دو فرهنگ طنزآميز از اصطالحات صوفيان
در اسامي غذاها
نصراهلل پورجوادي
ـکم خوردن و گرسنگي کشيدن از آدابي بوده است کـه صـوفيان از قـديم بـر آن تأـکـيد
ميورزيدهاند .مشايخ صوفيه ٬در مراحلي از سلوک ٬به مريدان خود توصيه ميکردند که
ري
هر روز مقدار معلومي از طعام بخورند و هيچگاه شکم خود را پر نکنند ٬چه سيري و پُ ِ
شکم موجب غفلت از ياد خدا ميشود .١از همينجاست که سعدي نيز ميگويد:
اندرون از طعام خـالي دار

نور مـعرفت بـيني
تا در او ِ

ولي ٬در همان زمان که سعدي ميگفت که اندرون را بايد از طعام خالي نگه داشت٬
صوفياني پيدا شده بـودند کـه بـزرگترين مشـغله ذهـني ايشـان شکـم بـود .در واقـع٬
شکمبارگي صوفيه مسئلهاي بود که از قرن پنجم هجري بـر سـر زبـانها افـتاده بـود و
نويسندگان و شعرا صوفيه را به اين دليل نکوهش ميکردند .سنائي يکي از اين شاعران
است که ميگويد:
رانـــدن کــام
پــــي
صــــوفيان را ز
ِ
ِ

قبلهشان شاهد و شمع و شکم

است٢

حميدالدين ابوبکر بلخي صاحب مقامات حميدي  ٬که به طور کلّ ي نظرش نسـبت بـه
صوفيان انتقادآميز است ٬يکي از صفاتي که درخور نکوهش ميبيند حرص و ولع ايشان
١ـ(ــدرباره يکي از اين نوع توصيهها بنگريد به رساله شقيق بلخي » ٬آداب العبادات« ٬معارف) ١/٤ ٬فروردينـ تير
٢ـ( ـ ديوان سنائي  ٬تصحيح مدرس رضوي ٬تهران  ٬١٣٥٤ص ٬٨٢و نيز .١٤٩
 ٬(١٣٦٦ص.١٠٩
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براي خوردن است.٣
در قرنهاي هفتم و هشتم هجري انتقاد از شکمبارگي صوفيه بيش از پـيش شـدت
ـگرفت و نويسندگان و شعرا داستانهايي درباره اين صفت نکوهيده در ميان صوفيان نقل
ميکردند .يکي از اين داستانها در مثنوي مولوي است که درباره عشق صوفي به سفره
تهي است.
مولوي ٬در اين داستان ٬شرح ميدهد که چگونه وقتي صوفيان جـمع مـيشوند از
ديدن سفره مست و بيخود ميگردند.٤
مجد خوافي نيز ٬در کتاب روضه خلد  ٬که در سال  ٧٣٣تأليف کرده است ٬دو حکايت
درباره پرخوري صوفيه نقل کرده است .اين دو حکـايت ٬کـه پشت سـر هـم در کـتاب
تصور کـلي جـامعه قـرن هشـتم را نسـبت بـه مسـئله پـرخـوري و
خوافي آمده استّ ٬
شکمبارگي صوفيه نشان ميدهد:
حکايت )(١

روزي جنازه صوفيي ميبردند ٬يکـي پـرسيد کـه بـه چـه سـبب مـرده است؟ گـفتند از
بسيارـخوردن.
ـگفت :سيسال است که من چنين مرگي ميطلبم و مرا روزي نميشود...

حکايت )(٢

صوفي از بس که خورده بود نميتوانست رفت .او را بر مـحفّهاش نـهادند و چـهارـکس

برداشتند تا به خانه برند .در راه قومي را ديد که ميرفتند .گفت :کـجا مـيرويد؟ گـفتند :بـه
دعوت .اشارت کرد که محفّه را از آن طرف گردانيد.
شعر
صوفيان را بهشت زنـدان است

بــي کــبابي و فِ ـرني و حـلوا ـ

وگر اين هرـسه هست در دوزخ

خـوشترست آن ز جـنّ ةالمأوا ـ

خر هميشه ز کـاه و جـو مـيراد

سکـبا٥

صــوفي از خـايگينه و

شکمبارگي و پرخوري صوفيه ٬چنانکه در اين حکـايات مـالحظه مـيشود ٬سـبب
مضحکه و طنز شده بوده است .طنزنويس معروف قرن هشتم ٬عبيد ز اـکاني )وفات٧٧١ :
يا  ٧٧٢هـ( ٬نيز در هجويات خود حکايتي کينهتوزانه در انتقاد از صوفيه و حرص و ولع
ايشان آورده است:
٣ـ(ــحميدالدين ابوبکر بلخي ٬مقامات حميدي  ٬تصحيح رضا انزابينژاد ٬چ ٬١تهران  ٬١٣٦٥ص.٨٣
٤ـ( ـمثنوي  ٬تصحيح نيکلسون ٬دفتر  ٬٣ابيات .٣٠٢٠-٣٠١٤
فرخ ٬تهران  ٬١٣٤٥ص.١٧٢-١٧١
٥ـ(ــمجد خوافي ٬روضه خلد ٬با مقدمه محمود ّ

مقاله

نامه فرهنگستان ١/ ٥
دو فرهنگ طنزآميز از اصطالحات صوفيان

٣٧

شخصي در باغ ميرفت .صوفيي و خرسي در باغ ديـد .صـوفي را مـيزد و خـرس را هـيچ
نميگفت .گفت :اي مسلمان ٬آخر من کم از خرسم؛ چرا مرا مـيزني و خـرس را نـميزني؟
ـگفت :از بهر آن که خرس ميخورد و هماينجا ميريَد و تو ميخوري و هم ميبري.٦

عبيد در »رساله تعريفات« نيز ٬در ضمن تعريف »صوفي« و ذـکر اسباب طرب ايشان ٬از
صوفيه انتقاد کرده است .وي صوفي را مفتخوار ميخواند و ٬در تعريف بنگ ٬ميگويد
چيزي است که صوفيان را به وجد آورد و »هريسه و پال و حالوات« را هم اغذيه مجلس
بنگ و طرب ايشان ميداند .اين نوع طنزنويسي در حق صوفيه و غذا خوردن ايشان را ٬به
نحوي ماليمتر ٬در آثار بسحاق اطعمه هم مشاهده ميکنيم .٧در چنين فضايي بـود کـه
حافظ ميگفت:
صوفي شهر بين که چون لقمه شبهه ميخورد

پـاردمش دراز بـاد ايـن حـيوان خـوشعلف ـ ـ ـ ـ ـ

در همان عصري که مـجد خـوافـي و عـبيد ز اـکـاني داسـتانهاي هـجوآميز دربـاره
شکمبارگي صوفيه مينوشتند ٬دو رساله کوتاه در تعريف غذاها از ديدگاه صوفيه نوشته
شده است که نشان ميدهد مسئله غذا و پرخوري تا چه اندازه در ميان صوفيه اهميت
داشته و چرا نويسندگان و شعرا از اين صفت نکوهيده ٬که در ميان صوفيه پيدا شده بود٬
سخت انتقاد ميکردند .البته ٬همه صوفيان را نبايد در يک صف قرار داد .در همان زمان
ـکه اين انتقاد از صوفيه ميشد ٬مرداني بودند در تصوف که حقيقتًا به دنيا و مافيها پشت
ـکرده بودند .مشايخ بزرگي همچون سيفالدين باخرزي ٬سـعدالديـن حـمويه ٬مـوالنا
جاللالدين رومي ٬عالءالدوله سمناني ٬عبدالصمد نطنزي همه در همين عصر زنـدگي
ميکردند.
باري ٬اين دو فرهنگ يا لغتنامه اغذيه ٬که گوشهاي از جامعهشناسي تصوف ايران را
در عصر ايلخانان نشان ميدهند ٬از لحاظي با هم شباهت دارند .هر دو ابتدا اصطالحاتي
را که در ميان صوفيه رايج بوده نقل و در مقابل آنها نام غذاها را ذـکر کردهاند .بعضي از
اصطالحات در هردو فرهنگ ذـکر شده است .ولي ٬در عين حال ٬اين دو رساله با هم فرق
دارند و پيداست که به قلم دو نويسنده نوشته شدهاند.
محم دجعفر محجوب ٬نيويورک  ٬١٩٩٩ص.٣٠١
٦ـ(ــعبيد ز اـکاني ٬کليات ٬به اهتمام
ّ
٧ـ(ــمثًال بنگريد به تعريف »البوارد« در ديوان بسحق حالج شيرازي )اطعمه( ٬شيراز ] ـبيتا[ ـ ٬ص.١٧٤
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اهمي ت دارند .تا کنون ما عبيد ز اـکاني را در زبان
اين دو رساله از يک نظر ديگر نيز ّ
فارسي مبتکر اين نوع فرهنگهاي طنزآميز ميدانستيم ٬ولي ٬با پيدا شدن دو فـرهنگ
طنزآميز از اصطالحات اجتماعي صوفيان )ـکـه يکـي از آنـها يـقينًا پـيش از سـال ٧٢٢
ـگردآوري شده است( ٬معلوم ميشود که سابقه اين نوع فرهنگنويسي به پيش از عبيد
برميگردد و احتماًال خود عبيد هم در نوشتن رساله »ده فصل« از همين فـرهنگها يـا
نظاير آنها الهام گرفته است.
از هر يک از اين دو رساله يک نسخه خطي وجود دارد .رساله اول که »ـکتاب اسماء
َا باها به اصطالح صوفيان« نـاميده شـده است در سـفينه تـبريز است )بـرگ ١١٧ب( کـه
محم د بن مسعود تبريزي آن را در سال  ٧٢٢نوشته است .٨رساله دوم در ابتداي
ابوالمجد ّ

نسخه خطي کليات عبيد زاـکاني متعلق به کتابخانه ملي پاريس

)(Supplë ment Persan 824

است.

نويسندگان اين دو رساله معرفي نشدهاند؛ ولي ٬ظاهرًا ٬هرـدو متعلق به اواخر قرن هفتم
يا اوايل قرن هشتماند.٩

)(١
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ـکتاب اسماء اَبا*ها به اصطالح صوفيان
 (١قوت االيمان :نان
 (٢ابوجامع :اخوان
 (٣ابورجا :سفره
 (٤مبشّرالخيرات :آرنده سفره
 (٥شيخالرحمة :آب

خوان آراسته
 (٦رکنالدوله:
ِ
 (٧موبد فارس :ميزبان
نان تُ نُ ک
 (٨بساطالرحمةِ :
 (٩زحمة بالفايده :تره )انواع سبزيها(
 (١٠عذاب السفره :سرکه

٨ـ(ــدرباره اين مجموعه خطي بنگريد به مقاله نگارنده» :عرفان اصيل ايراني در سفينه تبريز« ٬نـامه بـهارستان٬
٩ـ(ــعکس اين رساله در مقدمه کليات عبيد ز اـکاني ٬پيشگفته ٬چاپ شده است.
 ٬٢/١زمستان .١٣٧٩
* اَبا و با و وا به معني »آش« است.

مقاله

 (١١ابوالوزير :تريد
(١٢
 (١٣ابونافع :حلوا
 (١٤ابوالصليب :افروشه
 (١٥شيخ المحيره :برنج بگوشت و نخود
ِ
 (١٦توفير خاريان :رشته
سالخ بيحجاب :گوشت مرغ
ّ (١٧
 (١٨شکار شيطان :بلغور وا
 (١٩مصيبت مشايخ :گاورس با
 (٢٠شيخ حاجي :برنج بگوشت
ِ
 (٢١ابواالمن :سيري
 (٢٢ابوعمره :گرسنگي
 (٢٣شهيد بن شهيد :بره بريان
 (٢٤شيخ با طيلسان :برنج و بريان
 (٢٥شيخ الطبري :برنج شير ] ـ = شيربرنج[
 (٢٦قبة االسالم :زيرباج ] ـ = زيرهباج[
 (٢٧شيخ المبارک :غوره با
 (٢٨شيخ االبيض :دوغ با
 (٢٩شيخ الخليل :يخني
 (٣٠قاضي القضاة :انار با
 (٣١وزير الوزراء :سکباج
 (٣٢ابوسعيد :قليه معا ] ـ = معاء يعني امعاء[
 (٣٣نديم خاص :قليه جگر
 (٣٤ملک االسود :قليه رندي
 (٣٥اميراالمرا :کليچه
 (٣٦مؤذّن اـکبر :خايگينه
 (٣٧لقمة الحکمة :کشمکش رشته
 (٣٨قبور شهدا :جوزينه
 (٣٩اصباع الحور :لوزينه
ابوالفرح :گردآب١
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عسل[

 (٤٠رحل الجنة :کاچي بعسل ] ـ = به
 (٤١حاجب الحجاب :قليه بگَ ْوز ] ـ = به گَ ْوز[
 (٤٢مرهم سينه :عصيره خرما
 (٤٣عمر ] ـو[ عاص :ماهي بريان
 (٤٤حسن و حسين :روغن و انگبين
 (٤٥لقمة االـکمله :هريسه
 (٤٦عافية نهاني :ديگ تنوري
 (٤٧ضيافة االتراـک :تتماج
سر بريان
(٤٨
زنگي خندانِ :
ِ
 (٤٩منکر و نکير :جوز و پنير
 (٥٠آسياسنگ زيرين :حلواي خشک
 (٥١طبيب االنبيا :انگور
 (٥٢احسن الفواـکه :خربزه
 (٥٣بيت االحزان :شاهد
 (٥٤بيت الع ّش اق :صابون
 (٥٥زلزله سيني :نان بريان
 (٥٦عصارة المشايخ :چنگاله
 (٥٧پيک با اسدي )؟( :خالل
 (٥٨دايره عذاب :طشت
 (٥٩رنج دل صوفيان :آفتابه
 (٦٠عقبه مزدوران :باقليوا
 (٦١قلنسوة القضاة :بوراني
 (٦٢يأجوج و مأجوج :سعتر
 (٦٣قبور شهدا :قطايف
 (٦٤فــضول در دوزخ :آن کس کــه کـعب
ـگرداند.
ـوزآب« بـاشد کـه نـوعي آش
 (١شــايد
ّ
مـصحف »ـگَ ْ
است.

واهلل اعلم .تمت الرسالة من االبتدا الي االنتها فـي ليـلة الثـلثا بـعد صـلوة العشـا ٬الثـالث مـن
ـشو ال[
المکر م مفتتح شهور سنة )اثنين( و عشرين و سبعمائه.
] ّ
ّ

٤٠
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)(٢

اصطالحات صوفيان
اندر مأـکوالت بساط الرحمة
 (١عمادالدين :نانهاي نازنين

 (٢٣دو يار نازنين :عسل و طحين ) = آرد(

 (٢معشوق يگانه :برنجدانه

 (٢٤راحت حلقوم :پالوده

 (٣روحالمين :گوشت نرمين
 (٤شهيد شهيدان :بره

بريان١

 (٥قاضيالقضاة :برنج محال
 (٦ملک القضاة) ... :؟( وير

 (٢٥عاشق و معشوق :عسل

و روغن٥

 (٢٦قبور شهيدان :قطايف
 (٢٧قرة العيون :حلواي گوناـگون

وا٢

 (٧ستون مسلماني :هريسه ميهماني
 (٨مونس غريبان ٬بکشناس )؟(
 (٩شيخ کبير :برنج مع شير

 (٢٨تسبيح صحيح :خرماي مليح
 (٢٩تشويش مشايخ :بلغور و
 (٣٠منکر و نکيرَ :گ ْوز ٧و پنير

کيوـبا٦

 (٣١آرايش صفره )ـکذا( :ترخون و تره

قليه گَ وزي٣

 (١٠شيخ طبري:
ْ
 (١١يار جاني :آش بوراني
 (١٢نديم خاص :دو پياز
 (١٣شيخ جاني :بعراق

جان٤

 (١٤شعبان توني :سماقيه
 (١٥يأجوج و مأجوج :رشته
 (١٦پير خرف :دوغْبا
 (١٧حسرةالملوک :شکمبه و سير و سرکه
 (١٨زنگي خندان :نان بريان
 (١٩عقل کننده رسيد )؟( :پاچه و تريد
 (٢٠شيخ کامل :ماست شيرين
 (٢١زين الکاج :تتماج
 (٢٢عظيم باالذالق :عسل قيماق

١ـ(ــدر رساله اول ٬بره بريان »شهيد بن شهيد« گفته
شده است )شماره .(٢٣
٢ـ(ــشايد همان زيربا ) = زيره با( باشد که در رساله
اول زيرباج :قبةاالسالم آمده است.
٣ـ(ــشيخ طبري ٬در رساله اول» ٬برنج شير« تعريف
شده است )شماره .(٢٥
مـصحف »بـغر اخـاني« کـه نـوعي آش
٤ـ(ــاحتماًال
ّ
است.
٥ـ(ــعسل و روغن ٬در رساله اول ٬در ازاء حسـن و
حسين گفته شده است )شماره.(٤٤
٦ـ( ـ»ـکيوـبا« شايد همان »ـکيوه بـا« )ـک َْـي وه = کـاهو(
باشد .در »زيره باج« هـم ضـبط نسـخه »زيـر بـاج«
است ٬يعنيهاي مختفي افتاده و البـد رسـمالخـط
ـکاتب اين بوده است.
٧ـ(ــدر اصل :شور.
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٤١

٤٢

نامه فرهنگستان ١/ ٥
دو فرهنگ طنزآميز از اصطالحات صوفيان
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