
  
  
  
  
  
  

 نكاتي در مشرب عرفاني باباطاهر همداني

  دكتر نصراله امامي
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
  سيد آرمان حسيني آبباريكي

  اهوازكارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد چمران 
  چكيده 

هاي صوفيه باباطاهر همداني از عارفان قرن پنجم هجري است. باباطاهر از جمله عارفاني است كه در كتاب
كه بايد شناخته نبوده است. پزوهشگران  ، چناناي تا چند قرن بعد از خودكمتر از وي سخن رفته و به گونه

اند. در اين مقاله سعي براين بوده است تا ابتدا  هي مشرب عرفاني باباطاهر سخناني كلي و مبهم گفتدرباره
از باباطاهر،  هاي بازماندهاطالعاتي پيرامون عرفان عصر باباطاهر  به دست دهيم، سپس با توجه به دوبيتي

هاي عرفاي كُرد و ديگر سروده» دوره شاه خوشين«ي موجود از ارتباط وي با شاه خوشين لرستاني، نسخه
  رفاني وي را مشخص كنيم. يارسان، طريقت ع

 باباطاهر، عرفان قرن پنجم، شاه خوشين، يارسان.  واژگان كليدي:

 
   مقدمه

اي تا چند قرن بعد هاي صوفيه كمتر از وي سخن رفته و به گونهباباطاهر از جمله عارفاني است كه در كتاب
عرفاني باباطاهر سخناني كلّي و مبهم ي مشرب چنان كه بايد شناخته نبوده است. پزوهشگران درباره، از خود
اند. دكتر زرين ي عرفاني بوده است، نظرات مختلفي ارائه كردهكه بابا، پيرو كدام طريقهاند و در مورد اينگفته

داند و ارتباط باباطاهر را در شمار پيران و اولياي قديم اهل حق مي جستجو در تصوف ايران ،كوب در كتاب 
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: 1357اند، مي شناسد (زرين كوب، كه خود از تاثير عقايد گنوسي قبل از اسالم خالي نبوده او را با اين فرقه
). 1211: 1349). حشمت اهللا طبيبي نيز باباطاهر را جزو چهار يار مقرب شاه خوشين آورده است (طبيبي،189

برخي ديگر از دراويش  و در مقابل، جواد مقصود با رد اين سخن كه  بعضي باباطاهر را از عرفاي بكتاشيه و
با امعان نظر به كلمات قصار باباطاهر و توجه كامل و دقيق به شروح « نويسد كه: اند، مياهل حقش دانسته

توان گفت كه وي عارفي مختلف آن كه اكثراً اشاره به آيات قراني و روايات و احاديث اثني عشري است مي
  ).61: 1354(مقصود ، » شيعه و از فرقه اماميه بوده است

ي گنوسي باباطاهر همداني، از پيران طريقه« پرويز اذكائي نيز در مورد مشرب عرفاني باباطاهر نوشته است:  
مانوي و حكمت فهلوي باستاني پيوند  -بود، كه اصول عقايد آن، سخت با اعتقادات زرواني» دين حقّ«ايران،

ي حروفيه، جالليه، خاكساريه و لُري اهل حقّ كه با فرقه - گوراني داشت. از اين رو، بعدها در اعتقادات فرقه
  ).143: 1375اذكائي، »(كيشي و پيوستگي داشت، جزو ماليك ادواري به شمار آمدنقطويه، هم

هاي باباطاهر و مالحظاتي از زندگي وي و نيز  جايگاه در اين جستار سعي بر آن است تا با توجه به دوبيتي 
  اصرانش ، مذهب و طريقت عرفاني او را چنان كه بايسته است، روشن كنيم .او با برخي مع

  
 عرفان عصر باباطاهر

تصوف  -1ي عرفاني سخن به ميان آورد: توان از دو نوع شيوهدر عصر باباطاهر(قرن پنجم هجري)، مي
  عرفان عاشقانه. -2زاهدانه. 

   تصوف زاهدانه:  -1
تر شد. با ظهور هاي پس از آن پختهكمال خود رسيد و در سدهعرفان و تصوف زاهدانه در اين سده، به 

روش سلوك به بهترين  »احياء العلوم«و  »كشف المحجوب«،»ي قشيريهرساله«، »منازل السائرين«هاي كتاب
ي صوفيان نامدار، ي تحرير نكشيد، بلكه همهاي به رشتهها نوشتهوجه نوشته آمد كه بعدها كسي بهتر از آن

ها اقتدا كردند. تصوف زاهدانه، در اين سده، نقاط منفي و ها را الگوي خود قرار دادند و به آنب اين كتا
 مثبت دارد.

  خواجه عبداهللا انصاري
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ه.ق) كه در تاريخ تصوف به عنوان يك عالم الهي و 487، وفات 396خواجه عبداهللا انصاري(تولّد  پير هرات،
- هاي درخشان، پيشاهنگ و مبدع به شمار مياز نظر ادبي نيز از چهرهعارف ربانّي، جايگاهي ارجمند دارد، 

  : سي و سه).1، ج1377آيد(موالئي، 
به بهترين شيوه »  صد ميدان«و» السائرينمنازل«هاي تصوف در آثار خواجه عبداهللا انصاري، به ويژه در كتاب

ي تحرير درآورد. دو ب به رشتهبيان شده است. او روش سلوك و چگونگي عمل سالكان را در اين دو كتا
شود: يكي آن كه، آثاري وي، به ويژه اين دو كتاب، سرشار ي برجسته در آثار عرفاني خواجه مشاهده مينكته

سخنان وي، پيوسته مستند به قرآن و حديث  77از نكات عرفاني سازنده و تصوف مثبت است. ديگر آن كه، 
دهد، هم تعهدش را به اسالم، يعني قرآن و احاديث را نشان مي ي وي از آيات واست كه هم استنباط ويژه

  شود.حديث، نمايان مي
  علي بن عثمان هجويري

ي آن، يكي از هجويري، يكي از آثار عرفاني ارزشمند قرن پنجم هجري است. نويسنده المحجوبكشف
جه بوده و هست؛ يكي از است. بي ترديد اين كتاب، از جهات عديده، قابل تو» تصوف زاهدانه«نامداران 

جهت شيوايي و زيبايي نثر فارسي آن، كه سرشار از انواع سجع، موازنه، جناس و... است. و ديگر، از جهت 
كه از اين جهت كم نظير است. هجويري در اين كتاب، پس از بيان برخي از اصطالحات » كشف«مراتب 

- هاي صوفيان تا زمان خود، آنكثيري از پيشوايان فرقه صوفيه مانند مرقّعه داشتن، مالمتي بوده و...و ذكر عدد

را در هاي ظلماني و نوراني برآمده و آن در مقام بيان كشف حجاب 546ي تا صفحه 306ي گاه از صفحه
گاه به جهت زهد خشك و هايي در اين كتاب وجود دارد، كه گاهيازده بخش شرح كرده است. اما اشكال

كه آخرين  -ي منفي شده است. به عنوان مثال در بيان سماعمنجر به تصوف زاهدانه توجه به ظواهر شريعت،
كه در حال وجد و  -پردازد. او سماع را نه چون صوفيانهاي خشك فقيهانه ميبه بحث - مراتب كشف است

ت، نگرد(بياكند، بلكه چونان ظاهريان بدان ميبيند و معني ميمي -كنندسرور، رقص و دست افشاني مي
1379 :182- 185.(  

  ابوالقاسم قشيري
ي قرن پنجم هجري است. وي در كتاب او نيز يكي ار نويسندگان و صوفيان نامدار در تصوف زاهدانه

ي تحرير درآورده ، مباحث سلوك و خودسازي را در پنجاه و پنج باب به رشته»ي قشيريهرساله«معروف 
تر است تا به كتب عرفان. به هر حال سراسر كتاب، شبيهاست. مطالب كتاب به كتب اخالق و حكمت عملي 
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هاي صوفيان ، يعني ترك دنيا و تهذيب نفس است. در باب اول كتاب  از باورداشتگر تصوف زاهدانهبيان
و دوم، اصطالحات  سخن به ميان آمده و باب دوم، شرح احوال مشايخ طريقت است. از باب سوم تا پنجاه

داشته و در سه باب پاياني، از كرامات اوليا و مكاشفه مناميه و وصيت به مريدان سخن رانده  صوفيانه را بيان
  است.

تر و ذكر اين نكته نيز بايسته است كه سخنان صاحب كشف المحجوب، با وجود اشكاالت، به عرفان نزديك
ي يك جريان فكري ندهتر است. اين دو صوفي بزرگ، نمايي قشيريه به اخالق مانندهسخنان صاحب رساله

زنند و از عرفان عاشقانه و وحدت وجود و حتي صوفيانه هستند كه پيوسته دم از زهد و تهذيب نفس مي
  ).187وحدت شهود بسيار دورند( همان: 

  عرفان عاشقانه - 2
 پرداختن به بحث عرفان عاشقانه، در راستاي عرفان عاشقانه، جريان مقابل تصوف زاهدانه بوده است. پيش از

عشق و وحدت وجود، الزم دانسته شد سخناني در ارتباط با ماهيت و حقيقت وحدت وجود و وحدت 
) يعني همه pantheism»(پانتئيسم«شهود عرفان اسالمي بيان داشته شود، تا معلوم شود كه سخنان اينان با 

-چه در مكتبدارد. آن) يعني همه در خدايي آنان، فرقي آشكار panentheism»(پاننتئيسم«خدايي غربيان و 

هاي مغرب زميني بوده، با وحدت وجود عرفان اسالمي فرق جوهري دارد. اين همان خدا و ماده (پانتئيسم)، 
اي كه جهان خداي آن، نيرو و ماده يا مفهومي است كه برخي از مكاتب فلسفي يونان، با آن آغاز شد. فلسفه

 ه اصلش اين يا آن نباشد. شد كآتش و بخار بود و چيزي در هستي يافت نمي

برخالف اين وحدت وجود، وحدت وجود در عرفان اسالمي يك بحث علمي، بلكه از دقايق دانش بشري 
است كه از زمان احمد غزالي تكون يافت و به دست ابن عربي و شاگردانش به اوج خود رسيد. باور اين 

آن خداوند است و عالم را وجود مجازي بزرگان، آن بوده است كه وجود حقيقي را وحدت شخصي باشد، و 
يك واقعيت است و بقيه » بود«در كار است، كه نسبت به وجود حقيقي چون سايه هستند. به بيان ديگر، 

كه گفته شد وحدت وجود با ابن عربي به اوج رسيد؛ به ). چنان192بيات، همان:»( بود«است نه » نمود«
) است و آن عبارت است از تجلّي ذات الهي در صور جميع ي او، حق داراي يك تجلّي(فيض اقدسعقيده

  ).28: 1383ممكنات كه امري معقول است و وجود عيني ندارد( اعيان ثابته)( نوين،
ي سلوك و فناي مخلوق در خالق است، تا جايي كه جز خدا نبيند. وحدت شهود در عرفان اسالمي، نتيجه

ي ثبت، همان وحدت شهود است، ولي اساس عرفان عاشقانهي مشايان ذكر است كه كه اوج تصوف زاهدانه
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قرن پنجم، وحدت وجود بود كه به تدريج تكامل يافت و به دست ابن عربي به حد نهايت خود رسيد. اكنون 

  ي مدنظر بررسي شود.بايسته است، عرفان عاشقانه و وحدت وجود، در دوره
  باباطاهر

توان لب لباب وحدت مانده است، اما در همان آثار اندك نيز، به حق مياگر چه آثار فراواني از بابا به جاي ن
وجود و وحدت شهود عاشقانه را مشاهده كرد. در نظر او، وحدت وجود و وحدت شهود به هم آميخته و هر 

شود، هم وحدت ي عشق هستند؛ چرا كه از ديدگاه او، عاشق در اثر فنا هم با معشوق متّحد ميدو نتيجه
كه باباطاهر، بر احمد غزالي و عين بيني براي وي مطرح است. با توجه به اينبه عنوان يك جهانوجود 

  ).193گذار وحدت وجود در عرفان عاشقانه است(بيات، همان: توان گفت كه او پايهالقضات تقدم دارد، مي
جا به ذكر چند مد، در اينجايي كه در فصل پنجم، پيرامون مشرب عرفاني باباطاهر، سخناني خواهد آاز آن

 شود:ي وحدت وجودي دارد، بسنده ميدوبيتي كه سبقه

بر كدامه بره دل دل دل   و گر دلبر دله دل را چه نامه   اگر 
مه  دل و دلبر به هم آميته وينم كدا بر  ل د و  كه  دل  نم  دا   ن

 )24: 1347( باباطاهر،              
  بسپرم آن جايگه راه كه تا مو   هكجا بي جاي تو اي يار دلخوا
راهللا  همه جا جاي تو مو كور باطن ف غ ست ا غلط  م  ت ا و   غلط 

 )52( همان:                     
  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت   به صحرا بنگرم صحرا ته وينم
  نشان از قامت رعنا ته وينم   به دريا بنگرم دريا ته وينم

همان:                     )36( 
اي بسيار بديع و عاشقانه، وحدت شهود و هاي مذكور، تفكر باباطاهر كامالً پيداست. اوبه شيوهدر دوبيتي

هاي صالح اي دارد كه الگوي خلفوحدت وجود را در هم آميخته است. عشق در زبان باباطاهر، جايگاه ويژه
  خود شد. وي عاشقي است كه از مرز وصل و هجران گذشته و جز به  

  ).194نگرد(بيات، همان: معشوق، به چيزي نمي عشق و
  

  احمد غزالي
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تر از وي در مسير وحدت وجود در عرفان عاشقانه قدم برداشت، اما آثار احمد غزالي اگر چه باباطاهر، پيش
راه » الطيوررساله« و » بحرالحقيقه«هاي تر و خود و دست پروردگانش نامدارترند. غزالي در كتابمنسجم

ي قشيري و هجويري است، بلكه نسبت به ي عاشقانه بيان داشته كه نه تنها بهتر از شيوهبه شيوه سلوك را
ي خواجه عبداهللا نيز برتر است. احمد غزالي، براي آدمي مقامي ويژه قائل است و بر اين باور است كه شيوه

  تر از عاشق شدن، معشوق و محبوب بوده است.آدمي پيش
كه در اين امر از شيخ ابوالقاسم كركانّي و حالج و برخي ديگر از عارفان پيشين پيروي  -دفاع غزالي از ابليس

به سبب عشق است؛ چرا كه آنان ابليس را، عاشق حقيقي قلمداد كردند كه عشق فراتر از وصل و  -كرد
ز ابليس، فكرانش به جهت دفاع اداد. اگر چه وي و هم» سلطان الموحدين«هجران است. او به ابليس، لقب 

ي اين نگرش ي اين باور در نگرش ژرف آنان به عشق است، كه نتيجهمورد سرزنش قرار گرفتند، ليكن ريشه
  ).194وحدت وجود و وحدت شهود است(بيات، همان: 

 عين القضات همداني 

 ي انديشه وحدت وجود و عشق در عرفان عاشقانه است. با آن كه عمرش اندك بود،او بارزترين نماينده
- ي بلند فكريي آن روزگاران، سخنان وي را نتوانست فهميد و در نتيجه، كُشتهنبوغش تا آنجا بود كه جامعه

هاي خود شد. او پس از احمد غزالي، پرشورترين عارف در بيان عشق و وحدت وجود است. عين القضات 
-ي است. يكي از ويژگيبراي عشق، مراتبي قائل است كه نهايت آن، وحدت عاشق و معشوق و رفع دوگانگ

دفاع از ابليس است.  -ي پنجمبه ويژه سده -ي سوم تا پنجمي وحدت وجودي از سدههاي عرفان عاشقانه
، تمهيد دهم »تمهيدات«كه در كتاب تر آمده است؛ چنانتر و مشروحاين مطلب در آثار عين القضات، روشن

  ).198-196را به اين امر اختصاص داده است(بيات، همان: 
ي پنجم، اوج عرفان عاشقانه و نيز تصوف زاهدانه است؛ اگر چه عرفان عاشقانه از كه سدهسخن پاياني اين

  جهت مرتبه و مقام، با تصوف زاهدانه قابل سنجش نباشد.
 شاه خوشين لرستاني كيست؟

ير يافته است ، از آنجا كه زندگي و مشرب عرفاني باباطاهر با شاه خوشين لرستاني پيوندي جدايي ناپذ   
  براي روشن شدن مشرب عرفاني او به شناساندن شاه خوشين لرستاني يعني مراد و مرشد وي مي پردازيم. 
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در قرن پنجم هجري بوده است . وي  1ملقب به مباركشاه از بزرگان يارسان  šāh  xwašīn _ _شاه خوشين    
و برخي روايات ظاهراً از   _علق به يارساننسخه هاي قرن پنجم تا سيزدهم مت _هاي خطي بر اساس نسخه

  3به دنيا آمده است. 2بلوراندر  ماما جاللهمادري به نام 

  نمود وچنين سروده است:شاه خوشين خود را مظهر ذات اهورايي معرفي مي   
  از ابر بهاران برآرم دمه را           از گرگ درنده بستانم برّه[رمه] را          

  شناسم همه را ي جهان به نيم جو نخرم          صراف جهانم  ميدبدبه        
  )12( دوره شاه خوشين ، بند                                                                              

داشته است . بر اساس  "نهصد نهصده "وي قلندروار زندگي مي كرده و دسته اي از مريدان ، موسوم به  
الدين شهريار ، احمد برنده، ميرزا ،كساني چون : كاكاردا، خداداد، سيد فلك دوره شاه خوشيننسخه خطي 

آمان ، غسلدين ، خوشلدين ، بابا بزرگ ، بابافقي ، بابا هندو ، باباطاهر، فاطمه لره و... از جمله ياران مقرب 
  وي بوده اند . 

شود ؛ وي پس از خاوندكار ، علي يات ذات اعظم شناخته ميشاه خوشين در باور اهل يارسان يكي از تجل   
  ،باباسرهنگ و قبل از باباناووس و سلطان اسحاق ظهور كرده است . 4(ع)، بهلول ماهي، شاه فضل ولي

كه از جهت تاريخي ، در حالي6دانسته اند 5برخي از محققان شاه خوشين را همان سيد محمد مشعشع   
ن اين دو فاصله زماني وجود دارد . برخي نيز وي را با حسين بن مسعود كُرد يكي نزديك به چهارصد سال بي

نمي تواند  _بلوران  _و محل تولد وي  دوره شاه خوشيني كه اين نظر هم با توجه به نسخه 7دانسته اند
  صحيح باشد.

شد و از همان رودخانه  اي ، در لرستان واردسرانجام زندگي او در باور اهل حق چنان است كه به رودخانه   
: 1361و صفي زاده ، 1218: 1349) ونيز ( رك: طبيبي ، 237: 1386به جهان ديگر پيوست . (شفيعي كدكني ، 

  ) .694: 1349و اورنگ ، 30
 مهمان شدن شاه خوشين بر باباطاهر

 _اران خود بر اساس نسخه دوره شاه خوشين و همچنين نسخه هاي ديگر نزد يارسان، شاه خوشين با ي     
  نويسد:بر باباطاهر مهمان مي شود ؛ مراد اورنگ در اين باره مي _كه قلندر وار زندگي مي كردند

ي لرستاني با بصيرت باطني و خدادادي ، تابش فروغ ايزدي را در جان و شاه خوشين عارف بلند آوازه   
بيند و او را در رود و بابا را ميدان مييابد . با ساز و شكوهي كه داشته ، به همروان باباي همداني در مي
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ي ايوانف و نسخه  تذكره اعلي) . اين روايت در 39: 1350آورد ( اورنگ ، ي خود در ميي ياران ويژهجرگه
  ي مينورسكي نيز آمده است. نسخه سرانجام

به  _هاي بعدي رسد در قرنيي ديده مي شود كه به نظر ميمقدمه  دوره شاه خوشيني در ابتداي نسخه  
نوشته شده باشد؛ در اين مقدمه شرح ماجراي مهمان شدن شاه  _احتمال قرون دوازدهم و سيزدهم هجري 

  چنين آمده است : - به صورت منظوم-خوشين بر بابا 
  شاه چني ميردان شاه خوشين پسن       چه الوند كوه دا شي و آرومن         
  سر و مال كردن گشت و پاي انداز            خلق همدان  آمان و پيشواز        
  ي مهمانيم و يانة  طاهرشاه واتش و خلق خاران ظاهر             وعده       
  شاه خوشين خوشنام قدم رنجه كرد         تشريف و يانة باباطاهر برد       
  ت و سرطاهر چه هيبت شاه آما و در                چوب سر يانة قاپيش كف      
  شاه پرسا طاهر اينه چيشن چيش           فرق پيشانيت پي چي بين ريش    
  طاهر و آواز واتش وي وينه                 آكس هواخوات فرق او هوينه     
  و...   

  )44: ي شاه خوشين ،تبريزي كرندي (دوره                                                                     
    

šāh čanī mīrdān šāh xwašīn pasan .ča aĺvan kūh dā šī  wa ārūman .  
xaĺqe hamadān āmān wa pīšwāz , sar-o-māĺ karden gešt wa pāyandāz . 

šāh wātaš wa xaĺq xārān-e- zāher , wa’day mehmānīm wa yānay tāher . 
šāh xwašīn xwašnām qadamranja kard  , tašrīf wa yānay bābā tāher bard . 

tāher ča haybat šāh āmā wa dar , čūb-e-  sar yānay qāpīš kaft wa sar . 
šāh persā tāher īna čīšan čīš , farq-e- pīšānīt pay čī bīyan rīš . 

tāher wa āwāz wātaš way wīna  , ākas häwāxwāt farq-e- äw hüna  . 
  

  ترجمه :
  از الوند كوه به آرومند رفت. -كه وي را به عنوان پيشواي خود پسنديده بودند-ارانش شاه خوشين با ي   

مردم همدان به پيشواز وي آمدند و از جان و دل از وي استقبال كردند. شاه خوشين به آنان گفت: وعده 
ود آمد. باباطاهر از ي بابا فري باباطاهر است . شاه بلند آوازه قدم رنجه نمود و به خانهمهماني من در خانه

كه چوب سر در خانه بر سرش افتاد. شاه خوشين پرسيد: اي طاهر هيبت شاه از در خانه بيرون شتافت، چنان
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رو پيشانيت زخمي است؟ بابا با صداي بلند پاسخ داد: هر كس دوستدار توباشد، پيشاني وي خونين  از چه
   خواهد بود و...

كه _شود. پس از صرف طعام گفتگو مي ي بابا ( فاطمه لَره) درطاهر و محبوبهبعد از اين شاه خوشين با بابا   
ي ياران از آن خورده و از چند دانه فلفل و قدري برنج تهيه شده بود ، و با بركت از نفس شاه خوشين همه

  گويند .شاه از بابا دلجويي كرده و با يارانش او را ترك مي –زياده نيز آمده بود 
تيري زدي بر جان « ي شاه خوشين ، بابا در پايان مالقات با شاه خوشين، از وي گله مند شده كههدر نسخ   

  )              116ي شاه خوشين ، بند: (دوره»  و جگرم
  و شاه خوشين چنين پاسخ مي دهد:

  دلگير مشو كه دلگشاي تو منم           بيگانه و خويش و آشناي تو منم               
  گر بر سر كوي ما  دال كشته شوي         غمخوار مشو كه خونبهاي تو منم             

  )117(همان، بند:                                                                                            
  سد: اند؛ مينورسكي مي نويبعضي از پژوهشگران در صحت اين داستان ترديد داشته

در كتاب سرانجام آمده است كه پادشاه عالم (بابا خشين) روزي در همدان به ديدن باباطاهر آمد و به  نظر    
آيد كه اين افسانه همان مالقات بابا با طغرل سلجوقي باشد كه در كتاب راحة الصدور مذكور  آمده است  مي

كه چندي قبل چند دوبيتي از باباطاهر به تا اين ) . اين عقيده طرفداراني پيدا كرد587: 1307( مينورسكي، 
در آثارشان به چاپ رساندند، و ديگر  -با اندكي تفاوت –دست آمد كه عسگري عالم و يزدان پناه آنها را 

جاي ترديدي باقي نماند كه باباطاهر مريد شاه خوشين لرستاني بوده است . اينك براي نمونه يك دوبيتي ذكر 
  مي شود:
  لَدن سرمايه ديرِم            قالي كم  كژ كو پايه ديرِم مه اژ علم

  اگر غم بي خوراك شو و روژم   مه دوسي چي خوشين همسايه ديرم
  )114:1382و عسگري عالم،11:1384(يزدان پناه،                                              

ma až elm -e - ladon sarmāya dērem ,qeĺāykem kaž ku pāya dērem .  
agar qam bī  xwrāk-e - šaw-o- rūžem ,ma dūsī čü  xwašīn hamsāya dērem . 

 ترجمه:

  من از علم لدن سرمايه دارم،قلعه اي هستم  كه از كوه پايه دارم.  
  اگر غم، خوراك شب و روزم شده است، در عوض دوستي چون شاه خوشين در همسايگي دارم.
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 نويسد:تواند تأييدي در باب اين نكته باشد كه مياز سوي ديگر، سخن استاد زرين كوب نيز مي 

عناصر تصوف هنوز در عقايد اهل حق باقي است و اينكه امثال باباطاهر و باباجعفر و بابا حمشاد در كتب     
يك فرقة مظنون و مخفي باشد  نام و نشان بوده اند،  قطعاً مي بايد سبب انتساب آنها به قدماء صوفيه بي

  ) .192(زرين كوب، همان: 
  

  فاطمه لَره كيست؟   
از آنجا كه بخش ديگري از زندگي و مشرب باباطاهر با زني موسوم به فاطمه لَره ( لُره/ الره) در پيوند است   

  ، ذكري از او نيز در تبيين زندگي و مشرب باباي همداني ضروري است . 
ي باباطاهر معرفي ، فاطمه نامي به عنوان محبوبه سرانجامي و نسخه دوره شاه خوشيني بر اساس نسخه   

  نويسد:مي جست وجو در تصوف ايرانشده است ؛ دكتر زرين كوب در كتاب 
در افواه راجع به او هست كه مي  -بي فاطمه نام كه قبرش در كنار اوستبا بي -يك داستان عشقي هم«   

(زرين كوب ، » خارق العاده و كرامات آميز پير همدان تا حدي رنگ محسوس ببخشد تواند به اين احوال
  ) .192همان: 

آمده ، نظرات مختلفي ارائه كرده اند؛  -معشوق بابا  -كه براي فاطمه "لَره "ي لقب پژوهشگران درباره   
 larra   - ه لَره دگرواژه اي از لَارهبرخي آن را  لُره و منسوب به قوم لُر دانسته اند و برخي ديگر نيز معتقدند ك

 8است . -اي كُردي به معني الغرواژه

بوده است. مراد اورنگ نيز » بيره شاهي« ي آمده است كه فاطمه لره از قبيله خوشيندوره شاهي در نسخه   
ه كه در سرزمين ي بيره شاهي يا باراشاهي بودفاطمه لره از قبيله« اين نظر را تأييد كرده است و مي نويسد: 

  ) .41: 1350(اورنگ، » نشسته اند گوران كرمانشاه مي
يي در شمال نورآباد دلفان و منطقه –رسد كه فاطمه مذكر، لُر و از قبيله بيره شاهي ساكن گَرُين به نظر مي   

ه به اين ي گوران كرمانشاه بوده كاز طايفه -ويا شايد قبيله اش –بوده است ، و اصل وي  –جنوب نهاوند 
  اند و به علت سكونت در اين منطقه، لقب لُر گرفته اند . منطقه كوچ كرده

 –احتماالً قبل از آمدن به همدان  –شايد اين ناحيه خاستگاه باباطاهر نيز بوده و يا حداقل بابا براي مدتي    
  كه مي فرمايد:در آنجا سكونت گزيده است؛ همچنان
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  مِ درويش مسلك و آگر درينم             مه طاهر ساكن پاي گرينم      
  اي چند     كه شايد وخت خواو روي تو بينمبوري درباغ خواوم لحظه    

  )115(عسگري عالم، همان :                                                                      
  

ma tāher sāken-e  pāye garünem,me darwīš masĺak-o-āger darünem .  
būrē dar bāqe xāwem lahzei čand , ke šāyad vaxte xāw rüye to bünem .  

 
ترجمه:  من، طاهر ساكن پاي گرين هستم. من  درويش مسلك و دروني آتشين دارم . چند لحظه اي در    

                                            باغ خواب من بيا ، شايد در خواب روي تو را ببينم.                                 

برخي نيز فاطمه لره را مادر و يا خواهر باباطاهر دانسته اند؛ كه البته اين سخن با توجه به آنچه گفته شد،    
رود عالوه بر فاطمه لَره، فرد ديگري فاطمه نام ، وجود داشته كه مادر و يا پذيرفتني نيست ؛ احتمال مي

فاطمه لره يا فاطمه « ... نويسد: مي كردها، تركها ،عربهادر كتاب  ادموندزبوده است . چنانكه خواهر بابا 
  ).209: 1367(ادموندز، »  بي فاطمه ، خواهر و همدم بابا طاهر است الغرو... كسي بجز بي

ر داشته در كنار آرامگاه باباطاهر قرا –مادر و يا خواهر بابا  –قبر فاطمه لره و همچنين فاطمه   
  ) .588مينورسكي ، همان: )است

  
  هاي ديني يارسان سيماي باباطاهر در سروده

چشم توان گفتگوهاي بين بابا و شاه خوشين را از پيشخوشين كه در آن ميي دوره شاهعالوه بر نسخه    
هاي سخهدر قرن ششم ، ن ي باباناووسدورهمثل  -هاي ديگر موجود در نزد يارسانگذراند ، در نسخه

هاي بعد (نام مكاني در اورامانات و مجازأ زمان ظهور سلطان اسحاق) در قرن هفتم و هشتم  و كالمپرديوري
زمان شاه خوشين) 9، از باباطاهر به عنوان يكي از پيشوايان خود (= مظهر ذات هفتم از هفت تن -از پرديور

  ياد شده است . در بيان اين مطلب شواهدي نقل مي شود :
 

  ( قرن پنجم هجري)  نسخه دوره شاه خوشينالف) 
  شاه خوشين سروده است: 

  طاهر شب [شو]سارانه كردم ميل وا ميل       طلب [طَلَو] كسي كرد سوختش بيو زيل
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  اگررنگرزان عالم حالم بدانند                            جمله رنگرزان از من برند نيل     
  )105( دوره شاه خوشين ، بند:                                                                  

  ي بيت اول: آوانگار و ترجمه 
tāher šaw sārāna kardem mēll wā mēll ,taĺaw kasī kerd sūxtaš bayū zēll  .                              

اي طاهر!  شب هاست كه ميل ها و مسافت ها را طي كرده ام[براي ديدار تو] ؛ كسي طالب يارست ويار را    
 طلبد كه سوخته دل و عاشق باشد.مي

  قرن ششم)؛ باباناوس سروده است:»(ي باباناوسدوره«ي ب) نسخه
  دادا  و  رنگم  شيوه بزانه                   10دادا بزانه                   

  فاطمه لَرّه بيت جسته عريانه              بيت نَو همدانهطاهر  هاملوي
  عشق اَزت بي جگر بريانه                نه تنور كردي  زاري و گريانه

  )17-15: 1384(روحتافي،                                                       
    dādā bezāna , dādā wa raŋem šēwa bezāna,  

hämluy tāher bīt näw hamadāna ,fātmma larra bīt jasta ’oryāna, 
na tanūr kerdī zāri-yo - geryāna , ’ešqe azet bī jegar beryāna. 

بودي؛ نامت  ترجمه: اي مادر! آگاه باش و بدان، اي مادر پي به اسرار من ببر... تو در همدان، مونس طاهر
دادي، آري عشق من بود كه گونه و عريان داشتي. در تنور گريه و زاري سر ميفاطمه لَرّه بود كه ظاهري ژنده

 آتش در درون تو برافروخته بود.

  ج) نسخه ي زالل زالل ( اوايل قرن هشتم) 
  ي بابايادگار آمده است:، سروده "فرد فرياد رس  "در بند  -1      

  هم بابابزرگ نازاريم ايمه              هم باباطاهر انظاريم ايمه         
  )611: 1382( حسيني ،                                                               

ham bābā  bozorg nāzārīm īma , ham bābā tāher enzārīm īma .  
 ترجمه:

  گاه و نظر كننده هستيم .ما هم بابابزرگ ناز روا  و هم بابا بزرگ آ   
  شاه ابراهيم سروده است: -2

  زالل همدان                      يادگار من زالل همدان          
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  چاكا صف بستن نهصده ميردان    شام خوشين بيا و طاهر مهمان 
  )635:1382( حسيني ،                                                                  

zoĺāĺ hamadān , yadegār-e -men zoĺāĺ hamadān   
čākā saf bastan nohsada mērdān , šam xwasīn biyā wa tāher mehmān. 

 ترجمه :  

است ، هنگامي كه نهصده مرد صف بسته بودند، پادشاه در اي يادگار من ! همدان مكاني پاك و منزه     
  طاهر شد.خوشين مهمان باباكسوت شاه

  نسخه هفتاد دو پير( بارگاه بارگاه)د) 
  : "ميرزا آمانا "بند 
  طاهر يار احمد  چه زرده بانا          با بزرگ روچيار هم جفت شانا   

tāher yār ahmad ča zardabānā , bā bozorg  rūčyār ham joftešānā .  
 ترجمه:    

زرد بان آمده و   قبل از بابايادگار) است كه ازطاهر در اين زمان يار احمد(نفرهفتم از هفتن سلطان اسحاق     
  يار هميشگي او بابابزرگ اكنون روچيار(ششمين تن از هفتن سلطان اسحاق قبل از شاه ابراهيم) است.

  سروده است: 11ه) عالي قلندر
  شام بي و مهمان                عالي نان عالي شام بي و مهمان                      

  چني نهصده باش قلندران                  باباطاهر بيم ميرد  همدان             
  )45: 1350(اورنگ ،                                                                                

šām bī wa mehmān , ālīnān ālī šām bī wa mehmān .  
čanē nohsada bāš qaĺandarān , bābā tāher bīm mērd-e - hamadān . 

 ترجمه:   

شاه (شاه خوشين) مهمانم شد . من عالي هستم عالي، شاه با مريدان خوب قلندرش ، نهصده، مهمانم         
  شد ، و من، [در آن وقت] باباطاهر مرد همدان بودم .

  سيد فرضي سروده است: و)    
  جه  آرومندا  غيب  و  نادرم                                مراد  دركام  باباطاهرم  

  )6: 1376(شاه ابراهيمي،                                                                    
ja ārūmandā qayb-o - nāderem , morād-e- darkām bābā thāherem. 
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وشين] در آرومند(محلي كه بر طبق باور يارسان، شاه خوشين ناپديد شد) ناپديد در[ كسوت شاه خ ترجمه:
  ام.وغيب شدم. مراد و كام باباطاهر را من روا كرده

  ي زنور قلندر آمده است:ز)  در دوره
  شدم و طاهر، شاه خوشين شام بي                        ز هر راه رتم زنور همرام بي

  )10: 1384( خاموشي،                                                                         
 ze har rāh ratem zenūr hamrām bī.  odam va thāhe šāh xwašīn šām bī ,š  

رفتم، ذات ترجمه: در آن هنگام در كسوت طاهر بودم و شاه خوشين، مراد و شاه من بود، در هر جايي كه مي
  همراه من بود. ذوالنور(= زنور)،

  هاي باباطاهر   سيماي شاه خوشين در سروده
شايد ترسيم سيماي شاه خوشين  مراد باباطاهر در سروده هاي او بتواند در توصيف مشرب خود باباطاهر   

  نيز راهگشا باشد: 
  الف) اشارات مستقيم

  فرمايد:خوشين ميدر نسخه دوره شاه خوشين باباطاهر خطاب به شاه -1
  شاهش تويي حالش همينَه      سرينش خشت و بالينش زمينَه هركس    
  12جرمم اينست كه ته را دوست ديرِم     هر آن يارش توئي حالش چِنينَه   

  )104(دوره شاه خوشين، بند:                                                             
  قالي كم  كژ كو پايه ديرِممه اژ علم لَدن سرمايه ديرِم             - 2

  اگر غم بي خوراك شو و روژم    مه دوسي چي خوشين همسايه ديرم
  ) 114و عسگري عالم، همان: 11(يزدان پناه، همان:                                             

ma až elm -e - ladon sarmāya dērem , qeĺāykem kaž ku pāya dērem  .  
agar qam bī  xwrāk-e - šaw-o- rūžem , ma dūsī čü  xwašīn hamsāya dērem  . 

 
 ترجمه:

اگر غم، خوراك شب و روزم شده است،  اي هستم  كه از كوه پايه دارم.قلعه من از علم لدن سرمايه دارم،  
 خوشين در همسايگي دارم.در عوض دوستي چون شاه
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 صوت داوودم ادس چيلطيفي    13خُشين گم بي و مقصودم ادس چي   -3

  بوري طاهر بِنيش اَر خاك ماتم            خراو بي تارم و پودم ادس چي      
 (عسگري عالم، همانجا)                                                                                   

xošīn gom bī-yo - maqsūdem ēdas čī , latīfī sawte dāvūdem ēdas čī.  
būrē tāher benīš ar xāk-e- mātam , xerāw bī tārem-o - pūdem ēdas čī  . 

  
 ترجمه : 

شاه خوشين ناپديد شد و مقصودم از دست رفت؛ در نتيجه صوت لطيف و داووديم  از دست رفت . اي    
 طاهر بيا و در خاك ماتم بنشين ؛ زيرا كه تار و پودم خراب شد و از دست رفت .

  مِ دوريشم  لكم اعجاز ديرِم     مِ دوسي چي خوشين دمساز ديرِم   -4 
  مِ معشوقي و نامِ فاطمه لُر[لَر]             صنوبر قامت و پِر ناز ديرِم        

  (همانجا)                                                                         
me dorēšem lakem e’jāz dērem , me dūsē čü  xwašīn damsāz dērem.  

me mašūqē va name fātema lorr]larr [, sanūbar qāmat-o- perr nāz dērem . 

  ترجمه:
  من درويشي ازقوم لك وصاحب كرامات هستم. من دوستي چون شاه خوشين دمساز دارم.   

  من معشوقه اي به نام فاطمه لر ، صنوبر قامت و پر ناز دارم .
   

  ب)اشارات غير مستقيم و مشرب عرفاني باباطاهر
هاي او و ديگر سروده هايش جلوه گر شده است و مشرب عرفاني باباطاهر با كلماتي ساده و زيبا در دوبيتي  

  از آن جمله اند: 
  
  خودت گفتي كه من مالح بانم         به آب ديدگان كشتي برانم - 1

  ندانستم كه كشتي غرق وابي           در اين درياي بي پايان بمانم     
  )132(اورنگ، همان:                                                                

  خوشين:ي شاهدر جواب سروده
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  بر كشتي منشين كه ناشي ملواني     مبادا كشتي برگردد شوي طوفاني   
  )63خوشين ، بند: ( دوره شاه                                                              

  رسد در مصراع اول دوبيتي بابا، مالح بان شكل ديگري از ملوان و يا اشتباه ناسخان است. به نظر مي   
  هني دريه نبد يار               ياكم خور ديد كهان پيدا نبد يار ياكم در دي -2

 من اژ آن رو به دامان ته زد دست             د گردونت پر و پائي نبد يار     

  )120(اورنگ، همان :                                                                   
yā kem dorr dī hanī darya nabod yār , yā kem xwar dīd kahān paydā nabod yār.  

 men ažān rū be dāmān-e - te zad dast , da gardūnet parr-o-pee nabod yār  . 
 

  ترجمه :
ام كه هنوز كيهان پديدار نشده كه هنوز دريايي نبود؛ خورشيد را در جايي ديده من در را آنگاه ديدم اي يار، 

  نبود.بودند. اي يار، من از آن روزي به دامن تو دست زده ام(به تو ايمان آوردم)كه از گردونت خبري 
» هو اول و آخر يار«هاي يارسان نيز به معني خداوند آمده است، چنانكه در عبارت معروف در انديشه» يار«   
منظور از يار، خداوندگار است. و نيز در و دريا از جمله كلمات كليدي  -كه نزد آنان بسيار كاربرد دارد -

از بزرگان يارسان در قرن يازده و دوازدهم هجري  -مورد استفاده آنان است و  در كالم خان الماس لرستاني
  نيز آمده است : –

  ، جهان دريا بيبي نه فرشاوسا كه نه لوح نه ثريا بي            نه عرش            
  موالم و در بي در نه تاي دريا           ژه در برآما جهان كرد احيا           
  فرش اوسا دا قرارووكرسينام ويش نيا و خاوندكار                 عرش            

      )69: 1376(خان الماس،                                                                            
äwsā ke na läwh na sorayā bī , na arš bī na farš jahān daryā bī .  

mäwlām wa dorr bī dorr na tāy daryā , ža dorr barāmā jahn kard ehyā. 
nām-e - wīš nīyā wa xāwandekār , arš-o- korsī-o - farš äwsā dā qarār .   

  
  ترجمه :
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ي جهان دريا بود. حضرت حق در آن زمان كه نه لوحي بود و نه ثريايي ، نه عرشي بود و نه فرشي و همه   
دريا قرار داشت ، او از در بيرون آمد و جهان را احيا كرد. آنگاه خود را خداوندگار ناميد و در بود و در در ته 

  عرش ، كرسي و فرش را آفريد .
اصلمان خورست و از « از اين گذشته شاه خوشين نيز در كالمش خود را از خور (=خورشيد) مي داند:    

  ) .100(دوره شاه خوشين، بند: » خوره زائيم 
 
  ز آن اسبيده بازم همداني          به تنهايي كرم نچيره وانياَ -3

  )56:1335و...                                                      (مينوي،
az ān espīd-e - bāzem hamadānī , be tanhāee karem načīrawānī. 

  
  مي كنم .آن باز سفيد همداني هستم كه به تنهايي شكار =)  az( من  ترجمه :

خوانند نيز انعكاسي چشمگير در متون اهل يارسان اين كه عرفا خود را باز و پير و مراد خود را شاهباز مي  
سفيد بازِم « مي گويد:  دوره شاه خوشيني هفتنِ زمان شاه خوشين ) در دارد. كاكا ردا (از ياران و سرحلقه

 ه روي كوه پرواز مي كنم.) يعني: باز سفيدي هستم ك87(بند: » سر بالم كوهي 

- ناووس و سلطانخوشين ، بابادر متون يارسان همواره لقب شاهباز را براي پيران باطني خود چون شاه  

  اند .اسحاق و ... به كار برده
  بوره سوته دالن گرد هم آييم             سخن وا هم كريم وا هم نشينيم -4
  هر آن غمگين تره سنگين تر آييم       ترازو آوريم غم ها بسنجيم              

  )37: 1347(  باباطاهر،                                                                  
  ي شاه خوشين باشد:به نظر مي رسد در جواب اين سروده

  قپاني باوران ميردان بسنجيم        هر آن سنگين تره او پا به گنجيم           
  )103(دوره شاه خوشين ، بند:                                                                      

qapānē bāwarān mērdān besanjīm ,  har äw sangīn tara äw pā be ganjīm .  
 

  ترجمه :
  ب گنج است .ترازويي بيĤوريد تا با آن مردان حقيقت را بسنجيم ، هر كس سنگين تر آمد او صاح     
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رسد كه باباطاهر از جمله كساني بوده كه با ظهور شاه خوشين لرستاني ، وي را به عنوان پير به نظر مي      
هاي عرفاني او با يارسان هايش و همچنين همخواني انديشهخود پذيرفته است. اشارات مستقيم بابا درسروده

ي اين موضوع هستند كه سوي ديگر ، همگي بازگوكنندهاز يكسو و سيماي باباطاهر در سرودهاي يارسان از 
هاي ياد زرين كوب نيز در چرايي اين نكته كه دركتاببابا، مريد شاه خوشين لرستاني بوده است.  سخن زنده
كه تا زمان ظهور  –ي يارسان تواند بي ارتباط با فرقهقدماي صوفيه از باباطاهر يادي نشده است، نيز نمي

باشد ، و اين نكته فرضيه اي را كه در آغاز سخن  -شدبه صورت سرّي و پوشيده دنبال ميسلطان اسحاق 
  آورديم، تأييد مي كند .     

            
  ها:پي نوشت
يارسان، آييني است كه در غرب كشور پيرواني دارد. متون مذهبي اين آيين، بيشتر به كُردي  -١

  و... مي نامند. » دفتر«، » دوره«، »كالم«ن : هايي چواند و اين متون را به نامسروده شده
 اي از توابع كوهدشت لرستان مي باشد. بلوران، منطقه   -٢

 به بعد) . 18:  2: ، ج1350ابراهيمي،) و ( افضلي شاه20-1، بند :  دوره شاه خوشينر.ك :(نسخه  -٣

 شاه فضل ولي، غير از شاه فضل اهللا نعيمي استرآبادي موسس حروفيه است . -٤

هجري) نسبت وي به هفده واسطه  870محمد بن سيد فالح بن هيبت اهللا واسطي (متوفاي سيد  -٥
خيزش مشعشعيان در منطقه جنوب بين النهرين و خوزستان « به امام موسي كاظم (ع) مي رسد . 

(رنجبر،  »به رهبري وي شكل گرفت و حكومت مستقل شيعه ، به مركزيت حويزه ايجاد شد
 باقي مانده است .»  كالم  المهدي «ابي به نام ). از وي كت143: 1379

 ). 68-46: 1379ر.ك: (دلفاني، -٦

 ).140: 1375) و نيز( اذكائي، 27-13:  1ر.ك: (سلطاني ، بي تا، ج -٧

 اين عقيده نيز البته با توجه به رياضت هاي عرفاني فاطمه، در خور تأمل بيشتري است . -٨

هستند كه مأمور رسيدگي به امور جهان هستند؛ هفت تن (= هفتن)، در باور اهل يارسان كساني  -٩
اين هفت نفر پيوسته در زمين هستند؛ چنان كه در زمان سلطان اسحاق اين هفت نفر عبارت 
-بودند از: پير بنيامين( سرحلقه) ، داود ، پير موسي، مصطفي قهار، خاتون رمزبار، روچيار و زرده
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ا، خداداد، پير شهريار، احمد برنده، فاطمه لره و بام. اهل يارسان، باباطاهر را همراه با كاكارد
  دانند. بابابزرگ، نفر هفتم اين گروه، در زمان ظهور شاه خوشين مي

است كه دربيت اول، مصراع نخستين به صورت نيم هاي كُردي، رسم براين بودهدر سروده -١٠
شده تكرار مي  -اول و يا نيم مصراع -آمده و در مصراع بعدي به جهت تاكيد، قافيه مصراع مي

 است .

آورند، برخي عالي قلندر را  از ياران و هفتن زمان سلطان اسحاق ( قرن هفتم) به شمار مي -١١
در حالي كه برخي نيز وي را معاصر شاه سليم دوم عثماني دانسته اند . در يكي از روايات، عالي 

از مريدان شاه ويس قلي ( از نوادگان سلطان اسحاق)  -والي سكندر -قلندر به همراه يار خود
 دانسته شده است.  

 بيت دوم اين دوبيتي در بعضي نسخ چنين آمده است : -١٢

 »ت كه شاه را دوست دارم     هر كس دوستش توئي حالش همينهخوشيم اينس«

  به ناپديد شدن شاه خوشين اشاره دارد . -١٣
  

  اي از منابع:گزيده
ي ابراهيم يونسي، تهران : ، ترجمههاها، عربكردها، ترك)، 1367ادموندز ، سيسيل. جي ( -

  روزبهان.
  تهران .(گنجينة سلطان صحاك)،دفتر رموز يارسان )، 1350ابراهيمي، سيدقاسم (شاهافضلي -
 ، تهران: توس.باباطاهر نامه)، 1375اذكائي، پرويز( -

 ، تهران : پرچم . هاي باباطاهر همدانيسروده)، 1350اورنگ، مراد ( -

، سال پنجاه و دوم، دوره سي و نهم ،شماره ارمغان ، » شاه خوشين«)، 1349( -------- -
 . 693-690دهم ، ص 

 ، تهران : انتشارات انجمن آثار ملي .  آثار باستاني و تاريخي لرستان)، 1350ايزد پناه ، حميد ( -

، به تصحيح و اهتمام وحيد دستگردي، چاپ  ديوان اشعار)، 1347باباطاهرعريان همداني ( -
 چهارم، تهران: ابن سينا .
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مجله زبان و ادب دانشكده ادبيات ، »عرفان عصر باباطاهر« )، 1379بيات، محمدحسين،( -
 .198 -160ي يازدهم، ص، سال سوم، شمارهي دانشگاه عالمه طباطباييفارس

 ، كرمانشاه : باغ ني . ديوان گوره)، 1382حسيني ، سيد محمد( -

 )، دفتر كالم زنور قلندر، مقابله و خوشنويسي، كرمانشاه: خطي.1384خاموشي، سيد ايمان( -

 خليل عالي نژاد، كرمانشاه: خطي.، به تصحيح سيد ديوان اشعار)، 1376خان الماس لرستاني ( -

راهنماي ، » حق و باباطاهر همدانيدفتر سرانجام اهل« )، 1354دانش پژوه ، محمد تقي ( -
 . 588-573، ص 10-12هاي ، سال هجدهم، شمارهكتاب

 ، قزوين: بحرالعلوم . تاريخ مشعشعيان)، 1379دلفاني ، سياوش ( -

هاي سيد محمد بن آغاز و فرجام فعاليت رهبري مشعشعيان؛« )،1379رنجبر ، محمد علي( -
 . 183-143، سال يكم ، شماره چهارم ،ص تاريخ اسالم، » فالح

، به خطّ سيد ايمان خاموشي، كرمانشاه:  تصحيح بارگاه بارگاهروحتافي، حسين (بي تا)،  -
 خطي. 

 كرمانشاه: خطي.  )، دفتر كالم باباناوس، به خطّ سيد ايمان خاموشي،1384( ----------- -

 ،تهران: امير كبير . جستجو در تصوف ايران )،1357زرين كوب، عبد الحسين( -

 ، كرمانشاه : نشر سها . قيام و نهضت علويان زاگرسسلطاني، محمد علي (بي تا)،  -

 )، ديوان آسيد فرضي و يارانش، كرمانشاه:[ بي نا].1376ابراهيمي، سيد امراهللا(شاه -

 ، نسخه تبريزي كرندي ، كرمانشاه، دوره شاه خوشينبي تا)، شاه خوشين لرستاني ( -

 خطي .     

 ، نسخه دستنويس.دوره شاه خوشين(بي تا)،  -------------- -

، قلندريه در تاريخ (دگرديسيهاي يك ايدئولوژي ))، 1386شفيعي كدكني ، محمدرضا ( -
 تهران: سخن .

 تهران : انتشارات دانشگاه تهران ، تاريخ ادبيات در ايران)، 1352صفا ، ذبيح اهللا ( -

- 1206، سال هفتم ،شماره دهم ، ص  وحيد، » 2اهل حق « )، 1349طبيبي، حشمت اهللا ( -
1222 . 

 ، تهران : مؤسسه مطبوعاتي عطايي .بزرگان يارسان)، 1361يي ، صديق (كهصفي زاده بوره -
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كهن سور و سوگ به  فهلويات (پهلويانه) يا تك بيت هاي)، 1382عسگري عالم، عليمردان ( -
  ، خرم آباد : افالك. زبان لكي

، تهران : انتشارات  هاي باباطاهر عريان ...شرح احوال و آثار و دوبيتي)، 1354مقصود، جواد ( -
 انجمن آثار ملي .

،  ترجمه نصرت » شرح حال باباطاهر عارف و شاعر ايراني« )،1307مينورسكي ، والديمير( -
 نهم / شماره دهم.، سال  ارمغاناهللا كاسمي، 

، سال چهارم/ شماره  مجله دانشكده ادبيات تهران، »از خزاين تركيه « )، 1335مينوي، مجتبي( -
 .58 -54دوم، ص 

و  ، سال بيستكيهان فرهنگيماهنامه ، »وحدت وجود و باباطاهر« )، 1383نوين، حسين،( -
 . 33-28 ، ص، مهر 216يكم، شماره 

اي ( و مقابله با شاهنامه خان كندولهتصحيح رستم و زنون الماس)، 1384يزدان پناه، مجيد( -
 ، كرمانشاه : چشمه و هنر . فردوسي)




