ـنحل [٩٠ :ـ .سلطان بگريست و گفت :چنين کنم.
هلل يَأمُ ُر بِال َعدْ ِل َو ا ٕال ْح ِ
بابا دستش بستد و گفت :از من پذيرفتي؟ سلطان گفت :چنين کنم .بابا َس ِر ابريقي شکسته ٬که

سالها از آن وضو کرده بود ٬در انگشت داشت ٬بيرون کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت:

دست تو کردم ٬بر
مملکت عالم چنين در
ِ

عدل باش٢.

هر چند ٬رضاـقليـخان هـدايت مـعاصر بـودن بـاباطاهر را بـا سـالطين سـلجوقي خـطا
دانستهـاست.

٣

معر في و به مـزار او در هـمدان اشـاره کـرده
حمداهلل مستوفي او را باباطاهر ديوانه ّ

استّ ٤.ام ا زندگي وي ٬مثل بسياري از شوريدگان عشق و معرفت ٬در هالهاي از ابهام و

قص ه و افسانه ٬درباره باباطاهر ميتوان گفت که
افسانه پوشيده مانده است .صرفنظر از ّ
شخصي تهاي معروف مردمي ٬شاخ و
شخصي تي واقعي بوده که ٬مثل همه
ــ قطعًا
ّ
ّ
برگهاي فراواني بر ترجمه احوال او افزوده شده است.

ــ نه صوفي و عارف خانقاهي نظير ابوسعيد ابوالخير و بايزيد بسطامي و ابوالحسن
خرقاني بوده ٬نه شاعر عارفي مانند ع ّط ار و سنائي ٬بلکه پـيري بـوده کـوهنشين ٬نـظير
شهر »هفتاد و دو بابا« اشتهار دارد.
باباهاي تبريز که به ِ
ستن سبزهها که در احوال او آوردهاند قطعًا افسـانه
ــ مطالبي مثل ذوب برفها و ُر ِ
است ٬ولي با توجه به لقبي که مالزم اسم او گشتهُ ٬ع ريان بـودن او بـايد ُم ـحرز بـاشد٬
٥

پوشي او را نيز ميرساند و در دوبيتيهاي منسوب
هرچند وارستگي و درويشي و ژنده
ِ

به او نيز اشاراتي به اين معني شده است.

٦

الر اوندي ٬ر احةـالصدور و آيةـالسرور در تاريخ آل سلجوق ٬بـه تـصحيح مـحمد
٢ـ(ــمحمد بن علي بن سليمان ّ
مجتبي مينوي ٬انتشارات اميرکبير ٬چاپ دوم ٬تهران  ٬١٣٦٤ص٩٨ــ.٩٩
اقبال ٬با حواشي
ٰ
٣ـ( ـ Äمجمعـالفصحا ٬تصحيح مظاهر مص ّف ا ٬انتشارات اميرکبير ٬تهران  ٬١٣٣٦ج ٬١ص.٣٢٦
٤ـ( ـ Äحمداهلل مسـتوفي ٬نزهةـالقلوب  ٬بـهـکـوشش مـحمد دبـيرسياقي ٬انـتشارات طـهوري ٬تـهران  ٬١٣٣٦ج٬١
ص.٧١
ّ
شمس تبريزي ٬بوده است.
مرشد
باف تبريزي٬
٥ـ(ــظاهرًا
آخرين اين »بابا«ها پير َس ل ه ِ
ِ
ِ
ِ
جــال د و بــيجونم کـه کـرده
ّ
٦ـ(ــنــــذونم لوط و عُــــريونم کــه کــرده خــودم
بــبينم عشــق بــر جــونم چــه کـرده
بـده خـنجر کـه تـا سـينه کـنم چـاـک
) ديوان ٬ص(٤٨
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ِ

١٢٧

ــ شخصيت او با خصايصي که ياد شد معلوم ميگردد و هرچه بر آن افـزوده شـود
افسانه است .اين شخصيت واقعي که نيمهافسانهاي شده ٬در حالـوـهواي وهمانگـيز و
خيالانگيز دامنههاي الونـد ٬بـيگمان تـرانـههاي سـوزناـکـي مـيسروده است .در ايـن
سرودهها ٬بهصورتي که بـه دست مـا رسـيده ٬لغـات مـحلّ ِي نـزديک بـه لهـجه ُل ـري و
ساختار بومي و مح ّل ِي
سرزمينهاي اطراف همدان ديده ميشود که در فارسي نيست.
ِ

بـخشيان خـراسـان و عـاشيقهاي آذربـايجانّ ٬امـا مـنظمتر و
ترانهها ٬نظير سـرودهاي
ِ
ت انتساب آنها به باباي کوهنشين همدانـي استّ .ام ـا ٬بـه
شعرگونهتر از آنها ٬گوا ِه ّ
صح ِ

تقليد لهجهاي و گويشي ٬به تفنّن دوبـيتيهايي سـروده شـده کـه
احتمال قوي ٬حتي با
ِ
سرودههاي بـاباطاهر قـلمداد گـرديده و ٬در واقـع ٬جـعبه گـوهر را بـه گـنج گـوهر مـبدّ ل
ساختهاند.

توج ه به مفاهيم و روح دوبيتيهاي باباطاهر و شرح احوال او ٬ميتوان پذيرفت
ــ با ّ
ِ
ـکه وي صوفي و عارف به معناي نهاديشده آنها نبوده ٬بلکه مردي بوده با سوز درون٬
هيجان عاشقانه و جوشان ٬که ناديدنيها و ناشناختنيها را در
روح بريده از دنيا و َق َل ق٬
ِ
ِ
زندگي درويشانه بلکه نيمهمجنونانه داشته
و
ديده
مي
جنگل
و
سبزه
و
آب
و
دشت
و
ـکوه
ِ
و همين حال ٬در انظار عموم ٬نوعي تقدّ س به او ميداده و او را در مقامي باالتر از زاهدان
سـالکان مـجذوبـــ
مـجذوبان سـالکـــ نـه
و صــومعهنشينان مــينشانده و بـه زمـره
ِ
ِ
درميآورده است.
شناسي شعري و تصوير
تشخيص دوبيتيهاي اصيل از غيراصيل ٬از طريق سبک
ــ
ِ
ِ
ميس ر باشد؛ امّ ا ٬در نهايت٬
مبهمي که از شخصيّ ت باباطاهر داريم ٬شايد با احتياط تمام ّ

نهائي مجموعه دوبيتيهاي باباطاهر چارهاي جز اتّ کا به روش مـعمول در
براي تدوين
ِ
توج ه به قدمت نسخه وجود ندارد .معـالوصف هـيچگاه نـميتوانـيم
تصحيح انتقادي و ّ
آن او باشد.
مطمئن باشيم که همه آنچه از اين راه به نام باباطاهر گرد آيد از ِ

معيار ديگري که در تشخيص اصالت دوبيتيهاي باباطاهر ميتوان اختيار کرد معيار

ـگــويششناسي است ٬کــه خــوشبختانه مــح ّق قان بــه آن تـوجه کـردهانـد و نـتايج آن
اطمينانبخش خواهد بود.
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