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چکیده
يکی از ميراثهای ماندگار عارفان و مشايخ تصوف ،مکتوبات آنان است .مکتوبات ،نامههايی است که
عارفان و صوفيان اغلب به قصد بيان تعاليم ،اندرز و ارشاد و ذکر پارهای از رموز عرفانی ،حقايق
حکمی و معارف الهی به معاصران خود مینوشتند .به بيان ديگر از ديرباز مکاتبات و گفتگوهای
نوشتاری در بين صوفيه به مثابة وسيلة تعليم و پرسش و پاسخ معمول بوده و مشايخ طريقت برای بيان
انديشههای خود از ساختار نامهها بهره میگرفتند .نامههای قطبالعارفين ،ذوالنون مصری و
تاجالعارفين ،جنيد بغدادی نخستين مکتوبات بازمانده از پيشگامان طريقت است .اين نامهها در شمار
منابع دست اولی است که به زبان عربی ،با نثری صوفيانه و عباراتی در شرح تعاليم عرفانی و عقايد
متصوفه نگاشته شده است.
اين مقاله با روش توصيفی ـ تحليلی به بررسی وجوه مختلف مکاتبات اين دو عارف نامی میپردازد و
هدف آن تحليل شاخصههای ساختاری و محتوايی و واکاوی درونمايههای پنهان در نامههای
آنهاست .از جمله نتايج حاصل از اين پژوهش عبارت است از :گردآوری و انتشار فهرستی نظام
يافته از مکاتبات پراکندة ذوالنون مصری و جنيد بغدادی ،به دست دادن تحليل و تصويری از ساختار و
شکل مکاتبات ،شيوة نوشتاری ،ارکان ،انواع ،چگونگی تبادل ،محتوا ،کارکرد ،دقايق و اشارات معنايی،
راويان و مخاطبان نامهها.
کلیدواژه :مکتوبات ،نامهنگاری ،ادبيات عرفانی ،ذوالنون مصری ،جنيد بغدادی.
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تاريخ پذيرش مقاله1311/19/15 :
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اين مقاله برگرفته از رساله دکتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تبريز است.
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مقدمه
مکتوبنگاری ،مکاتبه ،نامهنگاری يا گفتگوی نوشتاری يکی از شاخههای مهم
علم انشاء است .اين سنّت که در گذشته از آن با عنوان شغل نازک ،علم شريف
و صناعت عزيز يادکردهاند ،حوزة مطالعاتی مهجوری است( .بديع جوينی)5 :1921

نامهها ،مکتوبات ،ترسالت و منشآت روايات مستندی از تاريخ است و به عنوان
بخشی از فرهنگ و ادبيات شايستة مطالعات دقيق است .در تقسيمبندی منابع
تاريخی ،نامهها در شمار اسناد تاريخی است( .قائممقامی6: 1921و )2در تقسيمبندی
ادبی نيز مکتوبات نوعی از آثار منثور است .نامهها در شمار منابع دست اول
است ،بنابراين در اعصاری که اين منابع محدود است ارزش آنها دوچندان
می شود .اغلب نويسندگان مکتوبات از علما ،شعرا ،عرفا و نويسندگان نامی
بودهاند ،از اين رو مکتوبات اسنادی به جامانده از مفاخر است که عالوه بر ارزش
ادبی ،مسائل فکری ،سياسی ،اجتماعی ،شخصی و خانوادگی ،معشيت و احوال
مردم زمانة آنها را باز مینماياند .از آنجا که مکاتبات بيشتر ناظر به وقايع طبيعی
و روزمره است و نسبت به ديگر آثار از تخيل ،قافيهانديشی ،تنگناهای ادبی و
حزم و احتياط در نگارش دورتر است؛ تصويری واقعیتر از شخصيت و
انديشههای عرفا و مشايخ ترسيم مینمايد ،لذا میتواند دريچهای تازه به سوی
احوال و افکار ايشان بگشايد.

اهمیت و ضرورت پژوهش
نامهها متضمن اطالعات ارزشمندی دربارة پادشاهان ،امرا ،علما ،فقها ،عرفا،
صوفيه و مشاهير در اعصار گوناگون هستند .در نامهها افکار و انديشههای
صاحبان مکاتبات نمايان است؛ چراکه «ميان هرگروهی از مردمان نامهها و
نوشتهها به اندازة توان و ادارک آنهاست( ».سراج )111 :1955نامهها و مکاتبات
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عرفا و متصوفه نيز از آن جهت که اغلب حاوی مطالب فکری و عرفانی
آنهاست از منابع ارزشمندِ تحقيق در احوال عرفا ،تاريخ تصوف ،انديشههای
عرفانی و شناخت زندگی عارفان و صوفيان به شمار میآيند .در اللمع آمده است:
«و قال بعضهم مَن اراد أن يقف على رموز مشايخنا فليَنظر فى مکاتباتهم و
مراسالتهم فانّ رموزهم فيها ال فى مصنّفاتهم( ».بعضی از آنها گفتند هر کس
میخواهد آگاهی يابد از رموز مشايخ ما ،پس به مکاتبات و مراسالت ايشان
بنگرد که همانا رموز ايشان در آنهاست نه در تأليفاتشان) (سراج )995 :1913

بنابراين ضروری است که هر يک از مکتوبات عرفا و مشايخ تصوف بهويژه
مکتوبات دو عارف برجسته ،ذوالنون مصری و جنيد بغدادی از زوايای متعدد
بررسی شود.

سؤال پژوهش
اين پژوهش درصدد پاسخ به چند پرسش بنيادين است1 :ـ مکاتبات ذوالنون و
جنيد از منظر ساختار و شکل ،شيوة نوشتاری و ارکانِ صدر ،متن و انجامِ نامه
چگونه است؟ 5ـ اين مکتوبات براساس سنت ردهبندی نامهها و نوع رابطة اين
دو عارف با مخاطبان ،اخوانی است يا سلطانی؟ و برمبنای تبادل ،نامهها يکسويه
است يا چندسويه؟ 9ـ محتوا و کارکرد نامههای اين دو عارف نامی چيست؟ و
آنها در مکاتبات خود بر چه دقايق عرفانی تأکيد دارند؟ 3ـ راويان و مخاطبان
نامهها چه کسانی هستند؟ و شامل چه طبقاتی از جامعه میشوند؟

پیشینة پژوهش
در برخی تذکرهها و متون کهن که حاوی شرح حال ،روايات و اقوال ذوالنون و
جنيد است ،تنها به ذکر نام برخی از نامههای ايشان بسنده شده و به ندرت به
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متن آنها اشاره شده است .مانند :االعالم (زرکلی ،1959ج ،)5 :9مروجالذهب
(مسعودی ،1933ج ،)61 :1اللمع (سراج136،155 :1955و ،)...کشفالمحجوب
(هجويری196 :1956و ،)123طبقاتالصوفيه (انصاری11 :1965؛ سلمی122 :1929و،)12
االولياء (اصفهانی522 :1922و،)166
رسالة قشيريه (قشيری13،16،51 :1951و،)...
االنساب (سمعانی ،1956ج ،)96 :1قطبالعارفين (ابنعربی  926 :1996و،)922
تذکر االولياء (عطار ،)316 :1965وفياتاالعيان (ابنخلکان ،1965ج969 :1و،)912
اوراداالحباب (باخرزی ،1925ج ،)122 :5طبقاتالشافعيهالکبری (سبکی  ،1963ج5
 ،)561:طبقاتالشافعيه (اسنوی ،1956ج ،)169 :1طبقاتاالولياء (ابنملقن،)515: 1952
سيراعالم النبالء (ذهبی ،1955ج ،)295 :11نفحاتاالنس (جامی 69: 1955و )55و. ...
در آثار معاصران نيز مطالبی از ذوالنون و جنيد مندرج است ،اما بررسی و تحليلی

از مکاتباتشان به چشم نمیخورد .مانند :سرچشمة تصوف در ايران
 ،)99ارزش ميراث صوفيه (زرينکوب 29 :1952و ،)13پيدايش و سير تصوف
(نيکلسون  ،)61 :1926ميراث تصوف (لويزن ،)125 ،962 :1953تاجالعارفين
(عبدالقادر ،)195 :1993جنيد بغدادی (رادمهر )962 :1951و . ...درسالهای اخير

(نفيسی:1959

پژوهشگرانی به بررسی نامههای عرفايی چون موالنا ،سنايی ،امام محمد غزالی و
عينالقضات پرداختهاند ،اما تاکنون پژوهشی دربارة نامههای ذوالنون و جنيد
انجام نشده است .از جمله مقاالت اين حوزه میتوان به موارد زير اشاره کرد:
گلرنگ رهبر ( ،)1993در مقالة «ذوالنون مصری» ،اختالفات موجود در زندگی
ذوالنون را بررسی کرده ،اما به مکاتباتش نپرداخته است .عالی عباسآباد (،)1953
در مقالة «ذوالنون أبوالفيض ثوبان بن ابراهيم المصری» ،شرح حال جامعی از
ذوالنون بدون اشاره به مکاتباتش ارائه داده و حسينی ( ،)1951در مقالة «زبان
فاخر و لسان واجد تصوف؛ مروری بر شرح احوال و آثار و افکار شيخ المشايخ،
سيّدالطايفه ،لسان القوم ،طاووسالعلما و سلطانالمحققين جنيد بغدادی» ،تنها به
ذکر نام برخی از نامههای جنيد و مشايخی که با وی مکاتبه داشتهاند ،اکتفا کرده
است.
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مکتوبات مشايخ تصوف و عارفان
آثار منثور صوفيان شامل موعظههای صوفيانه ،رسالههای عرفانی ،زندگینامهها،
خاطرات ،مراسالت و مکاتبات است که ارزش ادبی متفاوتی دارند« .در ميان
انواع فرعیتر نثر ادبی ،مراسالت خصوصی بعضی از صوفيه خالی از اهميت
نيست .نامههای جنيد و ابوسعيد تحول و گسترش اصول اعتقادی صوفيه را
روشن میکند( ».زرينکوب )65 :1953اغلب آثارِ متصوفة قرون اولية اسالمى به زبان
عربى است ،اما از قرن چهارم که زبان فارسی در ميان اهل تصوف رواج يافت،
آثار بسيارى نيز با مضامين عرفانى و مناقب اهل تصوف به زبان فارسى به
نگارش درآمد .اغلب نامههای صوفيان ،اخوانی و دارای نثری صوفيانه است.
(درپر  )93 :1996دو ويژگی برجستة نثر صوفيانه بهويژه مکتوبات عارفان ،استفاده
از واژگان و رمزگان تصوف و آيات قرآن و احاديث است.
نخستين مکتوبات عارفان ،نامههای متقدمان متصوفه است که از سه قرن اول به
يادگار مانده و اغلب به زبان عربی است .ابونصر سراج(م 965ق) ،از بزرگان
صوفيه در قرن چهارم ،در باب نهم اللمع با نام «نامههای صوفيان به يکديگر»
آورده است که نخستين نامة صوفيان ،نامة جنيد بغدادی به ممشاد دينوری است
که باقی نماندهاست .پاسخ نامه چنين است« :از احمدبن علی کرجی شنيدم که
میگفت :جنيد به ممشاد دينوری نامهای نوشت .چون نامه به او رسيد آن را
برگرداند و بر پشتش نوشت :تا به حال صديقی به صديق ديگر نامه ننوشته است
چه از هم ،در حقيقت جدا نبودهاند تا نامه بنويسند( ».سراج )156 :1955متن اغلب
نامههای صوفيان ديگر نيز که سراج بدانها اشاره کرده است ،موجود نيست.
بنابراين نامههای ذوالنون و جنيد نخستين مکتوبات بازمانده از پيشگامان طريقت
و مشايخ تصوف است.
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نامههای قطبالعارفین ذوالنون مصری (245 -181ق)
الف) 
از ذوالنون شش نامة اخوانی به زبان عربی برجای مانده که پنج نامه در الکوکب
الدری و يک نامه در اللمع مندرج است .راويان مکتوبات اول تا پنجم عبارتند از:
يونسبن يحيی ،محمدبن اسماعيل ،عبدالوهاببن علی ،عماد ابوثناء و يونسبن
يحيی .راوی مکتوب ششم نيز نامشخص است .مخاطبان نامهها عبارتند از :يکی
از دوستان ذوالنون ،وليدبن عتبه دمشقی ،بايزيد بسطامی ،دانشمندی و مردی .البته
مخاطب مکتوب چهارم نامشخص است .از منظر تبادل ،پنج نامه دوسويه است و
مبادله شده و يک نامه يکسويه است .چهارنامه از نامههای دوسويه پرسش و
پاسخ است و يک نامه قالب دعايی دارد .همة نامهها کارکردی چندگانه دارند
ازجمله کارکردهای تعليمی ،عرفانی ،شکوینامه ،توصيهنامه ،دعايی و . ...همة
مکتوبات ذوالنون کوتاه هستند .بلندترين نامة او ،مکتوب دوم با سيزده سطر
است .همچنين همة نامهها از سنت مرسوم نامهنگاری تبعيت نمیکنند؛ بدان معنا
که رکن صدر و خاتمه ندارند و تنها دارای رکن اصلی میباشند .موضوعات
نامهها عبارتند از« :دعا برای شفای بيمار»« ،شرح حال ذوالنون»« ،مدت زمان
خفتن سالک»« ،سه توصية علما به يکديگر»« ،فايده شناخت خداوند» و «قرب و
قدر الهی» .در اين بخش به بررسی و تحليل نامههای ذوالنون میپردازيم.
 .1نامة ذوالنون به يکی از دوستان :اين مکتوب به روايت يونسبن يحيی

هاشمی منقول از سعيدبن عثمان در الکوکب

الدری ،ضبط شده (ابنعربی :1996

 )929و مخاطب آن يکی از دوستان ذوالنون است .موضوع آن دعا برای شفای
يک بيمار است .کارکرد تعليمی و حکمی دارد و از منظر تبادل دوسويه (پرسش
و پاسخ) است.
ساختار نامه :اين نامة هشت سطری حاوی سؤال يکی از دوستان ذوالنون و
پاسخ اوست .رکن صدر و خاتمه ندارد و رکن اصلی آن با خطاب «ای برادر»
آغاز و با کلمة «والسالم» به اتمام میرسد.
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محتوای نامه :ذوالنون اين مکتوبِ کوتاه را در پاسخ به دوستی مینويسد که از او
میخواهد برای شفای بيماریاش دعا کند .مفاهيمی که ذوالنون در اين نامه ذکر
کرده عبارتند از1 :ـ بيماری و بال ،نعمت است .شفا در انس با بيماری حاصل
میشود و بيماری همدم اهل صفا و همتهای بلند است و آنکه بال را نعمت
نشمارد از حکيمان نيست؛ 5ـ هرکه دلسوزان را بر خود ايمن نداند ،اهل تهمت
را مورد اطمينان قرارداده است؛ 9ـ حيا بازدارنده از گله است.
 .2نامة ذوالنون به ولیدبن عتبه دمشقی :اين مکتوب به روايت محمدبن

اسماعيل منقول از ابوبکر بغدادی در الکوکب الدری

آمده است( .ابنعربی :1996

 923و  )922مخاطب آن وليدبن عتبه دمشقی است( .قشيری )351: 1951موضوعات
آن شرح حال ذوالنون و شکوة او از احوال خود ،ايمان و حيا ،تقوی و
پرهيزگاری ،دل و چهار درد جانکاهی است که ذوالنون در آن گرفتار است.
کارکرد تعليمی دارد و دوسويه است.
ساختار نامه :اين مکتوب سيزده سطری ،رکن صدر و خاتمه ندارد و تنها حاوی
رکن اصلی است .زبان آن اديبانه و نزديک به شعر و سرشار از صنايع ادبی است.
در اين نامه تجربيات عرفانی ذوالنون در استوارترين قالب ادبی به نثر کشيده
شدهاست.
محتوای نامه :ذوالنون اين شکوینامه را در پاسخ وليدبن عتبه که جويای احوال
او شده مینويسد و شرح حال خود را باز مینمايد .اين مکتوب شبيه دعا و
مزامير است و بيانگر نغمة روح محبوس ذوالنون در قفس تن و موانع سلوک
اوست .مضامين ذوالنون در اين مکتوب عبارتند از1 :ـ چهار درد جانکاه:
چشمانی که شوق نگريستن ندارد ،زبانی که حس ژاژخايی ندارد ،دلی در بند ريا
و فرمان ابليس به کارهايی که خداوند خوش نمیدارد؛ 5ـ شکايت از احوال
خود :پريشانی از چشمانی که از گناهان گريان نيست ،دلی که به پند فروتن
نيست ،خردی که از محبت دنيا خوار شده ،شناختی که روبه تعالی ندارد ،آتش
جگر برای از کف دادن ايمان و تقوا ،به فنا دادن روزگار با محبت دنيا و تباهی
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دل؛ 9ـ ايمان و حيا بهترين خصال است و تقوی بهترين توشه برای آخرت؛ 3ـ
دل ،ميوة درخت زندگی است.
 .9نامة ذوالنون به بايزيد بسطامی (م261ق) :اين مکتوب به روايت

عبدالوهاببن علی ،منقول از عبدالکريمبن هوازن قشيری در الکوکب الدری
(ابنعربی  )922 :1996مندرج است .مخاطب آن سلطانالعارفين ،بايزيد بسطامی
است .بايزيد از طبقة اولی و از بزرگان مشايخ تصوف بود( .ر.ک .هجويری1956
165:؛ قشيری95 :1951؛ جامی23 :1955؛ انصاری113 :1965؛ سمعانی ،1956ج591 :5؛

سهلگی )26 :1956موضوع اين نامه مدت زمان خفتن سالک است .کارکرد تعليمی ـ
عرفانی دارد و دوسويه است؛ پرسش و پاسخی ميان ذوالنون و بايزيد است که
به واسطة مردی مبادله شده است.
ساختار نامه :در اين مکاتبه ذوالنون از بايزيد در يک سطر سؤالی میپرسد و
بايزيد نيز پاسخی يک سطری میدهد و بار ديگر ذوالنون در يک سطر جواب
میدهد .به واقع پيامی کوتاه است که ميان دو عارف مبادله شده است .بايزيد
ذوالنون را «برادرم» خطاب میکند و ذوالنون نيز چنين سخن گفتن را گوارای
بايزيد میداند .اين مکتوب تنها حاوی رکن اصلی است.
محتوای نامه :سؤال ذوالنون از بايزيد در باب زمان خفتن و آسايش است
درحالی که کاروان در گذر است و بايزيد پاسخ میدهد که مرد آن است که تا
سحر بخوابد و بامداد پيش از کاروان به منزل رسد و پاسخ ذوالنون که احوال ما
به آن مقام نمیرسد .دو مفهوم بنيادين اين نامه بدين شرح است1 :ـ سالک بايد
به مقامی رسد که خفتنش طی طريق باشد؛ 5ـ ذوالنون ،بايزيد را در مقامات
عرفانی از خود باالتر میداند.
 .3نامة ذوالنون در بیان توصیههای علما :اين مکتوب به روايت عماد ابوثناء
منقول از تاجاالسالم ابوعبداهلل خميس در الکوکب الدری (ابنعربی )922 :1996
آمده است .مخاطب آن نامشخص است .موضوع آن سه توصيهای است که علما
به يکديگر مینوشتند .کارکرد تعليمی دارد و يکسويه (بدون پاسخ) است.
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ساختار نامه :اين نامة کوتاه ،آهنگين و موزون است و دارای سجع و صنايع
بديعی است .فاقد ارکان صدر و خاتمه است و رکن اصلی آن در سه بند بيان
شده است.
محتوای نامه :در اين توصيهنامه ،ذوالنون سه پندی که علما به يکديگر مینوشتند
را بيان میکند .اين توصيهها عبارتند از1 :ـ هرکه نهانش را بپااليد خداوند
پيدايش را نيکو گرداند؛ 5ـ هرکه پيوند خود را با خدا به صالح آرد ،خدا نيز
رابطهاش را با مردم نيکو گرداند؛ 9ـ هرکه آخرتش را به صالح آرد ،خدا کار
دنيايش را به صالح آورد.
 .5روايت ذوالنون از مکاتبه میان مردی و عالمی :اين مکتوب به روايت
يونسبن يحيی منقول از ذوالنون مصری ،در الکوکب الدری ضبط شدهاست.
(ابنعربی  )926 :1996کاتب آن مردی و مخاطب آن دانشمندی است؛ موضوع آن
فايدة شناخت خداوند است .کارکرد عرفانی ،تعليمی دارد و دوسويه است؛
پرسش و پاسخی است که ذوالنون آن را نقل میکند.
ساختار نامه :اين نامه فاقد ارکان صدر و خاتمه است .با يک پرسش آغاز و در
سه بند پاسخ داده میشود.
محتوای نامه :در اين مکاتبه مردی از عالمی فايدة شناخت خداوند و تأثير علم
الهی در نفس و دين را میپرسد و آن عالم فوايد شناخت خداوند را چنين
برمیشمارد :استواری دليل و حجت راه ،فروريختن ستون شک و ترديد ،در
جستجوی خويش بودن ،در انديشة روزهای گذشته نبودن ،نوری برای دانشمند،
دليل بهره بردن از اين دنيا ،افزاری برای باالرفتن از پلههای بلندی و بهترين
راهنمای راه.

 .6نامة ذالنون به مردی :اين مکتوب که راوی آن نامشخص است ،در اللمع
فیالتصوف آمده است( .سراج  )156 :1913مخاطب آن مردی ناشناس و موضوع آن
قرب و قدر است .کارکرد عرفانی ـ تعليمی دارد و دوسويه است.
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ساختار نامه :اين نامة کوتاهِ چهار سطری که فاقد ارکان مکتوبات است ،دعایِ
مکتوب ذوالنون در پاسخ به کسی است که برای او دعايی نوشته بود.
محتوای نامه :اين دعانامه بيانگر ديدگاه ذوالنون دربارة قرب و قَدَر است.
شخصی برای ذوالنون دعا میکند که خداوند تو را به قرب مأنوس سازد و او
پاسخ میدهد که خداوند تو را از قرب دور کند .از منظر ذوالنون دوری از قرب
سزاواتر ا ز انس به قرب است؛ چراکه انس به قرب ،قدر بنده است و دوری از
قرب ،قدر خداوندی ،که قدر الهی نهايت ندارد و آدمی را از تعلقات رهايی
میبخشد.

ب) نامههای تاجالعارفین جنید بغدادی (298 /297 -211/ 217ق)
از جنيد نوزده مکتوب اخوانی به زبان عربی برجای مانده است .مکتوبات اول تا
پنجم در تاجالعارفين ،مکتوب ششم در طبقاتالصوفيه ،مکتوبات هفتم تا سيزدهم
االولياء مندرج است .راويان
در اللمع و مکتوبات چهاردهم تا نوزدهم در
نامههای اول تا سيزدهم نامشخص است ،اما راويان شش نامة موجود در
االولياء عبارتند از :علیبن هارون (راوی دو نامه) ،ابالحسنبن مقسم،
عثمانبن محمد و هارونبن محمد (راوی دو نامه) .اغلب مخاطبان نامهها از
مشايخ تصوف و عرفای برجسته هستند ،مانند :يحيیبن معاذ رازی ،عمربن عثمان
مکی ،يوسفبن حسين رازی ،ابوبکر واسطی ،ابوبکر شبلی ،علی سهل اصفهانی،
کسايی دينوری ،ابیالعباس دينوری و ابواسحاق مارستانی .مکتوبات جنيد از منظر
تبادل يکسويه است به جز سه نامه که مبادله شده و دوسويه (پرسش و پاسخ و
گفتگو) است .همة مکاتبات کارکردی چندگانه دارند ،مانند کارکردهای تعليمی،
عرفانی ،حکمی ،توصيفی ،دلجويینامه ،توصيهنامه ،پندنامه ،دعايی و . ...بيشتر
نامهها کوتاه و حداکثر در يک بند تا دو صفحه تحرير شده است؛ به جز نامة
چهارم که بلندترين نامة جنيد است و در سيزده صفحه فراهم آمده وحاوی
شيوهنامة کاربردی مکتب عرفان و تصوف است .اغلب نامهها دارای ارکان
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مکتوبات هستند .موضوعات مکتوبات جنيد عبارتند از« :انتخاب مقربان از سوی
حقّ»« ،صفات خداوند»« ،مراتب سالک»« ،حقّاليقين»« ،علم باطنی»« ،شيوة عملی
و اخالقی اهل حقيقت»« ،احوال ولی»« ،سخن علما و حکما»« ،مقام شبلی»« ،عدم
تداوم حقايق و عزمها»« ،جايگاه ابوبکر کسايی»« ،تفريد ،تجريد و توحيد»« ،قرب
واحوال سالک در مقام قرب»« ،کشف حقيقت نهان و جهان غيب»« ،مقام رضا و
انس و خشنودی حق»« ،قيوميت جاودانه»« ،فنا»« ،سيرة انبيا»« ،صفات مقربان»،
«مقام خالصان و پاکان»« ،مقام حيرت»« ،حقايق علما و جايگاه حکما»« ،ترک
توجه به گذشته و حال»« ،رهايی از غم و اندوه»« ،جايگاه اوليا» و . ...در اين
بخش به معرفی و تحليل مکتوبات جنيد میپردازيم.
 .1نامة جنید به يکی از ياران خويش :اين مکتوب در تاجالعارفين
(عبدالقادر ،)195 :1993ضبط شده است .مخاطب آن يکی از ياران جنيد و موضوع
آن مقام قرب ،صفات مقربان و انتخاب عارفان از جانب حقّتعالی است .کارکرد
تعليمی ـ عرفانی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :اين نامه که در يک صفحه با زبانی ادبی نوشته شده دارای ارکان
مکتوبات است .رکن صدر و خاتمة آن جمالت دعايی است .با يک دعا آغاز و
به يک دعا ختم میشود.
محتوای نامه :دراين مکتوب ،جنيد در خطاب به يکی از يارانش بيان میکند که
خداوند اوليای خويش را خود مقام انس و الفت میبخشد و از نعمت شناخت
بهرهمند میسازد .دو مضمون بنيادين اين نامه عبارت است از1 :ـ خداوند خود از
ميان همگان ،مقربان را برمیگزيند .از امور نهان برايشان پرده برمیگشايد ،به مقام
قرب میرساند ،دلهايشان را پاک میگرداند و با آنها راز میگويد؛ 5ـ بايد اسرار
الهی را نهفت که کس تاب ندارد آن رازها را فراگيرد.
 .2نامة جنید به يحییبن معاذ رازی (م  258ق) :اين مکتوب در تاجالعارفين
(همان192 :و  ،)193مندرج است .جنيد اين مکتوب را خطاب به خداوند نوشته و
برای يحيیبن معاذ فرستاده است .يحيیبن معاذ ،واعظ نامی و خوش سخن اهل
ری و از طبقة اولی عرفا و مشايخ برجسته و از سلسلة راويان حديث است( .رک:
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جامی29 :1955؛ هجويری156 :1956؛ انصاری111: 1965؛ ابننديم933 :1951؛ بغدادی:1922

216؛ ذهبی ،1955ج12 :19؛ عطار 961 :1965و قشيری 39: 1951و  )51موضوع اين نامه
ذکر صفات الهی است .کارکرد توصيفی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :فاقد ارکان مکتوبات است و رکن اصلی آن بدون مقدمه در هفت
سطر بيان شده است .زبان نامه خطابی و ستايشنامة پروردگار است.
محتوای نامه :اين مکتوب خطابه و وصفنامة جنيد از چند صفت الهی است و
حاوی اين مضامين است1 :ـ شرح صفات خداوندی ،مانند :شاهدی و غائبی،
ازلی ،يکتايی ،بیهمتايی ،المکانی و جمع و فرديت؛ 5ـ عدم دگرگونی احوال
حقّ از بنياد؛ 9ـ پيدايی ذاتی خداوند و نهفته نبودن هيچ چيز از او.
 .3نامة جنید به يکی از دوستان خويش :اين مکتوب در تاجالعارفين
(عبدالقادر ،)195-135 :1993ضبط شده است .مخاطب آن يکی از ياران جنيد است.
موضوع آن مراتب سالک (طلب و شوق ،عشق ،حقّاليقين ،برزخ و رستاخيز)،
وصف جايگاه حقّاليقين و ذکر صفات و عاقبت معارضان و اهل حقيقت است.
کارکرد عرفانی و توصيفی دارد و دوسويه (پاسخ به نامهای) است.
ساختار نامه :اين مکتوبِ سه صفحهای با مقدمهای در خطاب عام به انسان آغاز
میشود و رکن اصلی آن خطاب به يکی از دوستان جنيد است .جنيد مخاطب را
شش مرتبه با لفظ «ای برادر» خطاب میکند و برای تأکيد کالم ،آية  111سورة
طه را شاهد میآورد .اين نامه با درخواست جنيد از دوست خود که باز هم
برايش نامه بنويسد و با دعا در حقّ او به اتمام میرسد .اين مکتوب حاوی
مقدمه ،رکن اشتياق و سه رکن اصلی مکتوبات (صدر ،اصلی و خاتمه) است.
محتوای نامه :اين نامه که ماية شادمانی جنيد شده ،پاسخ به نامة سرشار از
حکمت يکی از دوستان اوست .در مقدمه ،جنيد خطاب به انسان شرح احوال
سالکی را بيان میکند که به لطف الهی ،طالب سلوک شده و عشق ،او را به
عنايت ويژة حق میرساند ،خداوند او را برمیگزيند ،مقامش را باال میبرد و به
مقام معرفت قلوب و جايگاه ايمن (حقّاليقين) بازمیرساند .جنيد صفات دو
گروه را برمیشمارد :معارضان (اهل شقاوت) که بيراهه رفته و گروهی (اهل
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حقيقت) که به حقيقت ناب رسيدهاند .سپس برای خود و مخاطب نامه دعا
می کند که در زمرة معارضان نباشند .در بخش پايانی نيز او را برادر ،پارة تن و
دوست جانی میخواند و از او میخواهد که بر او منت گذارد و نامه نوشتن و
ارتباط با او را فرونگذارد تا دلش به اخبار خوش او آرام و شاد شود .از جمله
اشارات جنيد در اين نامه عبارت است از1 :ـ مراتب سلوک آدمی؛ 5ـ رفتن به
سوی خدا از الطاف الهی است و عشق الهی به نفع خود است؛ 9ـ خداوند
عاشقان خود را با عنايت خاص برمیگزيند و به مقام حقّاليقين میرساند؛ 3ـ
پس از حقّاليقين در برابر آدمی برزخ و رستاخيز است؛ 2ـ در مقام حقّاليقين،
حقايق آشکار و کليدهای دانايان گم میشود ،علوم عالمان از کار میافتد و
منتهای درجات حکمت حکيمان پايان میپذيرد؛ 6ـ معارضان ،در آماج تير بال و
محنت قرار میگيرند و به قضای مقرر ،سختی به آنها میرسد و طعم مرگ را
میچشند .آنها جدای از اهل حقّ هستند ،گرچه به هم پيوسته باشند.
 .4نامة جنید به عمروبن عثمان مکّی صوفی (م291ق) :اين مکتوب در
تاجالعارفين (عبدالقادر ،)122-166 :1993آمده است .مخاطب آن عمربن عثمان مکی
است که نسبت ارادتش به جنيد میرسد .مکی از طبقة ثانيه ،پيران حرم و امام
طايفه در اصول و طريقت و از مصاحبان ابوعبداهلل نباجی و ابوسعيد خراز و از
استادان حالج است( .ر.ک .جامی59 :1955؛ سلمی511 :1929؛ قشيری25 ،29 :1951
و93؛ عطار325 :1965؛ هجويری 515 :1956و انصاری )595 :1965موضوع اين نامه علم
باطنی و شيوة عملی و اخالقی عالمان اهل حقيقت و دانشوران اهل عمل در راه
سلوک است .کارکرد تعليمی ،حکمی و عرفانی دارد و دوسويه (گفتگو) است.
ساختار نامه :اين مکتوبِ سيزده صفحهای ،طوالنیترين نامهای است که از جنيد
باقی مانده است .رکن صدر آن مقدمهای در خطاب و توصيف مکی است که با
دو دعا برای او پايان میيابد .بخش اصلی نامه روايتی داستانی از مناظرة ميان
حکيمی و عالمی است.
محتوای نامه :اين مکتوب ،شيوهنامة عملی و دستورالعمل کاربردی مکتب عرفان
و تصوف است که جنيد در قالب نامه نوشته است .مقدمة آن در وصف حکمت
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و معرفت مکی و ستايش مقام اوست .بحث اصلی نامه با سخن از يک راز آغاز
می شود ،راز علم باطنی که خرد انسان از آن غافل بوده و انديشمندان نتوانند از
آن رمز گشايند .جنيد آن را که تنها به ظاهر علم پرداخته و از باطنش غافل مانده
نکوهش میکند .متن نامه گفتگويی طوالنی ميان عالمی و حکيمی فرزانه است؛
حکيم راهنمای عالم است و راه سلوک را به او مینماياند .وی علم ظاهری را
مانعی برای فهم درست آن عالم میداند و علم باطنی را آفتاب حکمت که او را
از تباهی به صالح آرد .عالم از حکيم میخواهد که از داروی حکمت خود ،وی
را افزونتر دهد که زخمش بسی ژرف است و او از درد پنهانش پرده برداشته
است .بدين ترتيب اين گفتگو تا پايانِ نامه ادامه میيابد و عالم پیدرپی از حکيم
میخواهد که او را حکمت آموزد .حکيم نيز با برشمردن صفات عالمان اهل
حقيقت و ذکر شواهد قرآنی ،مراتب سلوک را به او میآموزد .اين نامه با تشکر
عالم از حکيم که او را از خواب غفلت بيدارکرده است ،ختم میشود .آموزههای
جنيد در اين نامه عبارتند از1 :ـ نور و حضور اگر به باطن راه نبرد خود حجاب
است؛ 5ـ بخ شی از حقّ علم بر صاحبان علم ،دريافت علم باطنی است که اگر
نهفته ماند ،آن علم سود ندارد؛ 9ـ زبان حکمت زمانی گشوده میشود که به او
فرمان دهند و چون باران رحمت بر سرزمينهای پژمرده ،سودمند خواهد بود؛ 3ـ
خسران دين افزونتر از زيان بدن است و بيماری جسم ،سبکتر از بيماری دل و
فهم؛ زيرا بيماری دين و آفات عارض شده بر يقين ،ماية نابودی است و دردش
بيمار را به دوزخ میکشاند و خشم خدا را برمیانگيزد ،اما در بيماری جسم اميد
بهبودی است؛ 2ـ توان و توفيق سلوک ،دست خداوند است؛ 6ـ تالش مرکبی
است که آدمی را به منتهای صدق رساند؛ 6ـ بيان اهميت تأويل و احوال اهالی
تأويل؛ 5ـ فرزانگی و علم ،مهربانتر و دلسوزتر از مادری مهربان و پدری دلسوز
است؛ 9ـ عالمان اهل حقيقت و عمل ،سپاه خداوندند و گام در راه پيامبران
گذاشتهاند .برای خشنودی خدا به حقيقت علم خويش عمل میکنند ،حقّ آن را
به جای میآورند و در آموزش آن قصدی راستين دارند؛ 11ـ اعمال اهل حقيقت
که عبارت است از ،اصالح نيت ،درستی هدف و همخوانی درون و ضمير،
خويشتن داری و فاش نگفتن اسرار درون ،خاموشی ،تداوم به ذکر جميل و
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انديشه ،رویگردانی از لغو ديگران ،پرهيز از آزار مردم و غيبت کس ،نکوهش
نکردن ديگران ،دعا برای آنان که در کارشان خلل افتاده ،شناخت و پرهيز از
کارهای زشت و ناروا ،دلبستگی به آموزش علم ،عوض نطلبيدن برای خدمت
خالصانه ،نيّت راستين در علم و نشر آن ،ذکر دانش خود به زبان رسا و بيانی
درست که فهمش زودياب باشد ،پيکار نکردن با ديگران ،چشم نداشتن پاداش در
کارها ،اخالص عمل ،جستن خشنودی خدا در کارهای نيک ،بيزاری از آرايههای
دنيا و  ...؛  11ـ هرگونه دلبستگی به دنيا ،حجابی از آخرت است و مانعی که
چشم بصيرت را میبندد؛ 15ـ ميان علمی که خدا رسيدن به آن را به فضلش
آسان گردانيده و جنبشی که علم برانگيخته ،نکتهها باقی است.
 .2نامة جنید به ابیيعقوب يوسفبن حسین رازی (م  314ق) :اين مکتوب در
تاجالعارفين (عبدالقادر ،)151-153 :1993ضبط شده است .مخاطب آن ابیيعقوب
يوسفبن حسين رازی ،از مشايخ بزرگ ری و جبال ،از طبقة ثانيه و مريد
ذوالنون و از مصاحبان ابوتراب نخشبی و معاذ رازی و دوستان ابوسعيد خراز
است که شيوه مالمتيه داشته است( .ر.ک .جامی96: 1955؛ سلمی152: 1929؛ انصاری
566 :1965؛ اصفهانی،1922ج ،35 :5عطار559 :1965؛ قشيری16 ،56 :1951؛ هجويری:1956

 )515موضوع اين نامه ،صفات و احوال ولی ،انتقاد از بیرغبتی به راه خدا و
توصيه به اهتمام در هدايت مردم است .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يکسويه
است.
ساختار نامه :اين مکتوب پندنامهای است که جنيد در سه صفحه نوشته است .با
يک مقدمه در وصف و جايگاه ابیيعقوب و احواالت ولی و اولياء آغاز میشود
و ختم مقدمه ،دعای جنيد در حقّ خود و مخاطب نامه است .در بخش اصلی
نامه ،جنيد با شش مرتبه خطاب «ای برادر» و ذکر شواهد متعدد قرآنی با
ابیيعقوب سخن میگويد و او را پند میدهد.
محتوای نامه :انتقاد از شمار اندک سالکان ،علیرغم آسانتر شدن و روشنی
طريق هدايت ،دل بستن مردم به دنيا و بیرغبتی آنها به صدق در نيت ،چيرگی
جهل و ادعا ،دانش اندک مدعيان عمل و نيانديشيدن به معاد ،از مباحث بند
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نخست نامه است .جنيد در بند دوم اشاره میکند که بيشترين نياز مردم ،دانشوری
همراه و تربيتکنندهای خيرخواه است .در بند سوم از ابیيعقوب میخواهد که
علمی که خدا به او آموخته را آشکارا بر زبان آرد .به سوی مريدان رود و با فضل
به آنها مهر ورزد و با رهنمودهايش در ديگران اثر گذارد و حق واجبی که مردم
بر او دارند را ادا نمايد که اين توصية خداوند به پيامبر(ص) است .سپس ذکر
میکند که اين نامه بهانهای است برای پيوند با ابیيعقوب تا با جنيد بيشتر انس
گيرد و انگيزهای باشد برای مکاتبه با وی .در پايان جنيد اشاره میکند که اين نامه
را از سرخيرخواهی نوشته و اگر مقبول ابیيعقوب نيست پوزش میطلبد و از او
میخواهد که هرکجای آن را که راستين است ،بگيرد و گوش سپارد؛ خود و مردم
زمانه را به درستی بشناسد و مهر ورزد .مضامين جنيد در اين نامه عبارتند از1 :ـ
خداوند کسی را برای نابترين احوال برگزيند و مقام ولی دهد که بر داشتههای
خود تکيه کند نه بر اغيار .اوليای الهی ،آغازين گامها را تنها در حضور حقّ
برداشته ،از همه چيز روی برتافتهاند و نشان شوق او بر دل دارند؛ 5ـ پروردگار
کارساز و نگاهدار کسانی است که برای خود برگزيده است؛ 9ـ خدا به خواست
خود به بندگانش توفيق میدهد که ذکرش گويند و به يادش باشند؛ 3ـ خدا به
کسانی پناه دهد و هر آنچه برای مقربانش آماده ساخته بخشد که با ژرفای جان
رو به سوی او نهند .آنان از بخشش و نعمتهای الهی بهرهای خواهند داشت و
اين بهرة بخشوده و عطای جاودانه است؛ 2ـ علم چون دورافتادهای است که به
رغم ارزش بسيارش کس به آن رغبت ندارد؛ 6ـ خداوند از آنان که دلهايشان را
برای فهم آيات گشوده و برای بيان قرآن برگزيده و امانتهای بزرگی بر عهدة
آنان گذارده ،پيمان گرفته که آن را برای بندگانش آشکارا بگويند و پنهان نکنند.
 .6نامة جنید به ابوبکر واسطی (م321ق) :اين مکتوب در
طبقاتالصوفيه(انصاری393 :1965و ،)399مندرج است .مخاطب آن محمدبن موسی
ابوبکر واسطی (معروف به ابنفرغانی) ،از اصحاب جنيد و علمای مشايخِ اصول
تصوف و علوم ظاهر است( .ر.ک .جامی169 :1955؛ سلمی55: 1929؛ هجويری1956
592:؛ انصاری395 :1965؛ قشيری51-16 ،91 ،135 :1951و...؛ عطار219: 1965؛

اصفهانی،1922ج939 :11؛ سراج555 :1913؛ سمعانی،1956ج )925 :9موضوع آن
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چگونگی و وصف سخن علما و حکماست .کارکرد تعليمی ـ حکمی دارد و
يکسويه است.
ساختار نامه :اين نامة کوتاه با تسميه آغاز میشود .رکن صدر آن سالم بر ابوبکر
واسطی و دعا در حقّ اوست .از رکن اصلی آن چهار سطر بيش باقی نمانده و
رکن خاتمة آن ذکر آية  69سورة نساء است.
محتوای نامه :اين مکتوب ،پندنامهای در شيوة سخن گفتن علما و حکماست و
صفات سخن علما را چنين بر میشمارد :کالم عالم بايد رحمت خلق باشد و
بالی خود؛ عالم بايد به هنگام سخن گفتن از حال خود برون آيد و به حال خلق
شود؛ سخن گفتن به قدر و طاقت خلق و خطاب بر موضعی که خلق در آنند
(سخن از مسائل مرتبط با خلق) .جنيد اين مکتوب را با آيهای از قرآن کريم که
به قول بليغ سفارش میکند ،به اتمام میرساند .تأکيد اصلی جنيد در اين نامه بر
آن است که علما و حکما از جانب خداوند رحمت بر خلقاند.
 .6نامة جنید به شبلی (م  334ق) :اين مکتوب در اللمع فیالتصوف (سراج:1913
 ،)156ضبط شده است .مخاطب آن تاج الصوفيه ،ابوبکر دلف شبلی ،صوفی
مشهور قرن سوم و از طبقة رابعه است( .هجويری596 :1956؛ قشيری،51 ،69: 1951
13؛ عطار355 :1965؛ جامی159 :1955؛ سلمی526 :1929؛ بغدادی،1922ج269 :16؛

ابنخلکان،1965ج569 :5؛ انصاری335: 1965؛ سمعانی،1956ج )25 :5موضوع آن بيان
مرتبة عرفانی شبلی و سخن گفتن بیپردة او از حقايق است .کارکرد توصيفی ـ
تعليمی دارد و دوسويه (پاسخ يک نامه) است.
ساختار نامه :اين نامه يادداشت کوتاهی است که جنيد در چهار سطر در زير نامة
شبلی نوشتهاست« :جنيد از چهارشنبه تا چهارشنبة ديگر نامه (= نامة شبلی) را
فروگذاشت و در زير آن نوشت( ».سراج )156 :1913فارغ از ارکان نامهنگاری است
و با خطاب به شبلی آغاز میشود.
محتوای نامه :شبلی به جنيد نامهای مینويسد و از او دربارة آن حال عرفانی که
برمیآيد ،ظاهر میگردد ،چيره میشود و سپس آرام میگيرد ،سؤال میکند .جنيد
پاسخ میدهد که در برابر آن حال شواهد پوشيده ،اوهام تاريک ،زبان ها گنگ و
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علوم فرسوده است و اگر مردم گرد آن جمع شوند جز وحشت نصيبشان نشود و
اگر به مهر به آن روی آورند جز دوری بهرهای نخواهند داشت .اشارات اين نامه
بدين شرح است1 :ـ توصية جنيد به شبلی مبتنی بر اينکه برای رعايت حال مردم
از احوال عرفانی بیپرده سخن مگو که سخنت را فهم نکنند؛ 5ـ تفاوت جنيد و
شبلی در بازگويی حقايق و احوال عرفانی است؛ جنيد کلمه را میگيرد،
میشکافد و نقد میکند و از حقيقت پوشيده سخن میگويد ،اما شبلی ،پوست
کنده و آشکارا سخن میگويد؛ 9ـ از ديدگاه جنيد ،ميان شبلی و بزرگان هزار
طبقه فاصله است.
 .5نامة جنید به علیبن سهل اصفهانی (م  317ق) :اين مکتوب در اللمع
(سراج ،)159 :1913آمدهاست .مخاطب آن علیبن سهل اصفهانی ،از کبار مشايخ
اصفهان ،طبقة ثانيه و دوستان جنيد است؛ وی شاگرد محمدبن يوسف بنّا و
همصحبت ابوتراب نخشبی نيز بوده است( .هجويری215: 1956و216؛ قشيری:1951
 63 ،562 ،392؛ انصاری559 :1965؛ عطار 956 :1965و جامی )119: 1955موضوع آن
دائمی نبودن قصدها و عزمها و روشنی داليل خداوندی است .کارکرد تعليمی ـ
حکمی دارد و يک سويه است.
ساختار نامه :اين نامة کوتاه چهار سطری پندنامه يا توصية جنيد به سهل
اصفهانی است که با خطاب «بدان برادرم» آغاز میشود و فارغ از ارکان مکتوبات
است.
محتوای نامه :جنيد در اين نامه سهل اصفهانی را سه پند میدهد1 :ـ حقايق
ناگزير ،مقاصد بلند و عزمهای صحيح ،دائمی نيست و هميشه در چنگ
صاحبانشان نمیماند؛ 5ـ سرانجام همة رازها آشکار میشود و پردة پندارهای
موهوم و تباهی میدرد؛ 9ـ حقّ ،درستی حال است و کوشش ،تداوم رفتن منطقی
و تنها داليل خداوند است که روشن است.
 .9نامة جنید به ابوبکر کسايی دينوری (م  315ق) :اين مکتوب در اللمع
(سراج191 :1913و ،)159مندرج است .مخاطب آن ابوبکر کسايی دينوری ،از مشايخ
و اصحاب جنيد است که با وی مکاتبه داشته و از او هزار مسئله پرسيده و جنيد
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همه را جواب نوشته است .ابوبکر از قهستان عراق بوده و دارای رياضتها و
سفرهای بسيار است(.ر.ک .جامی155 :1955و انصاری )956: 1965موضوع نامه
پرسشهای جنيد از احوال ،جايگاه و پناهگاه ابوبکر ،خاطرة جنيد از درزکردن
يکی از نامههايش و دلجويی و پند به ابوبکر است .کارکرد تعليمی دارد و
يکسويه است.
ساختار نامه :اين نامة دو صفحهای جنيد دلجويینامهای است که بدون مقدمه و
رکن صدر و با خطاب «برادرم» به مخاطب نامه آغاز میشود .رکن اصلی آن
پرسشهای جنيد از ابوبکر است .جنيد با زبانی اديبانه در دو بند  12پرسش
میپرسد .و دربند سوم مینويسد که نامة من اين پرسشهاست .رکن خاتمة اين
نامه دعای جنيد در حقّ ابوبکر و پند به اوست.
محتوای نامه :اين نامه ،پيام دوستانة جنيد به ابوبکر و دلجويی از اوست .محتوای
آن پرسشهای جنيد از ابوبکر است که او را به تفکر وامیدارد .جنيد میپرسد:
«در روزگار ناگواری که ديار و خانه نابود میشود؛ عشيرهها از هم پاشيده منازل
ويران شده ،چشمها کور و فکرها تباه میگردد .چگونه از اين حوادث
میگريزی؟ ،در هنگامهای که راهی به آرامش نيست چگونه صبوری میکنی؟ و
به کجا رو میآوری؟» جنيد ذکر میکند که نامههای ابوبکر به او رسيده و او
گفتههايش را کاويده و اندوهش برای او ناگوار است .وی پس از ابراز دوستی به
ابوبکر اذعان می دارد که دليل ننوشتن نامه به او ،واهمه از درزکردن ناخواستة نامه
به بيگانگان است وخاطرة ناخوشايندی را بيان میکند که نامهای به يکی از
دوستان در اصفهان نوشته بوده ،آن نامه را گرفته و گشوده و از آن نسخهای
ساخته بودند و او برای اثبات نادرستیهای آن ،رنج بسيار کشيده است .در بند
پايانی اين نامه ،جنيد برای ابوبکر دعا میکند و او را پند میدهد1 :ـ مدارا با
مردم نگفتن از ناشناختهها و رازهاست چراکه مردم دشمن چيزهايی هستند که
نمیدانند؛ 5ـ آمرزش خداوند بهرة کسی است که زبانش را نگاهدارد و اهل زمانه
را بشناسد؛ 9ـ عوام چون شتران بیبار و زادند؛ 3ـ علما و حکما رحمت خدا بر
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هستی هستند؛ 2ـ بايد از خويش برآمد ،در مردم درآمد و به احوالشان پرداخت و
با زبان دل و به ميزان درک و دريافتشان با آنها سخن گفت.

 .11نامة جنید در بیان مقام تفريد و تجريد :اين مکتوب در اللمع

(سراج:1913

 ،)191با عنوان صدر يکی از نامههای جنيد آمده و تنها يک بند از متن آن باقی
مانده است .مخاطب نامشخص و موضوع آن مراتب رسيدن به مرتبة تفريد و
شرح مقام تجريد و علم توحيد است .کارکرد عرفانی و دعايی دارد و يکسويه
است.
ساختار نامه :اين نامه با خطاب «برادرم» آغاز میشود و در دو بند نگاشته شده
است :بند نخست دعا برای مخاطب نامه و بند دوم شرح بند نخست است .رکن
صدر آن دعايی است و رکن خاتمه ندارد.
محتوای نامه :جنيد در قالب دعا برای مخاطبش مراتب رسيدن به مقام تفريد و
بیهمتايی را بيان میکند .دعا میکند که خدا او را برگزيدة خود نمايد ،همنشين
و برکشيدة عاقالن زمان سازد ،به علم اهل نهی مخصوص گرداند ،شناخت
برترين پديدهها را بهرهاش نمايد ،هرچه خواهد به تمامی برايش فراهم سازد و
سرانجام وجودش را برای خود خالی نمايد تا بیهمتا شود و از اين مقام هيچ
شاهدی از شهود نتواند دورش سازد .بند دوم که بخشی از متن نامه است در
معنای مقام تجريد ،تفريد و توحيد است .آموزههای جنيد در اين نامه چنين
است1 :ـ مراتب تفريد از جانب حقّ اعطا میشود؛ 5ـ تفريد نخستين گام در راه
تباهی رسومی است که در غيب جهان چيده شده تا با آن نهانِ جهان بر سالک
پوشيده ماند؛ 9ـ حقيقت همة علوم در نهايت به علم توحيد و تفريد میرسد؛ 3ـ
همگان به درک علم توحيد راه ندارند.

 .11نامة جنید در بیان مقام قرب الهی :اين مکتوب در اللمع

(سراج191 :1913و

 ،)191مندرج است .موضوع آن دعا برای دستيابی به مراتب قرب الهی و احوال
سالک در مقام قرب است .کارکرد عرفانی و دعايی دارد و يکسويه است.

س  16ـ ش  69ـ تابستان 1311ـــــــــــــــــ بررسی و تحليل نخستين مکاتبات عارفان169 / ...

ساختار نامه :اين نامه ،صدر يکی از نامههای جنيد است که متن اصلی آن
مضبوط نيست .به بيان ديگر دعای جنيد برای مخاطبی ناشناس است که در يک
بند آمدهاست.
محتوای نامه :در اين مکتوب جنيد دعا میکند که خدا مخاطبش را با طاعت
بزرگ دارد ،با واليت برکشد و با ستر خود بلند سازد ،توفيق پيروی از سنت
نبوی را ارزانی دارد ،علم الهی را به سينهاش ريزد ،زبانش را به حکمت گشايد،
او را به قرب خود همدم سازد ،فزون از هرچه خواهد بدو بخشد ،سرش را به
درگاه خود سايد و در پناه خويش گيرد تا همراه حقّ شود و جام محبت او را
نوشد و زندگی در زندگی و شادی در شادی و جان در جان بهرهاش و نعمت بر
او تمام و رنج از او دور شود.
 .12نامة جنید در بیان کشف حقیقت پوشیده و جهان غیب :اين مکتوب در
اللمع (سراج ،)191 :1913ضبط شده است .مخاطب آن نامشخص و موضوع آن
لطف و اذن پروردگار است .کارکرد تعليمی و توصيفی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :اين مکتوب هفت سطری ،صدر يکی از نامههای جنيد به مخاطبی
نامعلوم است که متن آن ذکر نشده است.
محتوای نامه :در اين پندنامه ،جنيد يکی از ياران خود را خطاب قرارداده و
میگويد1 :ـ به هر جايگاهی که رسيدهای از لطف خداوندی است و اجازة حقّ،
شرط کشف حقايقِ نهان هستی و آشنايی با رازهای جهان غيب و مخاطب
گفتههای ناب و ناياب بودن است؛ 5ـ گشودن رازها به زبان شيوا نيست بلکه به
اذن الهی است؛ 9ـ خداوند ،بیهمتای مانا در روزگاران و زمانهاست.
 .13نامة جنید در بیان مقام رضا ،انس و خشنودی حقّ :اين مکتوب در
اللمع (سراج ،)191: 1913ضبط شده و مخاطب آن ذکر نشده است .موضوع آن،
دعای جنيد برای رسيدن به مقام رضا ،انس ،خشنودی حقّ ،قيوميت جاودانه و
فناست .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يکسويه است.
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ساختار نامه :اين نامه ،صدر نامهای از جنيد است که متن اصلی آن ذکر نشده و
دعايی است که در يک بند (پنج سطر) با زبانی اديبانه و توصيف ادبی بيان شده
است.
محتوای نامه :در اين صدر نامه جنيد در حقّ مخاطب خود دعا میکند که
خداوند چنان نگاهدارش باشد که نگاهدار رهيدگان احباب است و او را بر
جادههای رضايت خود بکشاند و مهر انس را در دلش بنشاند ،سپس از قيوميت
به زندگی ،به قيوميت جاودانگی بگرايد و رفتارش را ويژة خود نمايد .و علم و
آنچه دارد از ميان رود و فقط او ماند و بس .اشارات جنيد در اين نامه بدين
شرح است1 :ـ خداوند از دوستان آزادة خود محافظت میکند و آنها را به مقام
رضا و انس و خوشنودی میرساند؛ 5ـ پروردگار برای مأنوسان درگاهش ،زندگی
را چنان میسازد که به جاودانگی رسند؛ 9ـ خداوند رفتار مقربان را ويژة خويش
مینمايد و ايشان را تنها برای خود میسازد تا به فنا رسند.
 .41نامة جنید به يکی از دوستانش :اين مکتوب در

االولياء (اصفهانی1922

 ،)561:به روايت علیبن هارون ضبط شده است .مخاطب آن يکی از دوستان
جنيد است .موضوع آن رضای خداوند ،مقام قرب و سيرة انبيا است .نامه کارکرد
تعليمی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :اين نامه که در  56سطر نگاشته شده ،با امرِ اعلم (بدان) آغاز
میشود و رکن صدر ندارد .جنيد به سه آية قرآنی استشهاد میکند .رکن خاتمة
آن نيز دعای جنيد است.
محتوای نامه :در اين نامه جنيد به يکی از ياران خود شرح میدهد که رضای
خداوند در گرو چيست .سپس با خطاب «ای برادرم» چند توصيه میکند1 :ـ
طلب آنچه نشانی از خدا ندارد ،سزاوار نيست .در کالم ،مردم را به ترک زهدی
دعوت کن که مخالف شعار راغبين الهی است ،امرکن به جديت در عمل و
برانگيختن برای جهاد که در غير اين صورت مستمعان سخنت را کم قبول کنند و
قلبها از عملت متنفر شود .جنيد به سيرة انبياء در قرآن (دعوت به حکمت و
برهان) و به کالم شعيب نبی اشاره میکند« :آيا میتوانم بر خالف فرمانش عمل
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کنم؟ [نمیخواهم خود مرتکب کاری شوم که شما را از آن نهی میکنم]»
(هود )55/و نيز کالم محمد(ص)« :من از شما مزد رسالت نخواهم .تنها پاداش من
بر خداست و او بر هر چيز دانا و گواه است( ».سبا )93/و خداوند میفرمايد« :ای
رسول خلق را به حکمت و برهان و موعظة نيکو به راه خدايت دعوت کن و با
بهترين طريق با اهل جدل مناظره کن( ».نحل)152/؛ 5ـ آنکه از فضل خدا بر او
علم و معرفت حقّ واجب شد ،به واجبات عمل میکند ،عملش کالمش را
تصديق میکند و پيروانش بهره میبرند؛ 9ـ خداوند در قلوب مقربان ،اسرار
محفوظ را به وديعه نهاد و از آثار عظيمش پرده برداشت .پس آنها نيز از وديعة
الهی محافظت میکنند و عارفند بر آن امانت جليل القدری که نزد علماست.
مضامين برجستة اين نامه چنين است1 :ـ رضای الهی در تقرب است به خواستِ
قلوب مريدين؛ 5ـ خداوند اذهان مقربان را باز میکند و به فهم لطيف نزديک
میکند ،همت ايشان را با محبت خود به سوی ملکوت عزت ،باال میبرد و
قلوبشان را به ذکر خالص مخصوص میگرداند و به نزد خود متقرب میکند؛ 9ـ
مقربان الهی از او سخن میگويند ،چون سکوت میکنند به احترام علمشان
ديگران خاموش میشوند و چون حکم میکنند به حکمشان ديگران نيز داوری
میکنند.
االولياء
 .15نامة جنید به ابیالعباس دينوری (م  341ق) :اين مکتوب در
(اصفهانی ،)562: 1922به روايت علیبن هارون آمده است .مخاطب آن ابیالعباس
احمد دينوری ،عارف قرن سوم و چهارم ،از طبقة خامسه و مصاحب يوسفبن
حسين رازی است( .ر.ک .قشيری51-55: 1951؛ 959و235؛ جامی136: 1955؛
انصاری )969 :1965موضوع آن مقام اخالص است .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد
و يکسويه است.
ساختار نامه :اين مکتوب  11سطری ،فاقد ساختار و ارکان نامههاست و با
عبارت «انَّ ربی قريب سميع» مأخوذ از آية  21سورة نور به اتمام میرسد.
محتوای نامه :جنيد در اين نامه به شرح مقام خالصان و پاکان حق چنين اشاره
میکند1 :ـ خداوند اوليا را خود انتخاب میکند و از رهگذر مقام اخالص به
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مراتب واال میرساند؛ 5ـ سعادت در گرو اخالص است؛ 9ـ خدا هرکه را که به
ياد خود خالص گرداند ،به اخالص و مقام واليت رساند ،آنگاه معجزات انبيا را
به ارث برد ،به مقام قرب و حضور و خلت و اصطفا رسد ،برگزيدة الهی شود،
حقّتعالی او را تا غايت قصوی (هدف نهايی) باال برد ،به اوج مراتب وجود
مشرف شود ،بر مواطن هدايت و درجات ابرار و اتقيا و منازل اوليا رسد و اين
فيض برای او دائمی است .همچنين ائمه ملزم به رعايت پاکانند ،امام هدايت و
سفيران بزرگاند که آيندهای واال دارند ،ستون دين و ميخ زميناند و سرنوشتشان
رفيع است و به جايگاه عزت رسند.

 .16نامة جنید به يکی از دوستان از عقالی خراسان :در حلیةاالولیاء
(اصفهانی ،)566: 1922اين نامه به روايت ابالحسنبن مقسم آمده است .مخاطب آن
بعضی از دوستان جنيد (از عقالی اهل خراسان) و ابالقاسم است( .به نظر
میرسد منظور ،ابالقاسم مطرز باشد و حذف به قرينة لفظی عبارات قبلی نامه
انجام شدهاست ).موضوع آن مقام حيرت است .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و
يکسويه است.
ساختار نامه :اين نوشته متن يکی از جمالت قصار جنيد است و ارکان نامهها را
ندارد .اين عبارت با خطاب بدان ای برادرم (اعلم يا اخی) آغاز میشود.
محتوای نامه :جنيد در اين نامه ذکر میکند« :بدان ای برادرم يا ابالقاسم ،عقول
عقال زمانی به نهايت و کمال میرسد که حيرت آنها به تناهی رسد ».و مراد
جنيد آن است که تناهی عقول عقال در تناهی حيرت است.
 .17نامة جنید به ابراهیم مارستانی :اين مکتوب در

االولياء

(اصفهانی1922

 ،)566:به روايت عثمانبن محمد مندرج است .مخاطب آن ابواسحاق ابراهيم
مارستانی از مشايخ بغداد است که جنيد برای او چون برادر و حامی بوده است.
(ر.ک .هجويری669 :1956؛ اصفهانی991 :1922؛ سمعانی ،1956ج165 :2؛ قشيری:1951

 )62 ،531 ،619موضوع آن ذکر حقايق علما ،جايگاه حکما و نکوهش ترک
مواصله است .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يکسويه است.
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ساختار نامه :اين مکتوب در  56سطر نگاشته شدهاست و با خطاب «ای برادرم»
و ذکر چهار سؤال آغاز میشود .جنيد با طرح پرسش آموزههای خود را نيز بيان
میکند .رکن خاتمة آن آية  39سورة اعراف است و با صلوات بر پيامبر(ص)
ختم میشود.
محتوای نامه :جنيد از مارستانی میپرسد« :دليل تو در تقصيرِ ترک ارتباط
چيست؟ چه چيزی تو را به فتور و سستی میخواند؟ چگونه سزاوار است
جدايی و هجران تو؟ و چگونه روی گردانيدی از اسرارت و فاصله گرفتی از
قلبت و رغبتی به ضميرت نداری؟» (اصفهانی ،)566: 1922سپس تأکيد میکند که
نفعِ دوستی خلق ،از دوستی اهل و عيال افزون است .جنيد دعا میکند که خدا ما
را از پاکترين خالصان قراردهد و به قرب خود نزديک گرداند .سپس میپرسد:
«آيا زيبنده است برای عاقل خرد ،برای اديب فهم ،برای طالب مطلوب ،برای
محب محبوب ،برای معلم کمال و برای مقرب قرب و برای همنشين مؤانسی که
دنيا را در يک چشم به هم زدن رها کند؟» جنيد به استشهاد ،آية  191سورة طه را
در خطاب به پيامبر(ص) ذکر میکند که در تفاسير مفهوم آن رضايت از خداوند
و خيره نشدن به زرق و برق دنياست .جنيد در اين بخش قسم میخورد که کسی
که از راه حقّ منحرف نشود از اهل يقين باشد و میگويد« :اگر سخنم سخت آمد
آن را با صبر هموار کن تا قلبت موافق آيد بدانچه در نامة من است که همانا پند
دادن (مناصحه) و زيبا سخن گفتنِ (مفاصحه) عارفان با يکديگر بهتر از متارکه و
رويگردانی است .و استدعا دارم که جواب مرا بدهی ».از ديگر اشارات جنيد در
اين نامه عبارت است از1 :ـ از جمله حقوقی که برگردن علما و حکماست،
دوری از مقبلين دنيا ،مخالفت در نهان و آشکار با آنها و شفاعت ايشان در باليا
نزد خداوند است؛ 5ـ تأکيد بر رضا و چشم پوشی از ظواهر دنيا؛ 9ـ توصيه به
ديدن اسرار ،بصيرت قلب ،حفظ ضمير و پرهيز از انس با دنياطلبان؛ 3ـ صفات
اهل يقين ،منحرف نشدن از راه حقّ ،عدم بغض به حقّ و تکريم مخالفان حقّ
است؛ 2ـ دوری از اهانتکنندگان به خداوند.
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االولياء

 .18نامة جنید به يکی از دوستان :اين مکتوب در
 ،)569:به روايت هارونبن محمد ضبط شده است .مخاطب آن يکی از دوستان
جنيد است .موضوع آن ترک توجه به گذشته و حال ،رهايی از غم و اندوه و
توصيه به اخالص است .کارکرد تعليمی و عرفانی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :اين توصيهنامه که در هفده سطر نگاشته شده ،با ثنای خدا آغاز و
با صلوات بر پيامبر(ص) و اهل بيت و اصحاب ختم میشود .اين نامه سراسر پند
جنيد به دوست خود (با لفظ اوصيک) است.
محتوای نامه :جنيد در آغاز نامه خداوند را سپاس میگويد که انسانهای
برگزيده را برای خود خالص میکند ،به آنها علم و معرفت میبخشد ،به انجام
محبوبترين کارها وا میدارد و به مقام قرب ،غايت قصوی و ذرو المنتهی

میرساند .توصيههای جنيد در اين نامه عبارت است از1 :ـ ترک توجه به گذشته،
چرا که توجه به گذشته آدمی را از وضعيت حال غافل میکند؛ 5ـ ترک توجه به
حال و تأکيد بر توجه به آينده و وارداتش که مقامی واالتر است؛ 9ـ رهايی از غم
و اندوه؛ 3ـ يگانگی در ذکر؛ 2ـ اخالص در تربيت؛ 6ـ عمل بر زدودن اندوه،
طلب اخالص قلبی در ذکر حقّ ،بودن در جايی که او تو را بيند و خواهد نه
جايی که خودخواهی؛ 6ـ محوکردن گواهی خويش تا حضرت حقّ گواه آدمی
باشد؛ 5ـ اگر انسان برای حقّ باشيد او نيز به واسطة آنچه دوست میدارد به
تمامی از آن اوست و آسان میگرداند آنچه بدان علم ندارد و اميدها و آرزوهايش
بدان نمیرسد.
االولياء (اصفهانی1922
 .19نامة جنید به يکی از دوستان :اين مکتوب در
 ،)551:به روايت هارونبن محمد مندرج است .مخاطب آن يکی از دوستان جنيد
است .موضوع آن جايگاه اوليای الهی و دوستان حقّ است .کارکرد تعليمی و
عرفانی دارد و يکسويه است.
ساختار نامه :اين نامة جنيد که در پانزده سطر خطاب به دوستان وی نوشته شده،
فاقد ارکان نامهنگاری است و جنيد در با زبان ادبی و لحن خطابی سخن
میگويد.
(اصفهانی1922
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محتوای نامه :جنيد در ابتدای نامه ذکر میکند که خداوند زمين را از اوليای خود
خالی نمیگذارند که ايشان سبب تکوين و حفظ زميناند و دعا میکند که
پروردگار به فضل خود او و يارانش را از اولياء قرار دهد .سپس صفات اوليا را
برمی شمارد .از منظر جنيد خدا ،پهنة زمين و بسيط ملک را با اوليا و علما زينت
میبخشد و ايشان نوری ساطعاند که بر قلوب عارفان ظهور میکنند .اوليا از
ستارگانی که زينت آسمان هستند ،برتر و از نور شمس و قمر تابندهترند؛ چراکه
راهنمايی ستارگان راه نجات اموال و بدنهاست و راهنمايی علما راه نجات و
سالمت اديان است و تفاوت است ميان سبب رستگاری دين و سبب رستگاری
دنيا .اشارات جنيد در اين نامه بدين شرح است1 :ـ مقام اوليا که سبب تکوين و
حفظ زمين هستند؛ 5ـ صفات اوليا که امين اسرار حقّ ،حافظ امر جليل الهی،
صاحب زيبايی عظيم و مشرف به کل امور ظاهر و باطن هستند.

نتیجه
از ذوالنون مصری شش مکتوب و از جنيد بغدادی نوزده مکتوب باقی مانده
است .همة نامهها اخوانی ،دوستانه و به زبان عربی است .مکتوبات ذوالنون (جز
يک نامه) راوی و مخاطب مشخص دارد؛ دو تن از مخاطبان ذوالنون ،عرفای
نامی «بايزيد بسطامی» و «وليد بن عتبه» و مابقی ياران او هستند .راوی شش
مکتوب جنيد نيز مشخص است ،اما در سيزده مکتوب ،نام راوی ذکر نشدهاست.
جز چهارنامه که مخاطب نامشخص دارد ،پانزده مکتوب جنيد مخاطب مشخص
دارد :نُه تن از طبقة مشايخ تصوف و شش تن ،از ياران و دوستان جنيد .مکتوبات
ذوالنون مبادله شده و دوسويه است و اغلب از ارکان مکتوبات تبعيت نمیکنند،
اما بيشتر مکتوبات جنيد يکسويه است و دارای ارکان مکتوبات است .نامههای
هردو ،کارکردی چندگانه دارند ،اغلب کوتاه و حاوی مضامين متنوع و مباحث و
تعاليم عرفانی هستند که در قالب نامه نگاشته شدهاند.
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نمودار .1کارکرد محتوايی نامهها

نمودار .2ارکان ساختاری نامهها

نمودار .3انواع نامهها از منظر مخاطب و مبادله
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