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 سپاسگزاری

نوشتن رسالۀ دکتری برای بنده فرصت بی نظیری بود که در مصاحبت استادانم هم فضایل 

هنگامی که از استاد تقی پورنامداریان درخواست . اخالقی را بیاموزم  و هم شیوۀ بررسی علمی را

کردم راهنمایی بنده را بپذیرند تصوّر ناقصی داشتم از راهی که قرار بود طی شود امّا استاد به 

ض اینکه موضوع را شنیدند با فراست ذاتی خویش جزئیات رساله را برایم روشن کردند و در مح

ای را که به ذهنشان رسید با این  ایام نگارش رساله با همّت منیع و طبع بلند خویش هر ایده

شاگرد ناچیزشان در میان گذاشتند و با شکیبایی تک تک جمالت پریشان شاگردشان را مطالعه 

 . و به آنها سامان دادند و اگر این رساله آبرویی دارد از فضل ایشان استفرمودند 

سرکار خانم دکتر زهرا پارساپور با روی گشاده راهنمایی بنده را بر عهده گرفتند و از آغاز بی 

های علمی خویش اوراق این رساله را با دقّت مطالعه فرمودند و هرگاه به امر  توجّه به گرفتاری

روز نخست که با ایشان دیدار کردم به بنده . مر مغفولی برخوردند آن را تذکّر دادندنادرست یا ا

دریغ ایشان فهمیدم که  فرمودند به موضوع رساله عالقۀ شخصی دارند امّا بعداً از دقّت و همراهی بی

 .خورد فراتر از عالقۀ شخصی لطفشان از وجدان پاکیزۀ علمی آب می

ژاد همواره در کنار دانشجویانشان هستند و هر ایرادی را با جناب آقای دکتر یوسف محمّدن

تردید ندارم بدون یاری پدرانۀ ایشان در دهلیزهای تاریک . فرمایند سرپنجۀ تدبیر برطرف می

تواند دل و دستش را برای بررسی  گردد و نمی تودرتوی مقررات اداری هر دانشجویی گمگشته می

 .میم قلبم ازیشان سپاسگزارماز ص. علمی و کسب فضیلت همراه کند
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 تحفۀ ناچیز به استادم
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 چکیده

های ادبی بسیار گسترده است و ساختارهای یکسان در میان آثار  ای در ایران از گونه نامه ادبیات مناقب

توانیم از گونۀ  میمختلف این گونۀ ادبی قابل مشاهده است و بر اساس این ساختارهای یکسان است که 

نامه نویسی سخن بگوییم امّا هنگامی که به پیشینۀ این گونۀ ادبی در ادبیات پیش از اسالم  ادبی مناقب

های عرفانی فارسی  نامه نامه نویسی سابقۀ چندانی ندارد؛ پس مناقب بینیم که مناقب کنیم می رجوع می

ای  های اسطوره اند؟ در این رساله نقش روایت دهساختارهای روایی خود را از کجا و از چه آثاری کسب کر

ما با یاری از روش ساختارگرا زندگی قهرمانان عرفانی را به . آریایی در ادبیات عرفانی بررسی شده است

ایم که توسط  ای کهنسالی  بحث کرده های اسطوره ایم و در هر مقطع از روایت مقاطع مشخصی برش زده

ای زندگی زردشت و نیز  های اسطوره روایت. اند سالمی و عرفانی شدهنویسندگان با اندکی تغییر ا

های مربوط به زایش و مرگ قهرمانان عرفانی و  های زایش و باروری اهمیت بسیار زیادی در داستان اسطوره

 .های عرفانی دارند های مربوط به کرامات و برکت نیز در روایت
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 کلیات : فصل نخست-7

 

 مسألۀ پژوهش-7-7

 

 

 

به جز تالش تقی . تحقیق در ادبیّات عرفانی و گونه های آن در زبان فارسی در مراحل نخستین است

پورنامداریان برای شناسایی گونه های ادبیّات عرفانی در مدخل کوتاهی در دانشنامه زبان و ادب فارسی، 

نویسنده در این . تالش مضبوط دیگری برای صورت بندی نظری میراث ادبی عرفانی صورت نگرفته است

 :مدخل ادبیّات عرفانی را از نظر زبانی به این سه دسته تقسیم کرده است

آثاری که زبان در آنها برای بیان و شرح و توضیح معنی یا موضوعی به منظور انتقال آن به : الف

 .مخاطب به کار می رود و تشخّص زبان ناشی از بالغت گوینده و مهارت او در نوشتن است

آثاری که زبان در آنها برای بیان معنایی به کار می رود که با حسّاسیت های عاطفی گوینده یا : ب

نده پیوند دارد و تأثیر این حسّاسیت عاطفی به زبان تشخّص می بخشد و گاهی غلبه حسّاسیت های نویس

 .عاطفی سبب می شود که بیان معنی تحت تأثیر آن بسیار کم رنگ شود



۲ 
 

آثاری که در آنها زبان در خدمت بیان تجارب روحی خاص و فردی در می آید که به سبب یگانگی : ج

نمی توان مصداقی قابل فهم برای آنچه زبان در نظام معنی شناسی نخستین خود با تجارب مشترک و عام 

 .(ذیل مدخل ادبیات عرفانی 292، 4ج: 4831پورنامداریان )بر آن داللت دارد پیدا کرد 

پورنامداریان در ادامه این بحث گونه های مختلف ادبیّات عرفانی را بر اساس گونه های زبانی معرفی 

یزات مضمونی گونه های ادبی عرفانی نپرداخته است در حالی که سهم تمایزات مضمونی کرده ولی به تما

نویسنده در . انکار ناپذیر است -از جمله گونه ادبی مناقب نامه–در ایجاد گونه های متنوع ادبیات عرفانی 

در ادبیات عرفانی ادامه اشاره کرده که یکی از وجوه تمایز مناقب نامه های عرفانی از گونه های ادبی دیگر 

از مضامین و بن مایه های این دسته از آثار ناشی شده است؛ ایشان در ذکر گونه هایی از ادبیّات عرفانی 

که از دسته زبانی نخست هستند به مناقب نامه ها پرداخته اند؛ سپس بعد از معرّفی مناقب نامه های 

نعیم اصفهانی و نفحات االنس جامی و تذکره گروهی از جمله طبقات الصوفیه سلمی و حلیه االولیا ابو 

در کنار ": االولیاء عطّار نیشابوری توجّه خود را به سمت مناقب نامه های فردی معطوف کرده و نوشته اند

تذکره های احوال صوفیان، کتاب های متعددی نیز درباره بعضی از مشایخ به قلم مریدان آنها نوشته شده 

  .(291، 4ج: همان) "افسانه ها و کرامات و خوارق عادات مبالغه آمیز است است که معموال درآمیخته با

تنها توصیفی که نویسنده برای مناقب نامه ها ذکر کرده اند آمیختگی این آثار با افسانه و کرامت و 

مبالغه است و این توصیف به خوبی از ماهیّت ویژه این آثار پرده بر می دارد و ما در این تحقیق تالش 

واهیم کرد ماهیّت این افسانه ها و گونه های زبانی مبالغه آمیز را متناسب با افسانه پردازی روشن کنیم خ

به بیان دیگر مسئله این است . و پی ببریم خاستگاه این افسانه ها کجاست و از چه نظمی پیروی می کنند

رند و اسطوره چه نقشی در مناقب که مناقب نامه ها از لحاظ مضمونی چه تمایزی با آثار صوفیانه دیگر دا

 .نامه نویسی دارد

 

 تحلیل ویژگی های مضمونی مناقب نامه های فارسی-7-2

 

در فهرست کلی ادبیّات عرفانی می توانیم برای هرکدام از گونه های نام برده در بیرون از ادبیّات عرفانی 

 (generic) انواع ادبی/ شناسانه مثال دستینه های صوفیانه از لحاظ قواعد گونه. جفت متناظری پیدا کنیم
با کتاب های اصول عقاید متناظر هستند و یا منظومه های عرفانی غنایی در حقیقت با سنّت ادبیّات 

با پافشاری بر ایجاد تناظر میان آثار مختلف آنگاه که به سنّت مناقب نامه نویسی می . غنایی متناظرند

در )زندگی نامه مقدّسین مذهبی؛ زردشت : تاریخی قرار دهیمرسیم باید مناقب نامه ها را در کنار متون 
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؛ و یا زندگی نامه سرآمدان سیاست از قبیل اردشیر (در کتاب های سیره)، پیامبر اسالم (دینکرد هفتم

 .(در تاریخ مبارک غازانی)یا غازان خان ( در کارنامه اردشیر پاپکان)پاپکان 

الهیّات به این دلیل که مناقب نامه . ن دارد؛ الهیّات و ادبیّاتسنّت مناقب نامه نویسی دو خاستگاه توأما

به زندگی فرد مقدّس می پردازد و تاریخ زندگی ارضی و قدسی او را بازگو می کند و ادبیّات به این دلیل 

تثبیت شده است و  (Genre) نوع ادبی/ در ادبیّات جهان یک گونه (Hagiography) که مناقب نامه

گونه ادبی برای مؤکّد کردن مفاهیم مورد نظرشان از بسیاری از شگردهای ادبی استفاده  نویسندگان این

و گاه پیش می آید که برجسته ترین مناقب نامه هابه ( بخش اهمیت و ضرورت پژوهش. رک)کرده اند 

و مناقب نامه اثری ست که به انگیزه ستایش فرد مقدّس نوشته شده . مقام شاهکار ادبی نائل می شوند

 .معموالً بر آغاز تا پایان تاریخ زندگی او احاطه دارد و به همین دلیل از ساختار خطّی زمان پیروی می کند

مناقب نامه نویسی در فارسی احتماال تحت تاثیر سنّت طبقات نویسی در زبان عربی پدید آمده است 

یکی از این . ود داردهرچند تفاوت های بنیادینی میان این دو سنّت وج( 413-411: 2004مجدّدی)

تفاوت ها به تعداد زیاد اشخاصی مربوط می شود که در سنّت طبقات نویسی عربی معرفی می شوند حال 

در زبان فارسی سنّت زندگی . آنکه در مناقب نامه نویسی به تعداد کمتری از افراد مقدّس پرداخته می شود

مه ها و طبقات بیشتر از ضرورت ناشی می شود تا نامه نویسی سابقه چندانی ندارد و پیوند دادن مناقب نا

به خاطر داشته باشیم سنّت طبقات نویسی احتماالً در  -همانطور که گفته شد–حقیقت؛ به ویژه اگر 

کتاب طبقات الصوفیه ابو عبد الرحمن سلمی از داستان . امتداد کتب حدیث و علم الرجال پدید آمده است

است و پذیرفتن این نکته که طبقات الصوفیه از حیث تاریخی پدر یا و حکایت صوفیانه و کرامات خالی 

نیای مناقب نامه های فارسی است برای هر پژوهشگری چنان دشوار است که پذیرفتن نسبت پدری و 

  .فرزندی میان کالغ و طاووس

بقات ط. در زبان فارسی به دو راه مختلف رفتند( طبقات نویسی و مناقب نامه نویسی)این دو سنّت 

. نویسی به ویژگی های زبانی خود وفادار ماند اما مناقب نامه نویسی شگردهای ادبی متنوعی را اتخاذ کرد

، 291:  4811بن بزّاز ا ←برای نمونه )مثال کاربرد آرایش های زبانی از جمله نقل شعر فارسی و عربی 

: 4890؛ عطار نیشابوری 426: 4831یسهلگ ←برای نمونه)و نقل حکایت و داستان پردازی ( 611، 138

به تدریج جزء جدایی ناپذیر مناقب نامه ها شد اما بارزترین تحوّلی که در سنّت مناقب نامه ( 61، 2ج

ها به تدریج به سمت زبان مبالغه آمیز حرکت ¬نامه¬نویسی به وجود آمد این بود که نویسندگان مناقب

برای همیشه از هم جدا شد زیرا طبقات نویسی به کردند و از این مرحله به بعد مسیر دو سنّت مذکور 

زندگی افراد مقدّس از لحاظ جنبه های عقالنی و تاریخی می پرداخت در حالی که زبان مبالغه آمیز صدق 
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( 134م)مثال یکی از نخستین طبقات نویسان، خواجه عبداهلل انصاری . تاریخی هر متنی را ضعیف می کند

ز مخالف بود و ذکر کرامت و مبالغه را خطر بزرگی می دانست که بر سر راه با ذکر داستان های کرامت آمی

اما در سده های بعد ذکر کرامت های ( 30-19مقدمه سرور موالیی، : 4831انصاری)صوفیان ایستاده است 

-14: 4811ین ابراهیمالد شرف ←برای نمونه )مشایخ تصوّف عنصر همیشگی کتاب های مناقب نامه شد 

و حجم عظیمی از بن مایه ها و ( "ذکر حکایات و کرامات که از شیخ ظاهر شد "با عنوان  باب سوم 16

مانند برکت به )مضامین اسطوره ای به مناقب نامه ها وارد شدند از جمله بن مایه های اسطوره نباتی 

مانند ) و بن مایه های اسطوره ای درباب طبیعت( گندم، تبدیل گندم به طال، محافظت از آفرینش نباتی

در بخش های بعدی این طرح نامه نمونه (. مبارزه با خشکسالی، جوشاندن چشمه، متوقف کردن طوفان

 .(ادامه طرح نامه: رک)های محدودی از بن مایه های اسطوره ای برشمرده و تحلیل خواهند شد 

 پیوند مناقب نامه ها با مضامین اسطوره ای-7-9
 

سنّت مناقب نامه نویسی آرام آرام با فاصله گرفتن از سنّت حدیث و طبقات المحدّثین راه تازه ای در 

پیش گرفت که توجّه به اسطوره های ایرانی بود؛ به عبارت دیگر با مرور زمان مناقب نامه ها بن مایه های 

 894متوفی )ابو الحسن دیلمی  سیرت شیخ کبیر ابو عبداهلل خفیف شیرازی به قلم. اسطوره ای پیدا کردند

کهن ترین مناقب نامه مستقلی است که درباره یکی از مشایخ ایرانی نوشته شده و اصل عربی آن ( هجری

مقدمه )به دست ما نرسیده بلکه در قالب ترجمه فارسی آن از قرن نهم هجری به دست ما رسیده است 

اسطوره ای اندک است و بالعکس مضامین  در این کتاب سهم مضامین(. 11: 4818یلمی د ←شیمل در 

در پیدا کردن مشایخ :  -به ویژه باید به باب یازدهم . الهیاتی و حدیثی در این کتاب برجستگی دارند

توجه کنیم که نشانی از پیوستگی مناقب ( 244-203: همان) -حدیث کی شیخ بریشان سماع حدیث کرد

د و چنین فصلی در بسیاری از مناقب نامه های دیگر هم نامه نویسی و سنّت علم الرجال به همراه دار

وجود دارد از جمله در فردوس المرشدیّه فی اسرار الصمدیّه و جالب است که در کتاب اخیر الذکر نه یک 

باب ششم : فصل بلکه سه فصل به موضوع سلسله حدیث و رجال شناسی ابو اسحاق کازرونی پرداخته است

 .(19: همان)و باب هشتم ( 12: همان)، باب هفتم (81: 4863محمود بن عثمان )

با گذشت زمان پیوند مناقب نامه ها با متون حدیثی کمرنگ شد و نشانه های این انفصال تدریجی در 

همین کتاب فردوس المرشدیّه یافت می شود؛ نویسنده کتاب یعنی محمود بن عثمان در آغاز باب ششم 

و در ( 81: همان) "حدیث بیش یاد نکردیم و روایت استادان نیاوردیم ما از برای تخفیف بر مجرّد": نوشته

واقع همین کار را هم کرده و احادیثی را که در این باب و دو باب بعدی آورده بدون سلسله اسنادشان ذکر 
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محمود بن عثمان در آغاز باب ششم یک نکته دیگر را هم روشن کرده که برای بحث کنونی . کرده است

ما از برای تخفیف بر مجرّد حدیث بیش یاد نکردیم و روایت استادان  ": او نوشته. یت داردبسیار اهمّ

نیاوردیم همچنانکه خطیب امام ابوبکر محمّد بن عبد الکریم رحمه اهلل علیه در سیرت عربی روایت 

وایت عربی ر(. 81: همان) "استادان آورده است تا به حضرت پیغامبر صلّی اهلل علیه و علی آله و سلّم

فردوس المرشدیّه تالیف خطیب امام ابوبکر محمّد بن عبد الکریم به دست ما نرسیده است و برای ما 

محمود بن عثمان در زمان دیگری هم نشان داد . ممکن نیست صحّت ادّعای محمود بن عثمان را بسنجیم

ها پس از پایان تالیف به مباحث حدیثی و رجال شناسی بی عالقه است و آن در هنگامی بود که سال 

فردوس المرشدیّه تصمیم گرفت باز هم کتابی درباره ابو اسحاق کازرونی تدوین کند منتها این بار خالصه 

و به همین دلیل کتاب  -صفحه است 110فردوس المرشدیّه در چاپ حروفچینی ایرج افشار –تر 

 210المرشدیّه در چاپ ایرج افشار حدود انوار –انوارالمرشدیّه را نوشت که از نسخه قبلی کوتاه تر بود 

در یاد کردن قوت <بعضی از ابواب در نسخه جدید خالصه شده بودند مانند باب چهاردهم .  -صفحه است

 >در ذکر لباس شیخ مرشدکه در نسخه تازه به یک باب تبدیل شده بودند<و باب پانزدهم  >شیخ مرشد
از ابواب بالکلّ حذف شده بودند از جمله باب ششم و  و بعضی >در ذکر قوت و لباس شیخ<باب هشتم  –

این ابواب در حقیقت یادگار پیوند مناقب نامه نویسی  و علم الرّجال بودند و این پیوند با . هفتم و هشتم

گذشت زمان سست تر شد و جای خود را به پیوند تازه ای داد که رفته رفته میان مناقب نامه نویسی و 

ی و عامیانه شکل گرفت و این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که در بسیاری از مناقب روایت های اسطوره ا

نامه های متاخّر هیچ ذکری از احادیث نبوی در میان نیست و البته نباید فراموش کرد که این روند مثل 

فاصله گرفتن هر پدیده دیگری در این دنیا به چندین گونه علل مختلفه نیاز داشته و احتماالً نتیجه فرعی 

 .تصوّف از سنّت زهد نیز بوده است

 

 گسترش مضمون ها و ساختارها: مناقب نامه نویسی و داستان زندگی زردشت

پیش . در طی قرون متمادی پا به پای سنّت مناقب نامه نویسی یک سنّت ادبی دیگر هم وجود داشت

ای اشاره کردیم اما یک سنّت ویژه را از این به تنگدستی تاریخ ادبیات فارسی از حیث متون مناقب نامه 

به چند دلیل نادیده گرفتیم؛ سنّتی که اگر دالیل قاطعی برای وجودش یافته شود پیشینه مناقب نامه 

نویسی به ایامی بسیار دورتر از آنچه تاکنون می اندیشیدیم می رسد و افزون بر این ریشه پیوند مناقب 

  .وشن می شودنامه نویسی و بن مایه های اسطوره ای ر
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این بخش (. 486: 4811تفضلی )ظاهراً بخشی از اوستا به نام سپند نسک درباره زندگی زردشت بوده 

از اوستا متاسفانه باقی نمانده اما چند متن زنْد ادعا می کنند برگردان سپند نسک هستند از جمله دینکرد 

م جوان جمان در قرن سوم هجری تصنیف هفتم و کتاب مختصر اما پر فایده ای که موبدی به نام زاداسپر

. و ما آن را امروز به نام وزیدگی های زاد اسپرم می شناسیم( 411، 486: 4811تفضلی )کرده است 

خطوط کلّی زندگی زردشت در هر دو کتاب یکسان است اما روایت دینکرد بسیار مفصل و دراماتیک است 

نامه باید داشته باشد و این دقیقا همان حال و هوایی  و دقیقا همان روحیه و سبکی را دارد که یک مناقب

بن مایه ستیزه با پدر که در سنّت مناقب نامه نویسی نمونه . است که علم الرجال نداشت و هنوز هم ندارد

و هم ( 41-46، 4ج: 4834محمّد بن منور )های فراوانی دارد و هم درباره ابو سعید ابو الخیر ذکر شده 

محمود بن عثمان )و هم درباره ابو اسحاق کازرونی ( 81-88: 4818دیلمی ) خفیف  درباره ابو عبداهلل

و از طریق زردشت به ( 10-69: 4890زاد اسپرم )در زندگی زردشت هم دیده می شود ( 41: 4863

: 4836 کمپبل ←برای نمونه های اسطوره ای ستیزه پدر و پسر )اسطوره های کهن انسان می رسد 

233-239).  

ی گرفتن از این فرضیه برای تفسیر مناقب نامه های فارسی نشان می دهد که مناقب نامه ها یار

توانستند با دور شدن از سنّت های حدیثی و حرکت به سمت سنّت های اسطوره ای دایره مضامینشان را 

های به عبارت دیگر رجوع به بن مایه های اسطوره ای و فربه کردن دراماتیک روایت . گسترده کنند

زندگینامه ای، وسیله گردآورندگان و نویسندگان مناقب نامه ها بود برای گریز از تنگناهای مضمونی علم 

 .الرّجال و طبقات المحدثّین

باب یازدهم . مناقب نامه ها با استفاده از این روش توانستند ساختارهایشان را هم گسترش بدهند

ینی کرده بودند ابو اسحاق کازرونی زاده خواهد شد فردوس المرشدیّه درباره مشایخی است که پیش ب

این بن مایه که در فردوس المرشدیّه چنان اهمیتی پیدا کرده که بتواند (. 63: 4863محمود بن عثمان )

مثالً عطار . یک فصل کامل از مناقب نامه را در بر گیرد در مناقب نامه های دیگر هم دیده می شود

 :بالفاصله پس از معرفی ابو الحسن خرقانی نوشته نیشابوری در تذکره االولیاء

نقل است که شیخ بایزید هر سال یک نوبت به زیارت دهستان شدی بر سر ریگ که آنجا قبور 

مریدان از وی سوال کردند که شیخا ما . شهداست چون بر خرقان گذر کردی باستادی و نفس برکشیدی

مردی بود نام او علی و کنیت . زدان بوی مردی می شنومآری که از این دیه د: گفت. هیچ بوی نمی شنویم

، 2ج: 4833عطار ) "بار عیال کشد و کشت کند و درخت نشاند. بر سه درجه از من بیش بود. او ابو الحسن

204). 
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در اینجا با یک بن مایه اسطوره ای رو به رو هستیم که از طریق زندگی نامه زردشت به اسطوره ها می 

نام زردشت سیصد سال پیش از آنکه به هم پرسگی اورمزد "ب وزیدگی های زاد اسپرم رسد زیرا به موج

و در اسطوره های جهان هم ( 9شماره . 6بخش . 62: 4890زاد اسپرم ) "رسد بر زمین خوانده شد

پیشگویی زایش افراد مقدس نمونه های فراوانی دارد از جمله در اسطوره زندگی بودا و داستان زایش 

 .موسی

نا بر مقدمات و شواهدی که ذکر شد به نظر می رسد سنّت مناقب نامه نویسی هم از لحاظ مضمونی ب 

و هم از لحاظ ساختاری تحت تاثیر روایت های اسطوره ای بوده است و به بیان دیگر سنّت مناقب نامه 

نگی سنّت های ایرانی و نشانگر تداوم فره –نویسی باز آفرینی روایت های اسطوره ای در فضای اسالمی 

 .بوده است -خصوصاً –و سنّت های مزدایی  -عموماً -ایرانی 

با چنین نگاه گونه شناسانه ای اگر به مناقب نامه ها بنگریم و به دنبال آن ویژگی های مشترکی 

بگردیم که معموالً در هر گونه ادبی آثار مختلف آن گونه را به هم پیوند می دهند در می یابیم مشابهت 

مثالً می توانیم به شباهت شگفت آوری اشاره . راوانی میان عناصر داستانی مناقب نامه ها وجود داردهای ف

کنیم که در روایت های مربوط به تولّد صوفیان مختلف در مناقب نامه های مختلف دیده می شود؛ 

محمود )حاق کازرونی مثالً درباره والدت ابو اس. بسیاری از صوفیان به همراه ستون های نور زاده شده اند

خیلی جالب است (. 483: 4831منتخب نور العلوم )و در زایش ابو الحسن خرقانی ( 69: 4863بن عثمان 

که در این مورد با رجوع به زندگی زردشت و احوال او پیش از زایش زمینی می توان همین بن مایه را 

رهای اطراف خانه به پیکر آتش پیدا سه شب در همه گذ[ فره زردشت پیش از زایش او] ": مشاهده کرد

  (66: 4890وزیدگی های زاد اسپرم ) ".راهگذاران نوری بزرگ همی دیدند. بود

مشابهت ها در همه جای مناقب نامه ها یافت می شوند؛ چون نمونه نخست را از کودکی فرد مقدس 

بن ( ب نشان داده شود؛ الفانتخاب کردیم نمونه بعدی هم از همان دوران آورده می شود تا به این ترتی

هر دوره از زندگی فرد مقدس در ( ب. مایه های مناقب نامه نویسی از الگوهای یکسانی پیروی می کنند

در زندگی بسیاری . سنّت مناقب نامه نویسی قابل تجزیه به چند بن مایه اصلی و چند بن مایه فرعی است

مثالً ماجرای ابو سعید ابو . ا پدرش در ستیزه استاز پیران صوفی دیده می شود که او از همان کودکی ب

الخیر و پدرش بسیار شهرت دارد؛ در این داستان پدر ابوسعید دیوارهای خانه را با  نام سلطان محمود 

غزنوی و نگار فیل های لشکر او آراسته بود و ابوسعید در مخالفت با پدرش دیوارهای اتاق دیگری را با اسم 

یا در داستان دیگری که درباره شیخ زاهد گیالنی است ( 41، 4ج: 4834د بن منور محمّ)خداوند آراست 

می بینیم که پدر او برای این که پسرش را از سماع باز دارد چنان او را کتک زد که خون از سر پسر روان 
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آشکار این بن مایه همانگونه که (. 433: 4811ابن بزّاز )شد و پدر به گمان افتاد پسرش را کشته است 

است به ستیزه پدران و پسران اشاره دارد و در کودکی زردشت هم دیده می شود زیرا پدر زردشت چهار 

این بن مایه به جز زندگی (. 10-69: 4890زاد اسپرم ) بار تالش کرد پسرش را بکشد اما موفق نشد 

سام و زال و همچنین در زردشت در روایات اساطیری ایرانی بارها مشاهده شده است؛ از جمله در داستان 

داستان رستم و سهراب و بیرون از مرزهای فرهنگی ایران هم این بن مایه در اشاره به اسطوره آفرینش 

یونانی ها عقیده داشتند خدای زمان به نام کرونوس پدرش  (Hesiod) به گزارش هزیود: نقش اساسی دارد

 ی سومری هم آفرینش نتیجه هماغوشی انلیلرا با داس اخته و به آسمان پرتاب کرد و در داستان ها
(Enlil) و مادرش و تبعید کردن پدرش به نام آن (An)  239-233: 4831کمپبل )است(. 

پژوهش حاضر با تمرکز بر بن مایه های اساطیری مناقب نامه ها راه تازه ای را برای بررسی کردن این 

ه های الهیاتی حاکم بر مطالعات عرفانی است تالش این پژوهش خروج از شیو. سنّت پیشنهاد خواهد کرد

و این مطالعه می تواند پاسخ تازه ای به این سوال کهنه بدهد که چرا ادبیّات عرفانی در ایران رواج یافت و 

چگونه سنّت مناقب نامه نویسی با استفاده از الگوهای اسطوره ای موفق شد هم از لحاظ ساختار و هم از 

 ط شود؟لحاظ مضمون دچار انبسا

 

 (چرایی پژوهش)اهمیت و ضرورت انجام پژوهش -7-4

 

 ییایگستره جغراف. دارد یگسترده ا اریدامنه بس یفارس یعرفان اتیّدر ادب یسیسنّت مناقب نامه نو

آن  یو گستره زمان -و شبه قارّه هندوستان ریصغ یایآس جان،یخراسان، فارس، آذربا – یسیمناقب نامه نو

سراغ  یمنثور یادب سنّتکمتر  یزبان فارس یدر سپهر فرهنگ. است -ازدهمیقرن  انیاز قرن چهارم تا پا –

رواج شگفت آور  لیکشف دل یگسترده برا قاتیبا وجود تحق. داشته باشد یگستره ا نیکه چن میدار

 دیکمتر توجّه شده و شا یاسطوره ا یها هیبه نقش بن ما قاتیتحق نیرسد در ا یبه نظر م یعرفان اتیادب

 .برساند یاری شپرس نیبه پاسخ دادن به ا یاسطوره ا یها هیتوجّه به بن ما

آن از  یاست و ترجمه فارس( یبه زبان عرب) یسلم هیطبقات الصوف یعرفان اتیّمناقب نامه ادب نینخست

به  یوفادار یشده و مترجم گاه یبه استقالل معرّف یکتاب هر صوف نیدر ا. است یخواجه عبد اهلل انصار

 یمثالً انصار. افزوده است یخودش را به اطّالعات سلم یاز دانسته ها یزیرا کنار گذاشته و چ یرباصل ع

-491: 4831 یانصار)است  امدهین یرا نقل کرده که در کتاب سلم یداستان یدر احوال حارث محاسب
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 یعنی<خود  یومب یها یژگیاز همان آغاز و یفارس یسیسنّت مناقب نامه نو بیترت نیبه ا(. 496

کرده و در همان زمان  لیتحم یعرب یسیرا به سنّت مناقب نامه نو >با داستان و اسطوره یختگیآم

سنّت  نیتجربه کرد ساختار ا یسیکه مناقب نامه نو یپس از تکامل. کرده است جادیرا ا یتازه ا یساختارها

شد و تنوّع  تیمناقب نامه ها تثب یعنصر سبک گاهیدر جا یکالم شیشد؛ شعر و آرا گرگونید یبه کلّ

مناقب نامه  یتکامل فصل بند یبرا. محدود سابق درگذشت یاز مرزها یفرد یفصول در مناقب نامه ها

روزبهان  خیاالقطاب الش دیذکر س یبه باب سوم از کتاب تحفه اهل العرفان ف میاشاره کن میتوان یها م

باب در  نیا. "و کرامات که از او ظاهر شد اتیر ذکر حکاد"با عنوان ( 16-14: 4811 میابراه نیشرف الد)

باب که در کتاب مورد نظر  نیهم رایز ستین ریبا فصول هم موضوع در کتاب صفوه الصفا چشمگ سهیمقا

با ابواب مشابه در کتاب صفوه الصفا عمالً  سهیو پنج صفحه را در بر گرفته در مقا ستیدر حدود ب یزیما چ

 . دیآ یبه چشم نم

 سندگانینو انیکرامت ها خرج کرده در م یساختار یطبقه بند یصفوه الصفا برا سندهیکه نو یدقّت

جالب توجه  تیخلّاق. ستین یلیابن بزّاز اردب یساختار تیتنها خلّاق نیندارد و ا یریمناقب نامه ها نظ

در :  -به صفوه الصفا  در باب دوازدهم  یلیاردب نیالد یصف خیش دانیمر یاو وارد کردن کرامت ها گرید

 .(4413-4480: همان)از خاتمه الکتاب است  شیو پ -یصف خیش دانیذکر کرامات مر

و  نیبر مضام یمناقب نامه ها را مبتن یساختار راتییتغ زانیتواند شدّت و م یکه ذکر شد م یا نمونه

ساختار  انیست که م ینشان دادن رابطه انمونه  نیا گرید دهینشان دهد و فا یاسطوره ا یها هیبن ما

 .(ژوهشپ هیبخش فرض: رک)آن وجود دارد  یو اسطوره ا زیمبالغه آم نیمناقب نامه و مضام

دهد که  یمناقب نامه ها نشان م نیب سهیمقا: مناقب نامه ها یاسطوره ا نیپژوهش در مضام ضرورت

مثل مضمون مخالفت با راه رفتن . در آثار متأخّر هستند یگسترده مناقب نامه ا نیآثار متقدّم منشأ مضام

 یانصار)اقطع نقل شده  یناتیت ریو از جمله ابو الخ انیاز صوف یاریدر هوا که درباره بس دنیبر آب و پر

 یلیابن بزّاز اردب)تکرار شده است  یلیاردب نیالد یمضمون در مناقب نامه صف نیو هم( 189: 4831

ادامه طرح نامه؛ بخش )و غذا  اهیو برکت به آب و گ یمربوط به اسطوره نبات یساخت ها زیون( 491: 4811

 .(یچارچوب نظر

از سنخ نمونه  ییمشابهت ها افتنی نیو همچن یاسطوره ا نیمناقب نامه ها از لحاظ مضام یبررس

 - variation– یها ونیاسیاحصاء وار زیو ن نیشناختن نحوه تطور مضام. که ذکر شد ضرورت دارد ییها

 دایپ. بود دمناقب نامه ها خواه یاسطوره ا نیمضام یبررس گرید دهیفا نیاز مضام کیهر یخیو تار یبوم
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 یکند و نشان م یآثار را روشن م نیا یساختار نیدر مناقب نامه ها نحوه تدو یاسطوره ا نیکردن مضام

 سندگانینو یدر حافظه فرهنگ شیکنند و از پ یم یرویپ یکسانی یاز الگوها نیمضام نیدهد که همه ا

 . مناقب نامه ها حضور داشته اند

درباره یکی از مریدان ابو سعید ابو  اسرار التوحیدبرای نمونه می توانیم به داستانی اشاره کنیم که در 

مزد استاد و مزدور و بهای خشت "او قصد داشت در شهر شوکان خانقاهی بسازد و . الخیر نقل شده است

ساختمان خانقاه به سرانجام رسید و مرید ابوسعید . را از گندمی بدهد که در خانه انبار کرده بود "پخته

مرید نتوانست این کرامت را پنهان . کرد اما هنوز در خانه گندم بودمزد استاد و همه هزینه ها را پرداخت 

این غریب ": کند و داستان را برای مرد آگاهی بازگو کرد که استاد فرزندانش بود و مرد آگاه پاسخ داد

از  "اگر این سخن با من نگفتیی... که تو مرید اویی[ یعنی ابو سعید ابو الخیر]نیست از کرامت آن شیخ 

 (.411. 4ج: 4834محمّد بن منور )شیخ آن گندم تا قیامت تمام نمی شد  برکت

به نقل صفوه الصفا شیخ زاهد . همین مضمون در اقلیمی متفاوت به گونه ای تازه روایت شده است

گیالنی در سال قحطی به صفی الدین اردبیلی که شاگردش بود دستور داد به انبار برود و ببیند چقدر برنج 

صفی الدین اطاعت کرد و به انبار رفت و حدس زد برنجی که در انبار مانده پانزده روز . مانده استدر انبار 

دیگر تمام خواهد شد و چون هنوز سه ماه تا برداشت برنج تازه مانده بود دریافت که پیش از دریافت برنج 

انقاه به دردسر خواهد تازه ذخیره خانقاه تمام خواهد شد و شیخ برای سیر کردن مریدان و مهمانان خ

به روایت مناقب نامه پس از برکت دادن شیخ . پس صفی الدین از شیخ زاهد گیالنی طلب برکت کرد. افتاد

و برنج به آن سه ماه وفا  "سه ماه با برنج سپری شد چنان که مهمانان انبوه می آمدند و سیر می شدند"

 (.241: 4811ابن بزاز)کرد و نه روز دیگر زیادت بر آن سه ماه 

این بن مایه برآمده از جامعه کشاورزی است و تأثیر اسطوره های کهن باروری در آن نمایان است و این 

این سفره خاصیت جادویی . بن مایه در قصّه های عامیانه ایرانی به شکل سفره حضرت سلیمان آمده است

خدیش )ند از آن بیرون می آید دارد و در کنار انبان و کشکول سلیمان هر غذایی که قهرمان اراده ک

با  "ملک محمّد و دیو یک لنگو"این بن مایه در یکی از داستان های عامیانه فارسی به نام (. 94: 4894

همین خویشکاری ذکر شده است؛ قهرمان داستان برای پیدا کردن مرغ طوطی و قفس طالیی به سفر می 

بیابانی بی آب و علف به درویشی برخورد می کند رود و پس از پشت سر گذاشتن ماجراهایی نفس گیر در 

و با درویش معامله ای می کند بدین قرار که درویش گفت اگر تو شمشیرت را به من بدهی من هم 

مگر این اشیائی که نام : قهرمان داستان از درویش پرسید. کشکول و شاخ نفیر و سفره ام را به تو می دهم

خاصیت کشکول این است که اگر هرچه مهمان برایت بیاید ": خ دادبردی چه خاصیتی دارند؟ درویش پاس
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بگو یا حضرت سلیمان، من مهمان دارم و تو هرچه از غذای داخل کشکول برداری تمام نمی شود و 

خاصیت سفره هم این است که اگر بگویی یا حضرت سلیمان من مهمان دارم هرچه نان برداری تمام نمی 

 (111: 4894خدیش . )"شود

: 4811ابن بزاز اردبیلی )در یکی از داستان های شیخ زاهد گیالنی به همین مضمون برمی خوریم  

و حسن کچل هم که یکی از قهرمانان عامیانه ایرانی است در یکی از داستان ها دیگ طلسم شده ( 214

ود که حسن ای دارد که هر مقدار غذایی را که اراده کند بیرون می دهد و طلسم دیگ وقتی باطل می ش

از زبان  اسرار التوحیدکچل راز دیگ را برای دیگران افشا کند و این همان مضمونی است که در داستان 

مرد آگاه خطاب به مرید شیخ گفته شد که اگر این راز را برای من بازگو نمی کردی آن گندم تا روز 

نباتی عموما با ساختار یکسانی  در اسطوره برکت(. 411. 4ج: 4834محمّد بن منور )قیامت تمام نمی شد 

 : رو به رو هستیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسیار جالب است که همین بن مایه با همین ساختار در داستان های زندگی عیسی مسیح هم وجود 

مرا بر این جماعت دل بسوخت زیرا که الحال سه روز : عیسی شاگرد خود را پیش طلبیده گفت": دارد

می خواهم ایشان را گرسنه برگردانم مبادا در است که با من می باشند و هیچ چیز برای خوراک ندارند و ن

از کجا در بیابان ما را آنقدر نان باشد که چنین انبوه را سیر کند؟ : شاگردانش به او گفتند. راه ضعف کنند

مقطع 

 روایی

 شرح مقطع

 .مهمان انبوه می رسد یا هزینه ناگهانی به وجود می آید الف

 .طعام یا غلّه اندک است ب

 .قهرمان به عنصر نباتی برکت می دهد ج

نیاز قهرمان برطرف می شود اما طعام یا /همه سیر می شوند د

 .هنوز تمام نشده استعنصر نباتی 
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پس مردم را فرمود تا . هفت نان و قدری از ماهیان کوچک: چند نان دارید؟ گفتند: عیسی ایشان را گفت

هفت نان و ماهیان را گرفته شکر نمود و پاره کرده به شاگردان خود داد و و آن . بر زمین بنشینند

شاگردان به آن جماعت و همه خورده سیر شدند و از خرده های باقی مانده هفت زنبیل پر برداشتند و 

 (89-82: 41متی ) "خورندگان سوای زنان و اطفال چهار هزار مرد بودند

ب نامه ها نحوه تدوین ساختاری این آثار را روشن می کند و پیدا کردن مضامین اسطوره ای در مناق

نشان می دهد که همه این مضامین از الگوهای یکسانی پیروی می کنند از پیش در حافظه فرهنگی 

 .نویسندگان مناقب نامه ها حضور داشته اند

 

 اهداف پژوهش-7-5

 

 :اهداف پژوهش حاضر عبارتند از

 زندگی پیران صوفیه در مناقب نامه های فارسیتحلیل بن مایه های اساطیری  -4

 تبیین رابطه سنّت مناقب نامه نویسی با گونه ها ادبی دیگر در ادبیات فارسی -2

 تبیین پیوستگی میان ادبیات پیش و پس از اسالم  -8

 تحلیل سیر تحوّل مناقب نامه نویسی در زبان فارسی و جایگاه اسطوره در این تحوّل -1

 کرامت های صوفیانه مبتنی بر بن مایه های اسطوره ایطبقه بندی  -6

 

 های پژوهش سؤال-7-6

 

 :های پژوهش عبارتند از سؤال

 های صوفیانه فارسی وجود دارد؟ نامه مناقب در اساطیری های مایه بن چه □

 اسطوره های مایه بن به توجه با ادبی های گونه سایر با فارسی صوفیانه نامه مناقب ادبی گونه رابطه □

 است؟ چگونه ای
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 چیست؟ تطوّر این در اسطوره نقش و داده رخ تطوّراتی چه نویسی نامه مناقب سنت در □

 

قب نامه های صوفیانه و ساختار اسطوره ای مناقب نامه ها منا در زمان مفهوم میان توان می چگونه □

 ارتباطی برقرار کرد؟

 دارند؟ صوفیانه های کرامت بندی طبقه در کاربردهایی چه ای اسطوره های ساخت □

 اسطوره قهرمان زندگی ساختار با فارسی صوفیانه های نامه مناقب قهرمان زندگی ساختار مطابقت □

 است؟ چگونه ای

 

 

 پژوهش  های فرضیه-7-1

 

 :پژوهش عبارتند از  های فرضیه

 متافیزیکی، های پدیده ظهور و نباتی برکت تطهیر، و تشرف فرّه، انتقال تاریکی، و نور های مایه بن □

 .هستند فارسی صوفیانه های نامه مناقب ای اسطوره های مایه بن جمله از

توجه به بن مایه های اسطوره ای، بیشترین  با ادبی، انواع میان از فارسی صوفیانه های نامه مناقب □

 .دارد( folklore)ارتباط را با نوع ادبیات عامیانه 

 ای اسطوره متون با ارتباط و کمرنگ حدیث و طبقات متون با ها نامه مناقب ارتباط زمان گذشت با □

 .است شده تقویت اسالم از پیش ادبیات و

نویت مزدایی و ساختار نبرد میان خیر و شر نوشته شده ث بر مبتنی فارسی صوفیانه های نامه مناقب □

 .اند

 حیوانی، های کرامت نباتی، های کرامت به ای اسطوره های مایه بن اساس بر صوفیانه های کرامت □

 معرفت و گویی غیب به مربوط های کرامت و زندگی و مرگ های کرامت محور، طبیعت های کرامت

 .شوند می بندی طبقه متافیزیکی


