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مقدمه
عرفان اسالمی به گواهی صاحبان تذکرههای معروف ،چهرههايی ممتاز و بی بديل
دارد .به عنوان مثال با مرور فهرست شخصيتهای تذکر االوليای عطار به ندرت
میتوان شخصيتی حاشيهای يا غيرمهم پيدا کرد .صرف نظر از داستانپردازیهای
موجود ،در بسياری از موارد عدم موازنه کمّی در پرداختن به آنها ناشی از فقدان يا
کمبود اسناد تاريخی است .با اين حال برخی چهرهها به اعتبار کرامات ،سخنان نغز،
مصاحبت با مشاهير ديگر و تحسين شدن از سوی عارفان و صوفيان معاصر خود و نيز
با توجه به کثرت مريدان دارای ارزشی مضاعف هستند؛ ابراهيم ادهم ،ابوحفص حداد،
بايزيد بسطامی ،ابوالحسن خرقانی ،شاه شجاع کرمانی ،ابوالحسين نوری ،ذوالنون
مصری ،ابوسعيد ابوالخير و حسين بن منصور حالج از اين زمره هستند .پژوهشگران
وادی عرفان و تصوف و آموختگان مکتب ادبيات فارسی اگر در اضافه کردن نامهای
ديگر به اين فهرست اختالفی داشته باشند ،به نظر میرسد که به اتفاق جای خالی نام
ابوالقاسم جنيد بغدادی را احساس میکنند .نام جنيد صفحات درخشانی از تذکرهها و
يادبودهای عرفانی را رقم زده است .او به سبب نقلهايی که از احوال و مقامات
عرفانیاش شده ،دايرة مريدان مشهورش ،کرامات و نکتهسنجیهای بیبديلش در
توضيح لطايف معنوی و ...نامی کمرقيب دارد .شخصيت آن چيزی است که يک فرد
را نسبت به افراد ديگر متمايز کرده و به فرديت او معنا میدهد ،اما پرسش اين جستار
اين است که آيا آن جنيد که صاحبان تذکره از او ياد میکنند ،دارای شخصيتی واحد
است؟ در اينجا منظور دو شخصيت مجزا از هم (نظير بحثهايی که فیالمثل دربارة
عمر خيام میشود) نيست؛ بلکه منظور اين است که آيا ما با بازنمايی واحدی از يک
شخصيت کليدی در تاريخ عرفان و تصوف اسالمی مواجه هستيم؟ در ادامه خواهيم
ديد که از يک منظر پاسخ «خير» و از منظری ديگر «بله» است .بیترديد قسمت
عمدهای از تغييرات و اختالفاتی که در تذکرهها به چشم میخورد داليل خاص و
موجه خود را دارند .مهمترينِ اين داليل را میتوان در سرفصلهای زير جست:
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1ـ مشرب عرفانی نويسندگان با هم متفاوت است؛ لذا آنها به ضبط سويههايی از
عارفان ،بيشتر مشغول هستند که همخوان و همراه با چنين مشربی باشد.
5ـ ضبط اسناد و مکتوباتی که به دست صاحبان تذکرهها رسيده به لحاظ کمّی و کيفی
متفاوت است .برای نمونه اطالعات مکتوب يا شفاهی که خواجه عبداهلل انصاری در
طبقات الصوفيه از عرفای پيشين دارد با آنچه به اين قياس در دست عبدالرحمان جامی
در نفحات االنس است ،تفاوت دارد.
9ـ نثر روايی و شکل بازنمايی در نظر صاحبان تذکرهها متفاوت است .برخی بيشتر
اهل داستانسرايی هستند و برخی تنها به ذکر عبارات و نهايتاً چند حکايت بسنده
میکنند.
میتوان اين فهرست را در مواردی ديگر نيز ادامه داد ،اما پرسش اين است که اگر
فرضيه تحقيق درست باشد و ما با جنيدی واحد به لحاظ بازنمايی مواجه نباشيم،
چگونه و بر چه اساسی میتوان تکثّر شخصيتهای جنيد را پيدا کرد و آنها را
صورتبندی کرد .تحقيق حاضر از مسير دستاوردهای ساختارگرايی در اين وادی گام
بر میدارد.به نظر می رسد در بررسی مواجهه با بازنمايی واحدی از سيمای جنيد ،ما با
نوعی تکاپوی ساختاری و تکامل در ساخت( يا بهتر بگوييم :بازساخت) سيمای جنيد
بغدادی مواجه هستيم.
در ادامه بايد گفت جنيدی واحد وجود ندارد به آن دليل که نويسندگان به داليل
گوناگون تفاوتهايی در اين باره با هم دارند؛ در عين حال جنيدی واحد وجود دارد
به اين دليل که نويسندگان همديگر را کامل میکنند .آنها هر يک جداگانه در اعصار
مختلف و بعضاً بدون آگاهی از وجود يکديگر و آثار مکتوب يکديگر شخصيتی از
جنيد را بازتوليد میکنند که در مجموع خود يا همان کليّت 1هگلی معنا پيدا میکند.
هگل فيلسوف آلمانی معتقد بود که اساساً کليت امری است که حرکت اجزا را معنا
میکند .تاريخ ،تاريخِ پيشروی مفهومها و تکامل آنهاست( .سينگر )93 :1955 5به عبارت
2. Singer,piter

1. Totality
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ديگر برای شناختن امور ،نه شناختن اجزای آن بلکه معرفت به کل است که فايده
بخش و مثمر است .به همين دليل است که نمیتوان از روی تذکر االوليای عطار يا
رسالة قشيريه ،به شکل جداگانه جنيد را شناخت؛ درضمن نمیتوان با مجموع کردن
آنها ارائهای از شخصيت عرفانی حقيقی جنيد به دست داد؛ زيرا محتمل است که
بعضاً دارای موارد نقض باشند .راه پيشنهادی ممکن ،همانا قرائت ساختارگرايانه است
که در آنِ واحد میتواند تناقضها را ،نه اينکه ناديده گرفت و يا پوشاند ،بلکه توجيه
کند و قرابتها را با معنايی دقيقتر و زيربنايیتر توضيح داد.

سؤال پژوهش
1ـ آيا میتوان سيمای واحدی از جنيد به شکل ساختاری با در نظر گرفتن و کنار هم
قرار دادنِ آثار عرفانی رصد کرد؟
5ـ آيا میتوان با مجموع کردن آثار ،از شخصيت عرفانی حقيقی جنيد مطالبی ارائه
کرد؟

روش پژوهش
اين پژوهش با روش توصيفی ـ تحليلی گردآوری شده است .بُعد توصيفی آن ناظر بر
اين امر است که ابتدا چند مفهوم شرح داده خواهد شد .توضيح اين مفاهيم کمک
میکند که بررسی ساختارگرايانه ،ساختار روايات تذکرهها و نيز مشرب عرفانی جنيد
بهتر فراچنگ آيد .همچنين مختصری از زندگینامة جنيد به اين بخش اضافه خواهد
شد .در بخش تحليلی تالش میشود که با ذکر مصاديقی از تذکرهها ،نشان دهيم که
چگونه میتوان جنيد بغدادی را در روايت تارخ عرفان به شکل ساختاری تعريف کرد
و از او شخصيتی واحد ساخت.
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ضرورت و اهمیت پژوهش
در مواجهه با فهم و درک مفاهيم و کليات عرفان ،نوع نگرش ميان توحيد عملی و
نظری در ميان عرفا تا حد زيادی ساختار و شيوه را در بيان تعابير دگرگون می سازد.
جنيد بغدادی يکی از پيشگامان بحث توحيد است و سخنان ارزشمندی در باب
معرفت و توحيد دارد .وی با توجه به سطوح مختلف مخاطبان ،مراتبی را برای توحيد
برمیشمرد .سخنان وی در باب اين موضوع ،نمايانگر آن است که سير و سلوک عملی
و بينش خاص عرفانی در کنار هم در پيشبرد عارف برای رسيدن به مرتبة توحيد ايفای
نقش میکند .جنيد در بيان مراتب معرفت و توحيد تعامل سازگاری ميان قوة عملی و
نظری برقرار میکند و عرفان او چنانکه در باب عرفان پيش از سدة هفتم ذکر شده،
عملِ صرف نيست .رسيدن به مرتبة توحيد از جهتی روی در قوة عملی دارد و با
گذشتن از مراتب سير و سلوک ،برای عارف حاصل میشود و از طرف ديگر ،ارتباط
ناگسستنی با بينش ويژة عرفانی و به تعبير ديگر ،قوة نظری دارد .بدينسان ،برای
شناخت بهتر توحيد و عرفان ،توجه به نحوة تعامل قوة نظری و عملی تاثير ديدگاه
جنيد در برخی آثار عرقانی ضروری است.

پیشینه پژوهش
صرف نظر از آثار عرفانی و کتابهای غيردانشگاهی ،در باب جنيد تا کنون تحقيقاتی
در حوزة دانشگاهی انجام شده که در اين تحقيق به شرط حفظ امانتداری علمی از
دستاوردهای آنها بهره برده شده است .در اين ميان میتوان به چند نمونه اشاره کرد:
ميرباقریفرد ،آقاحسينی و رضايی ( ،)1956در مقالهای با عنوان «مراتب توحيد از
ديدگاه جنيد بغدادی» ،تحليلی جامع در آرای اين عارف متفکر داشتهاند .به زعم
نويسندگان در تعاليم جنيد بغدادی ،چهار مرتبه از توحيد ديده میشود که دو مرتبة اول
آن ،بر پاية علم و معرفت شکل میگيرد و مورد قبول همة مسلمانان ،ولی مراتب سوم
و چهارم توحيد؛ يعنی فنا و وحدت شهود ،خاص عارفان و سالکان طريق الیاهلل و
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نتيجة عشق و مشاهده است .نکتة جالب توجه در اين تبيين آن است که به نظر
میرسد اين مراتب در تکوين ساختاری شخصيت عرفانی جنيد نيز دخيل هستند .مقالة
ذکر شده در بخش تکوين ساختاری تشابهاتی در باب شخصيت ساختاری جنيد با
پژوهش حاضر دارد ،ولی در اين مقاله به صورت کاملتر به آن پرداخته شده است.
ميرباقری فرد و سيدان ( ،)1991در مقالة «شيوة تعامل قوة نظری و عملی در بينش
توحيدی جنيد بغدادی» ،به سويههای گوناگون و ارائه مصاديقی در راستای تلفيق آرای
نظری و عملی او پرداختهاند .نقطة تمايز مقاله ذکر شده با پژوهش حاضر نگاه
ساختاری به تکوين سيمای واحد و در عين حال متناقضی است که از جنيد بغدادی
در آرای صاحبان تذکره و ديگر پژوهندگان احوال مشايخ و کبار صوفيه بازنمايی شده
است .در پژوهش حاضر سيمای واحد جنيد به طور جامعتری بررسی شده است.
رادمهر ( ،)1959در شرحی بر زندگی و افکار و آثار جنيد بغدادی ،به اين موضوع
میپردازد که عرفان را حقيقت دين بايد ديد ،يا در دل دين ،بايد عرفان را جستوجو
نمود .آنان که در پی دين حقيقی رفتند ،عاقبت ره به عرفان يافتند و لباس تصوف بر
تن کردند و نفوسی که ميل به عرفان داشتند ،سرانجام ديندار گشتند .در ميان مشايخ
اهل تصوف ،آنکه رساالت عرفانی ،مشحون از نام اوست ،جنيد بغدادی يا نهاوندی
است .از اقدم کتبی که به شرح حال او پرداختهاند میتوان از

االولياء و تاريخ

بغداد نام برد ،که در هر يک ،فصلی مجمل به او اختصاص يافته است .اگر چه بعد از
آن دو کتاب ،بسياری از او ياد نمودهاند ،اما دريغا که رسالة مستقلی دربارة او نوشته
شده باشد ،مگر در قرن اخير که به زبان انگليسی ،دکتر عبدالقادر ،شرح سوانح او را با
برخی از رسايل او ،در سلسله انتشارات «اوقاف گيب» نشر داد .در زبان فارسی ،يا
تذکرهای در وصف او نبود يا متأسفانه ،اين مؤلف از آن اطالعی ندارد .لذا سعی بر آن
شد تا آن چه در مطاوی کتب مشايخ و مرقومات صناديد اهل تصوف در وصف او
آمده ،جمع و برآن تبويب و تنظيمی حاصل آيد ،تا از جهتی ،مقدمهای برای تحقيقات
آتيه باشد ،و از بابتی ،نام جنيد چون بايزيد ،حالج و ابوسعيد و نظاير اينان ،در کنار
بانيان ميراث مرغوب و عظيم فرهنگ و آداب اين مرز و بوم ،ولو به اجمال و منقصت
معلوم شود .در مقالة مذکور ،بيشتر در باب عرفان سخن گفته شده و اشاره به شرح
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حال جنيد و عرفان و تصوف وی داشته است و تشابهاتی از نظر بررسی سيمای واحد
جنيد با پژوهش حاضر دارد .همچنين اشاراتی به شرح حال جنيد و عرفان و تصوف
او وجود دارد که مشابهاتی با تحقيق مقاله حاضر دارد ،ولی تالش بر اين است که در
اين مقاله سيمای واحد جنيد ،از جنبه کاملتری بررسی شود.
حسينی ( ،)1951در مقالة «زبان فاخر و لسان واجد تصوف مروری بر شرح احوال و
آثار و افکار شيخ المشايخ ،سيد الطائفه ،لسان القوم ،طاووس العلماء و سلطان المحققين
جنيد بغدادی» ،مروری بر شرح احوال و آثار جنيدبن محمدبن جنيد بغدادی صوفی
برجستة قرن سوم هجری است .جنيد از چهرههای درخشان تاريخ تصوف اسالمی
است .او در زهد و تقوی سرآمد روزگار بود و صوفيه او را شيخ المشايخ و طاووس
الفقراء میخواندند و بسيار محترم میشمردند .جنيد در بيان آراء و مبادی صوفيه اهتمام
بسيار به کار برد .آثاری که از وی به جا مانده معدود است با اين همه ،وی صوفیای
است که بيشترين سخنان از وی روايت شده است .وی مؤسس مکتب بغداد به شمار
میرود و اولين کسی است که به شرح شطحيات صوفيه خصوصاً بايزيد بسطامی
پرداخته است .در حفظ اسرار صوفيه بسيار کوشيده است و از رازدارترين صوفيان به
شمار میرود .مريدان بسياری در مکتب وی تعليم ديدهاند .حالج ،شبلی و جريری از
جمله شاگردان وی هستند .به سبب نقل و روايت احاديث فراوانی که از وی در بيان
نظريات صوفيان بازمانده وی را زبان فاخر تصوف ناميدهاند .پژوهش حاضر بيشتر به
شرح حال و آراء و نظرات جنيد پرداخته است که برخی از مطالب مقاله مذکور با
پژوهش حاضر در باب شناسايی شخصيت جنيد مشابهتهايی دارد .ما در اين
پژوهش ،ساختار شخصيت جنيد را از جوانب بيشتری سنجيدهايم.
عقدايی و يمينی ( ،)1999در مقالة «جنيد بغدادی به گزارش تذکر االوليا» دانش بينش
و احوال جنيد بغدادی ،يکی از نامآورترين چهرههای عرفان اسالمی را با تکيه بر
گزارش عطار در تذکر االوليا معرفی نمايد .همين گرايش ،او را از عارفان پرشوری
چون حالج جدا و به وابستگی به حکومت عباسيان متهم میکند .برای ارائه تصويری
روشن از چهرة جنيد ،ابتدا به اختصار طرز تلقی محققان مختلف را دربارة او بررسی
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کرده و سپس برای نشان دادن ويژگیهای او به سراغ تذکر االوليا رفته است .عطار،
همچنان که در معرفی شخصيتهای ديگر ،ابتدا اقوال ديگران را دربارة جنيد میآورد
و سپس سخنان گزيده او را در باب مسايل مختلف بيان میکند .اين مقاله با تحليل هر
دو بخش ،کوشيده است در حد امکان ،ساختار دانش ،بينش و جهانبينی او را ترسيم
نمايد .در اين ساختار ،جنيد را عارفی متشرع میيابيم که از سويی به مبانی آيين
خويش سخت پايبند است و از سوی ديگر ،میکوشد با تکيه بر دستاوردهای شهودی،
باورهای دينی خود را تلطيف نمايد که با مقاله حاضر از جهت ارائه تصويری روشن
از چهرة جنيد تشابه و نزديکیهايی داردُ ولی ما در پژوهش حاضر به تکميل اين بحث
پرداختهايم.

بحث اصلی
در اين قسمت ،نخست تشريح مباحث نظری در باب نگاه ساختارگرايانه ،بازنمايی و
همچنين تذکرههای عرفانی و در نهايت بيوگرافی مختصری از جنيد بغدادی ذکر
میشود و در قسمت دوم رويکرد صاحبان تذکرهها نسبت به جنيد بغدادی نشان داده
خواهد شد.

الف) ساحت نظری
ساختارگرايی 1نظريهای مربوط به قرون نوزدهم و بيستم است .ساختار در ادبيات
واژهای پرکاربرد و در عين حال عجيب است که از مرزهای ادبيات به سمت فلسفه،
روانشناسی ،جامعهشناسی و حتی سياست رفته است .اين واژه« ،در لغت به معنی
پيکره و استخوان بندی هر پديده و در اصطالح ادبی به مفهوم روش سازماندهی و
1. Structuralism
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پيوند عناصر و اجزای سازندة هر اثر ادبی با يکديگر است( ».برسلر « )129 :1956در
اصطالح نقد ادبی به شيوة اتصال ميان عناصر و اجزای سازندة اثر ادبی گفته میشود.
ساختار مانند ريسمانی است که بدون ديده شدن ،دانههای تسبيح را رديف میکند يا
مثل استخوانبندیِ بدن است که اندام انسان را میسازد( ».داد  )563:1991بررسی
ساختاری شخصيت جنيد بغدادی که در اين مختصر ،سوژه بررسی است به اين معنا،
بر اساس يک ارگانيسم يا يکپارچگی شکل خواهد گرفت .اما پرسش اينجاست که
چنين بررسیای در باب يکی از مشايخ صوفيه چه دستاوردی خواهد داشت يا به اميد
پاسخگويی به چه مسائلی طرح میشود؟ برای پاسخ بايد اشاره داشت که
«منتقدان با ديدگاههای مختلف ،ساختار را تعريف کردهاند .از نظر بسياری ،ساختار،
چارچوبِ طرح ريزی شدة اثری ادبی است که اين نوع ساختار را اصطالحاً ساختار
صوری1؛ يعنی ساختار از نظر شکل مینامند .نوع ديگر ساختار که غيرصوری 5ناميده
میشود ،ساختاری است که در آن فرم يا شکل مورد توجه نيست .اما از ديدگاهی
ديگر ،ساختار تعريفی پيچيدهتر و عميقتر دارد وآن حاصل روابط کليّة عناصر تشکيل
دهندة اثر با يکديگر است؛ يعنی ارتباط بين عناصر اثر هنری که کلّ آن اثر را در
برمیگيرد و به آن يکپارچگی میدهد.
در نقد ساختاری سه مرحلة مهم وجود دارد؛ بدين ترتيب که منتقد ساختارگرا نخست
ساختار هر اثر ادبی را به اجزای تشکيل دهندة آن تجزيه میکند ،سپس به بررسی
ارتباط اين اجزا با هم میپردازد و باالخره در مرحلة سوم به اين مسأله توجه میکند که
داللت کليّت اثر بر چيست .زيرا در هر نظام ،کليّة اجزا به هم مربوط هستند و هر جزء
به جزء ديگر و به کلّ نظام وابسته است .بنابراين ،کارکرد هريک از اجزا بر اجزای
ديگر و بر کلّ نظامی که اجزا وابسته به آن هستند ،تأثير میگذارد( ».همان)156 :

اگر اين مسئله را به کشف شخصيت ساختاری جنيد مرتبط بدانيم ،میتوان اينگونه
استنتاج کرد که اوالً با معرفی جنيد در تذکرهها و آثار مکتوب صوفيه به عنوان متونی
قابل تجزيه مواجه هستيم؛ ثانياً بررسی ارتباط ميان اين اجزا ،يعنی روايتهای
گوناگون .بايد به ميانجی يک کلّ بزرگتر (يعنی همان دالّی که عنوانش جنيد بغدادی
2. non formal structure

1. Formal structure
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است) فهم گردند و نهايتاً از دل اين روابط يک کل ساختاری بايد معرفی شود .اين
رويکرد موازی با روش شناختی مندرج در تمامی نحلههای ساختارگرايانه است.
«در ساختار گرايی دو روش وجود دارد:
1ـ روشی که بيشتر به عوامل زبانی اثر توجه دارد و به اين مسأله میپردازد که کدام
يک از اين عوامل باعث يکدست شدن و پيوند اجزای متن میشود.
5ـ شيوة معمولتر که به معناشناسی 1شباهت و نزديکی بسيار دارد .در اين شيوه ،اثر
ادبی به عنوان نظامی از نشانهها که مفهومی را منتقل میکند ،مورد توجه قرار میگيرد،
اما به طور کلّی در نقد ساختاری بيشتر به اين مسأله توجه میشود که شگرد ادبی
چگونه عمل میکند نه اين مطلب که اثر چگونه احساس درونی صاحب اثر را بيان
می کند يا واقعيتی بيرونی را انعکاس میدهد( ».ميرصادقی )156 :1955

در ادامه سعی بر اين است تا با روش تجزيه ،ترکيب و بازنمايی ساختاری چهرة
جنيد که در رسائل و کتب و تذکره ها آمده است ،تنوع روايی در زندگی نامة او را در
متون مختلف بررسی کنيم:

ب) ساحت مصداقی
هدف غايی ساختگرايان کالسيک آن بود تا به شيوهای شبه علمی ،دستور زبان
ناپيدايی را که بر قالبها و معانی تمام توليدات ادبی حکومت میکند ،آشکار سازند.
«از حيث ماهيت ،در نقد ساختگرايی ،متن ادبی را جهانی خودکفا و مستقل تعريف
میکند که معنی و داللتهای آن از دل مناسبات کلمات و جمالت متن ،استخراج
میشود و به مدلولهايی در همين جهان ارجاع میکند( ».داد )359 :1991

«از اينرو ،ساختارگرايی با شيوههای سنّتی نقد ادبی متفاوت است؛ زيرا اثر ادبی را
ساختاری عينی میبيند که نشانهها و قراردادهايی که درآن به کار رفته ،از نويسنده و
خواننده و دنيای خارج ،جدا و مستقل هستند( ».ميرصادقی  )156 :1955نقد ساختگرايانه
1. semantics
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عنصری است که در فصول بعد میبينيم شمار زيادی از آثار شاعران موج نو را تحت
سيطره خود دارد.
«به طور خالصه میتوان ويژگیهای نقد مبتنی بر رويکرد ساختگرايانه را به شرح
زير برشمرد:
1ـ از منظر ساختگرايان ،هر اثر ادبی تنها يک متن است؛ يعنی حالتی از نوشتن که
توسط بازی عناصر شاکله و بر طبق رمزها 1و سنتهای خاص ادبی تشکيل شده
است.
5ـ مؤلف يا فاعل ،حقّ بيان هيچ فکر يا غرض شخصی را به عنوان منشأ و توليدکنندة
اثر ندارد .برعکس اين «خود» آگاه به عنوان ترکيبی قلمداد میشود که در آن تمام سنّت
ها ،رمزها ،و قوانين ترکيب و زبانِ از پيش آماده شده و غير شخصی 5امکان بروز در
ساحتِ متن خاصی را پيدا میکنند .اينجا است که روالن بارت ادعا میکند نويسنده
مُرده است.
9ـ ساختگرايی جای نويسنده را با خواننده به عنوان نماينده محوری در نقد عوض
میکند .اما اين خوانندة قديمی ،هم به عنوان فردی آگاه ،هدفمند ،و با احساس در
فعاليت غيرشخصی «خواندن» يا «قرائت» حل میشود و آنچه میخواند متنی نيست که
مشحونِ به معنی باشد ،بلکه نوشتار  ecritareاست( ».داد )359 :1991

زندگینامه
آنچه به عنوان زندگینامة جنيد در دست است صرف نظر از اختالفات جزئی در باب
تواريخ رويدادها ،تقريباً روايتی جامع و بی اختالف به نظر میسد .جنيدبن محمدبن
جنيد خزاز قواريری ،مکنی به «ابوالقاسم» ،صوفی نامدار سدة سوم هجری است.
لقب او در منابع متقدم عموماً به صورت جنيدبن محمدبن جنيد خزّاز قواريری ضبط
2. objective

1. Code
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شده( ،ر.ک .ابونعيم  ،1956ج  )522 :1اما خواجه عبداللّه انصاری ( )161 :1956لقبِ او را
زَجّاجِ خَزّاز آوردهاست .گفته شده که چون پدر جنيد تاجر شيشه (قَوارير) و خود او
تاجرِ ابريشم خام (خَز) بوده است ،جنيد را قواريری و خَزّاز خواندهاند .تاريخ تولد
جنيد به درستی روشن نيست ،اما بنابر شواهدی پيش از  512ق زاده شده است .اصل
خاندان وی از نهاوند است ،اما در بغداد به دنيا آمد و همه عمرش را در آن شهر به سر
برد .به همين سبب به «نهاوندی» و «بغدادی» هم مشهور است .از کودکی جنيد
اطالعی در دست نيست .وی در آغاز جوانی نزد ابوثور ابراهيمبن خالد کلبی به
فراگيری فقه پرداخت و در اين زمينه پيشرفت چشمگيری داشت .از اينرو برخی او را
بيش از آن که صوفی بدانند ،در شمار فقها آورده اند( .سلمی122 :1316؛ قشيری:1961
 )391از او با القاب متعددی همچون طاووسالعلما ،سلطانالمحققين ،و سيّد طايفه ياد
کردهاند .جنيد به بغدادی و نهاوندی نيز شهرت دارد؛ زيرا اصل او از نهاوند و
محل تولد و رشد وی بغداد بوده است .تاريخ تولد جنيد معلوم نيست ،ولی بنا بر
قرائنی احتماالً قبلاز  512به دنيا آمده است .وی افزون بر فقه ،در فراگيری علوم
شرعی و حديث و کتابت آن نيز کوششها کرد .بزرگ ترين استاد جنيد در تصوف
سری سقطی ،دايیاش بود .بدين ترتيب جنيد ميانجی انتقال انديشهها و آموزش های
صوفيانه کرخی و سری سقطی به نسلهای بعد شد .از آنجا که سری کتابی ننوشته،
بيشتر سخنانی که از وی باقی مانده از طريق جنيد به ديگران رسيده است ،البته شايد
برخی از آنها سخنان خود جنيد باشد که از زبان سری باز گفته است .اولين مورد
قوامبخش ساختاری پردازش شخصيت اوست و دومين مورد تفاوت های جزئی را
نشان می دهد .به بيان ديگر و با توجه به تعاريف مفهومی ذکر شده ،در اولی ما با
تجزيه و در دومی با ترکيب ساختاری مواجهيم.

سیادت واحد
گزارشگران و عارفان بُعدی مهم از شخصيت جنيد را براساس بازنمايی سيادت او بر
مشايخ و معاصران ذکر کردهاند .نکتة جالب توجه آن است که عطار و جامی هر گاه
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بخواهند مقام شيخی از معاصران جنيد را واال و گرانقدر معرفی کنند داستانی نقل
میکنند که در آن ،شيخ مذکور چيزی به جنيد آموخته باشد يا در توصيف او میگويند
که همرتبه با جنيد بوده است .اين سيادت شکل ساختاری دارد و روايتی تقابلی ـ
مجاورتی را بازتوليد می کند .در نظر تمامی اين مشايخ مقام عرفانی جنيد به حدی
است که به «سيّدالطايفه» و «شيخالطايفه» شهرت يافته است .ابوالعباس عطا میگويد:
امامنا فِی هَذا العلم وَ مَرجعنا المقتدی به ،الجنيد( .هجويری 592: 1992؛ عطار)969 :1955

خود جنيد در روايتی شکل سيادت را تلفيقی میداند و صوفی مورد قبول را اجتماعی
از خصايلی میداند که به شکل تاريخی قوام و کمال يافته است« :صوفی آنست که دل
او چون دل ابراهيم سالمت يافته بود از دوستی دنيا و بجای آرنده فرمان خدای بود و
تسليم او تسليم اسمعيل و اندوه او اندوه داود و فقر او فقر عيسی و صبر او صبر ايوب
و شوق او شوق موسی در وقت مناجات و اخالص او اخالص محمد( ».عطار :1955
)965
«تصوف صافی کردن دلست از مراجعت خلقت و مفارقت از اخالق طبيعت و فرو
ميرانيدن صفات بشريت و دور بودن از دواعی نفسانی و فرود آمدن بر صفات روحانی
و بلند شدن به علوم حقيقی و بکار داشتن آنچه اولیتر است الی االبد و نصيحت کردن
جمله امت و وفا بجای آوردن بر حقيقت و متابعت پيغمبر کردن در شريعت( ».همانجا)

مذهب ناواحد
در تقويم و تکوين ساختاری شخصيت جنيد برخی از پژوهندگان قديم و جديد بر
تمايالت او بر آموزههای شيعی صحه نهادهاند ،اما نکتهای که در اينجا بايد در نظر
داشت ،آن است که روايات دال بر اين مضمون عمدتاً به دليل منقوالتی است که از او
دربارة مکارم و فضائل عرفانی حضرت علی(ع) نقل میکنند .اين در حالی است که
عالوه بر آن حضرت که در ميان تمامی مکاتب عرفانی و صوفيه دارای جايگاهی ممتاز
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است؛ حتی ستايش از درجات عرفانی ائمه اثنی عشر بهويژه امام باقر و امام صادق
عليهمالسالم نيز دالی بر شيعه بودن چنين مشايخی نيست .بنابراين آنچه ساختار
شخصيتی جنيد در اين بازنمايی ها را تکميل میکند ،بيش از انتساب او به تشيّع
احصای او در باب ستايش از همة عارفان است .اما چنين رواياتی در بسياری از
تذکرهها متکثر است که از آن جمله به موارد زير اشاره می شود« :و [جُنَيد] گفت:
«شيخ ما در اصول و فروع و بال کشيدن ،امير المؤمنين علىّ [مرتضى] است ـ
عليهالسّالم ـ مرتضى را در گزاردن حربها ،از او چيزها حکايت کردند که کس طاقت
شنيدن آن ندارد ،که او اميرى بود که خداوند ـ تعالى ـ او را چندان علم و حکمت
کرامت کرده بود( ».سلمی )161 :1965
معصوم عليشاه نايبالصدر که برای اولين بار عنوان کرد «جنيد به فرمودة امام به ارشاد
عباد پرداخت و چون نمیتوانسته مسئله شاگردی جنيد را نزد ابوثور و پيرويش را از
سفيان ثوری کتمان کند ،ادعا میکند که جنيد در آن هنگام تقيه کرده است ،1959( ».ج:5
 )995نورعلی تابنده مینويسد« :بعد از غيبت حضرت به او (جنيد) اجازه دادند برای
خود جانشين تعيين کند .جانشينان جنيد در واقع نمايندة غير مستقيم امام میباشند که
اخذ بيعت میکنند» ( )39 :1966و «اولين قطب در زمان غيبت شيخ الطائفه جنيد بغدادی
بود پس از ايشان سلسله اقطاب مأذون که اجازهشان در امر طريقت و درايت با واسطه
به امام میرسد( ».همانجا) اما با توجه به اين اوصاف برای پاسخگويی به سير ساخته
شدن سيمای جنيد به چند بازنمايی از او در آثار عرفانی و در آرای صاحبان تذکرهها
اشاره میکنيم:
الف :طبقات الصوفیه سلمی :سلمی دربارة جنيد تالش میکند تا شخصيتی معقول به
لحاظ سلوک يا در مسير طريقت ارائه دهد .به همين دليل است که ازسيمای جنيد،
سويهای بسيار منطقی به نمايش میگذارد .در اينجا ما با بُعد تاريخی اين ساختار واحد
مواجه هستيم .طبقات سلمى مانند بسيارى از تذکرههاى عرفانى ،در دو ناحيه به يک
شخصيت عرفانى مىپردازد :اوالً ويژگىهاى فردى و شناساندن شخص از حيث
تاريخ و محل تولد ،تاريخ و محل وفات ،بيان نام و کنيه و لقب وى  ،معرفى استادان و
شاگردان او ،بيان طريقت عرفانى او نظير مالمت ،فتوت ،معرفت ،محبت و نحلهها و
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همچنين بيان مسافرتهاى او و مطالبى ديگر ازايندست؛ ثانياً سخنان آن شخصيت
عرفانى و حکايتها و کرامتهايى از او .اين قسمت ،بخش عمده معرفى يک
شخصيت عرفانى است؛ زيرا در قسمت اول ،ما بيشتر با ظاهر زندگى او آشنا مىشويم،
ولى در اين قسمت ،جغرافياى درونى يک عارف و ميزان قوت باطن او برايمان روشن
مىشود( .شاکری )169 :1956
ب) طبقات الصوفیه انصاری :اثری از خواجه عبداهلل انصاری دربارة احوال و اقوال
مشايخ تصوف ،به زبان هروی قديم ،که لهجهای از لهجات متقارب به فارسی دری
است .که به گفتة جامی در مقدمة نفحات االنس ،خواجه عبداهلل انصاری اين کتاب را
از روی طبقات الصوفيه سلمی امالء کرده است( .صفا )915 :1936
تمرکز بر بيانان خواجه در باب جنيد ،طبقات الصوفيه را از حد بيان تاريخ و شرححال
افراد فراتر برده و آن را تبديل به کتابی تعليمی برای ارشاد مريدان کرده است .روش
وی دربرآوردن مقاصد تعليمی سبب شده است که به هنگام نقل سخنی از يکی از
مشايخ ،سخنان مشابه از مشايخ ديگر در پی هم آورده شود و اين سلسله ،گاه تا اقوال
متأخران و معاصران را نيز در برگرفته است .اينچنين ويژگیهايی هم از وجوه اهميت
طبقات و هم از وجوه تمايز عمدة آن با طبقات سلمی است .جنيدِ منقول در طبقات
انصاری جنيدی به غايت ريزبين و نکتهسنج است .اگر عطار از داستانی که ميان جنيد
و شبلی روی داده ،به سرعت میگذرد انصاری بر آن توقف میکند که جنيد ،شبلی را
که در محضرش اهلل گفته بود توبيخ کرد که «مگر غائب است که بجای يا اهلل ،اهلل گفته؛
و اگر حاضر است ،اين چه ادب است؟» (انصاری  )622 :1956از سمت ديگر روايت
انصاری همانطور که غنای ساختار عرفانی سيمای جنيد را تحکيم میبخشد در برخی
از دادههای تاريخی آن را متزلزل نيز میسازد .از آن جمله نقل عبارتی از جنيد است که
گفت «مردمان پندارند من شاگرد سری سقطیام درحالیکه من شاگرد محمد بن علی
قصابم( ».انصاری )661 :1956
ج) روايت عطار در تذکر االولیا :روايت عطار در تذکره به چندين اعتبار
تکامليافتهتر از روايات پيشين است .اوالً او توانسته است که سيمايی دقيق و واحد از
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جنيد طراحی کند .در اين طراحی عطار کوشيده است تا روايات متناقض را يا ذکر
نکند و يا داليل آن را توجيه کند .او در پی شيعهتراشی يا تأکيد بر اهل سنت بودن
جنيد نيست .همچنين رابطة متقابل ساخت/واساخت که مانند مثال باال از خواجه
عبداهلل ذکر شد ،در تذکرة عطار ديده نمیشود .مسئلة ديگری که مهمتر از اين است،
ذکر اين حقيقت است که عطار کليت تذکره را ـ هرچند از ذکر مشايخ به صورت
جداگانه و تفکيکشده نگاشته ،اما ـ همچون ساختاری واحد در نظر میگيرد که هر
يک از مشايخی قسمتی از آن را بازنمايی میکنند .بنابراين ما جدا از شکل ظاهری که
براساس آن برخی از رويدادهای حيات معنوی جنيد را در ذکر شبلی يا منصور حالج
میخوانيم ،به شکل باطنی يا معنوی نيز قوام شخصيت جنيد ،بر سازندة کل دوران او؛
يعنی اواخر قرن دوم و اوايل سوم است .عطار تکليف جنيد را در نخستين روايتهايی
که از او میآورد مشخص میکند:
«و جنيد هفتساله بود که سرّی او را به حج برد و در مسجد حرام مسئله شکر
میرفت در ميان چهارصد پير چهارصد قول بگفتند در شرح بيان شکر هرکسی قولی
سری با جنيد گفت :تو نيز چيزی گوی .گفت :شکر آن است که نعمتی که خدای ترا
داده باشد بدان نعمت دروی عاصی نشوی و نعمت او را سرمايه معصيت نسازی
چون جنيد اين بگفت :هر چهارصد پير گفتند احسنت ياقره عين الصدقين و همه
اتفاق کردند که بهتر از اين نتوان گفت؛ تا سری گفت :يا غالم زود باشد که حظ تو
از خدای زبان تو بود)961 :1955( ».

اين روايت در امتداد نخستين صفتی تزيينی است که عطار جنيد را با آن وصف
میکند« :آن شيخ علیاالطالق آن قطب باستحقاق( ».همان)929 :
د) به روايت نفحاتاالنس جامی :جامی به تبع ابنجوزی و اثر مشهور او يعنی
الصفوه که طرحی در نظر دارد و مطابق اين اثر ابنجوزی ،جلد نخست اثرش را
که ظاهرا پس از جلد دوم فراهم کرده به نام شواهد النبو در سيرت پيامبر(ص) عرضه
میکند که بارها اين اثر در شبه قارة هند و ايران عرضه و چاپ شده است و جلد دوم
اين طرح ،همان نفحاتاالنس است که در سال  559ساخته و پرداخته شده است.
تأمل دقيق بر نفحاتاالنس حکايت از اين دارد که جامی به داليلی جز دليل مذهبی از
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نگاشتن ترجمة احوال مشايخ شافعی و شيعی قرن نهم اجتناب کرده است .دليل يکم،
براثر ستيز تعدادی از اين مشايخ با شاهرخ؛ دليل دوم مشايخی که جامی را در
روزگارشان ناآرام کرده بودند؛ دليل سوم هم ،عارفانی که درک سياسیشان از عرفان
نقشبندی متفاوت بوده است .جدا از اين و تا آنجا که به موضوع بحث مربوط است،
جامی بيش از عطار و ديگران به داستانسرايی تعلق خاطر دارد ،اما در اين ميان از ذکر
نکتهسنجیهای جنيد نيز غافل نيست .ساختار تاريخی سيمای جنيد در کار جامی
ترازويی است که هرچند نويسنده بر حفظ تعادل آن میکوشد ،اما کفة روايی و ادبی
آن بر کفه مفهومی و معنویاش میچربد .از شيخ جنيد سؤال کردند :اين علم از کجا
آوردی و می گوئی؟ فرمود :اگر از کجا بودی نرسيدی .و فرمود :موافقت با ياران بهتر
از شفقت است .و فرمود :اِستغراقُ الوجد فی العِلم خيرٌ مِن استغراقِ العلم فی الو جد».
(جامی )151 :1956

ه) به روايت کشفالمحجوب :هجويری دربارة جنيد بسيار محتاط عمل میکند.
هرچند در وضعيت عادی نيز او چندان رغبتی به افسانهپردازی و انتساب کرامات
عجيب به جنيد ندارد .جنيد در کار هجويری و نگارش او از نو به چهرة معقوق
«طبقات» سلمی و ا«طبقات» نصاری بازگشته است .بر اين مدعا میتوان روايات زير از
کشفالمحجوب را گواه گرفت:
«و گروهی ديگر حال را بقا و دوام روا ندارند؛ چنانکه جنيد رضیاللّه عنه گويد:
«األحوالُ کَالبُروقِ فإنْ بَقِيَتْ فحديثُ النَّفْسِ .احوال چون برق باشد که بنمايد و نپايد
و آنچه باقی شود نه حال بود؛ که حديث نفس و هوس طبع باشد ».و گروهی گفتند
اندر اين معنی« :األحْوالُ کَآسْمِها ،يعنی إنَّها کما تَحُلُّ بِالقَلْبِ تزول .حال چون نام وی
است؛ يعنی اندر حال حلول ،به دل متصل بود و اندر ثانی حال زايل ».و هرچه باقی
شود صفت گردد و قيام صفت بر موصوف بود و بايد که موصوف کاملتر از صفت
وی باشد و اين محال باشد( ».هجويری)592 :1992

هجويری در کشفالمحجوب به تبع سلف خويش که دست بر قلم برده و احوال کبار
مشايخ را ثبت نمودند ،جنيد را سيـّد اين طائفـه و امـام االئمـه ايشـان میداند و
مـذهب او را معروفترين و مشهورترين مذهب صوفيه معرفی مینمايند
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يکی ديگر از داليل امساک و احتياط او در باب جنيد ،ذکر رويداد تنشآميزی است که بين جنيد و
حالج درگشته است .بیطرفی مؤکدانه هجويری با آخرين جملة خود او «و هو اعلم» آشکار است:
«اندر حکايات يافتم کی چون حسينبن منصور ،اندر غلبه خود از عمروبن عثمان
تبرأ کرد و به نزديک جنيد آمد ،جنيد وی را گفت :به چه آمدی؛ گفت :تا با شيخ
صحبت کنم ،گفت :ما را با مجانين صحبت نيست ،که صحبت را صحّت بايد که
چون يافت کنی ،چنان باشد که با سهل تستری و با عمرو کردی؛ گفت ايُّهَا الشِيخ
اَلصّحوُ و السّکرُ صِفتان لِلعِبدِ ،و مادامَ العبد محجوباً عَن رَبِّه حَتّی فَنی اَوصافَه؛ صحو
و سکر دو صفتاند مر بنده را و پيوسته بنده از خداوند خويش محجوب است تا
اوصاف وی فانی شود .جنيد گفت :يا ابن منصور اخطأت فی الصحو و السکر ،ألنّ
الصحو بالخالف عبار عن صحة حال العبد مع الحق و ذلک اليدخل تحت
العبد و اکتساب الخلق .و انا أری يا ابن منصور فی کالمک فضوالً کثيراً و عبارات
الطائل تحتها .خطا کردی اندر صحو و سکر ،ازآنچه خالف نيست ،کی صحو
عبارت از صحت حال است با حق و اين اندر تحت صفت و اکتساب بنده اندر نايد،
و من يا پسر منصور اندر کالم تو فضول میبينم بسيار و عبارت بیمعنی .و هو اعلم».
(هجويری)596 :1992

و) روايت سراج در اللمع :ابونصر سراج در اللمع تالش میکند روايتی دقيق و
تاريخی از جنيد ارائه کند .او در آنچه نمیداند يا به لحظ سندی به او نرسيده و حتی
در آن مشکوک است چيزی به جنيد نمیافزايد .اين برخالف رويکرد تا حدی
آزادانهتری است که برای مثال شيخ عطار نيشابوری در باب او دارد .برای مثال عطار
واقعة مشهوری که در آن برخی مشايخ توسط غالم خليل يکی از مقربان دربار خليفه
مورد سعايت و درخطر اعدام قرارگرفتهاند را در ذکر ابوالحسين نوری میآورد.
ابوالحسين از مشايخ بسيار مورداحترام جنيد است ،اما در روايت سراج ،نقطه مرکزی و
ثقل اين داستان ،جنيد است .در هنگام فتنه عبداللّهبناحمدبنمحمد به اهلی معروف به
غالم خليل (متوفی )562برضد صوفيان بغداد ،جنيد خود را صرفاً يک فقيه خواند و از
محاکمه رهيد( .سراج  )535 :1955در نظر سراج يکی از مهمترين امتيازات جنيد بر
مشايخ وقت آن بود که علم را باحال و تجربههای عرفانی جمع میکرد و بر
مراقبه باطن و محاسبه اعمال تأکيد بسيار داشت؛ ازاينرو ،مراقبه باطن را طريق
جنيديانمینامد( .همان)532 :
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ز) جنید به روايت نوربخش :در ميان متأخرين نويسندگان احوال مشايخ دو اثر طرائق
الحقايق معصوم عليشاه دکنی و جنيد ا جواد نوربخش قابل ذکر است.
هر دو نويسنده از مشايخ و اقطاب سلسلة نعمت اللهی هستند که در انتساب سلسله
مذکور به جنيد ترديدی روا نمیدارند .اما عجب در اين است که اين وثوق و اطمينان
را در انتساب جنيد به امام نقی و امام عسگری ـ عليهمالسالم ـ و همچنين امام
عصر(عج) دوچندان دارند .بازنمايی نوربخش از جنيد ،ارائة سيمايی تمامعيار از عارف
کاملی است که گويا عصاره و فشردة تمامی روايات پيشين است .عارفی صحوی
مشرب که گوشه چشمی به سکر دارد .اعلم صوفيان که مرجع اهل شريعت است.
صاحب کرامتی تمامعيار که در پردازش نغزترين لطايف عرفانی بینظير است .اين
بازنمايی ،حکم بازتوليد پارادايم يا الگوی انسان کامل است:
«وى در زمان خود با فِرق صوفيه و متفکران مذهبی از نقاط مختلف آشنا بود و با
آنها تماس داشت و هرچه از سخنان آنان مقبول او بود در نوشتهها و سخنانش
منعکس نمود و با ترتيب قابل استفادهای آنها را رواج داد .او نخستين کسی بود که
تصوف را مقبول اهل شريعت گردانيد .سخنان گزاف و طامات صوفيه را کنار زد و
اصول آنها را حفظ نمود و بدين سبب او را «شيخ الطايفه» گفتند .حتی محافظهکاران
ضد صوفی مانند ابنتيميه و ابنقيّم از وی حساب میبردند و از طريقت او تعريف
میکردند .او با هويتى ايرانی و تسلط به زبان و تفکر عربی وارث دو فرهنگ بود».
(نوربخش )95 :1951

نتیجه
تاريخ تصوف به ميانجی رسائل ،تذکرهها و مکتوبات به جا مانده طی اعصار گوناگون
تالش کرده است تا مضامين حقيقی و ـ و به زعم عارفان و مشايخ متصوفه ـ غالباً به
بيان درنيامدنیاش را بازنمايی کند .در بررسی تاريخ تصوف ضروری است به عناصر و
عوامل گوناگون در زمينههای پيدايش تصوف و چگونگی شکلگيری آن ،رابطه
تصوف با مسائل اجتماعی و سياسی ،احوال و آرای مشايخ و سير تأليف متون عرفانی
توجه شود .در حقيقت يکی از راههای اين بازنمايی برجستهسازی چهرههای مرکزی

 / 65فصلنامة ادبيات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــ ناصر اميرمحمدی ـ نعمت اصفهانی عمران...

اين جريان تاريخی است .حضور تاريخی و واقعی اين دسته از مشايخ يک امر است و
پرورش و بازسازی رو به کمال آن در متون عرفانی امری ديگر .با فهم چنين تفاوت
مهمی است که میتوان از ضرورت بازسازی يا بازنمايی سيمای برخی از بزرگان
سخن گفت .در ميان ستارگان اين آسمان که نام ابوالقاسم جنيد بغدادی يکی از پر
بسامدترينها و مکرّرترينهاست .هدف و مسئلة مقالة حاضر بر اين فرض استوار بوده
که اساساً ما با بازنمايیهای متفاوتی از سيمای او مواجه هستيم .در گزارشی از يک
جنيد صحوی مسلک و در روايتی ديگر از جنيد متکی به احواالت میشنويم .در متنی
ديگر جنيدی مايل به عرفان تعبدی و در ديگری جنيدی متعلق به عرفان فسلفی
روايت میخوانيم .در اين يکی شيعه و در آن ديگری سنّی .آيا ما با تکثّر ناخواستهای
از شخصيتی واحد مواجهيم که بنا به داليل مختلف تاريخی از فقدان اسناد يا
افسانهپردازی گرفته تا سليقة شخصی و تأکيد وسواسی بر ادبيت متن ،چنين ملغمهای
ساخته است؟ پاسخ مقالة حاضر با تأييد اين تفارقها اين است که بازنمايی سيمای
جنيد در تمامی اين آثار سير تکاملی به خود میگيرد .نتايج بررسی حاضر نشان
میدهد که نويسندگان تذکرهها و احوال مشايخ کوشيدهاند از عارفانی همچون جنيد
سيمايی الگويی بسازند .اين کليت معنوی رفتهرفته در آثار اين نويسندگان شکل نهايی
و واپسين خود را میيابد .جنيد در بازنمايی اين نويسندگان در برخی اصول شخصيتی
واحد است و در برخی مسائل ديگر مختلف .بااينحال گويی با پيش رفتن اعصار و
ادوار آنچه از جنيد بازنمايی میشود رفتهرفته شکل کاملتری پيدا میکند .به نظر
میرسد جنيد بغدادی ،فارغ ازآنچه بهعنوان عارفی مشهور در زمانة خود بود ،سلوکی
موازی و مستقل را نيز در تذکرهها و روايتهای نويسندگان عرفانی داشته است.
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