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  زندگینامه 

هجـري قمـري اسـت کـه      5بابا طاهر عریان همدانی یکی از شاعران اواسط قرن 

دربـاره زنـدگانی ایـن شـاعر عـارف اطالعـات       . مـی باشـد   4والدت او اواخر قـرن  

تنها روایتها و داستانهایی از مقام علمی و عرفـانی ایـن    .دقیقی در دست نیست

بـه او عریـان مـی گفتنـد چـون از      شاعر وجود دارد و گفته اند که به ایـن دلیـل   

عالیق دنیا دست کشیده بود و گفته شده که او معاصر با پادشاهی طغـرل بیـک   

  .سلجوقی بوده و این پادشاه مالقاتهایی با بابا طاهر داشته است

   

بـه عنـوان    .با دقت کردن در رباعیات او می توان به برخی از احوال او پی بـرد  

نصیحت بشنو از پور فریـدون کـه شـعله    ": ه استمثال او در این رباعی فرمود

، متوجـه مـی شـویم کـه نـام پـدر او فریـدون بـوده اسـت و          "از تنور سـرد نـایو  

همچنین گفته شده که بابا طاهر فرزندي بـه نـام فریـدون داشـته کـه در زمـان       

  فریدون عزیـزم رفتـه از دسـت   ": حیات او فوت شده که در سوگواري او گفته

که معناي آن این است کـه فریـدون عزیـزم از     "سازیمبدونی بوره کز نو فری / 

دست رفته و از خدا فرزندي دیگر بطلبیم و نکتـه دیگـر از زنـدگانی بابـا طـاهر      

ها را بـه  باین است کـه او روزهـا را بیشـتر در کـوه و بیابـان مـی گذرانـده و شـ        

عبادت و ریاضت مشغول بوده اسـت و در مـورد سـال وفـات ایـن شـاعر عـارف        

یــه هــاي مختلفــی بیــان شــده و بــه طــور یقــین نمــی تــوان ســال وفــات او را  نظر

  .مشخص کرد
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نزدیـک بقعـه امـامزاده حـارث بـن       و مقبره بابا طاهر در شهر همدان قـرار دارد 

اینک چند مورد از روایتها و داستانهایی که در مورد بابـا طـاهر   . علی واقع است

  .عریان بیان شده است ذکر می کنیم

   

در دوران سـفر و فتوحـاتش بـه    ) طغرل بیک(گویند شاه سلجوقی  :ولحکایت ا

بابـا   .شهر همدان می رسد و به خدمت بابا طاهر، از او پنـد و انـدرزي خواسـت   

 انّ": طاهر به او گفت من با تو آن را می گویم که خداي متعال در قـرآن فرمـود  

ل و احسان کـن و سـپس بابـا    با بندگان خدا عد "حسانِاال و دلِالعم بِکُرُمأی هللاَا

طاهر لوله ابریقی را که بـا آن وضـو مـی گرفـت شکسـت و بـه جـاي انگشـتر در         

انگشت طغرل کرد و گفت برو به یاري خدا پیروز خواهی شد و گویند تـا زمـانی   

که آن انگشتر در دست او بود پیوسـته در جنگهـا فـاتح و پیـروز بـود چـون آن       

  .او هم در جنگها شکست خورد ،شکست

   

گوینــد طــاهر در آغــاز جــوانی روزي بــا شــوق و عالقــه بســیار بــه    :حکایــت دوم

مدرسه اي وارد شد و تصمیم به فراگیري علم و دانش گرفت امـا هنگـامی کـه    

سخنان علمی طالب را با شوق فراوان می شنید مطالب آنهـا را نمـی فهمیـد لـذا     

مـی شـوید آن    به یکی از طالب گفت شما چـه مـی کنیـد کـه بـه ایـن علـوم آگـاه        

بسیار رنج و زحمت می کشـیم، در ایـن حـوض یـخ     : شخص به شوخی به او گفت

را شکسته و در سرماي شب غسل کرده و چهل بار سر را در آب فرو مـی بـریم   

چون بیرون می آییم اسرار این علوم بر ما معلوم و فراگیري آن بر ما آسان می 

ت الهی این سخنان به شـوخی  بابا طاهر ساده دل با عشق و شوق به معرف .شود

را حقیقت دانست و چون شب شد در هنگام خواب طالب به مدرسه آمـد و یـخ   
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حوض را شکست و در آب غسل کرد و چهل بار سـر را در آب فـرو بـرد و چـون     

از این کار فارق شـد شـعله اي از آسـمان فـرود آمـد و بـه قلـب او وارد شـد و         

  .شناخت به مقام باالیی رسیدپنهان گردید و توانست در راه عرفان و 

   

درویشـی قصـد دیـدار بابـا طـاهر کـرد و بـراي دیـدن او بـه کـوه            :حکایت سـوم 

دیـد همـه اطـراف    . همدان شتافت، مسافتی را پیمود تا به خدمت طاهر رسـید 

طاهر را برف گرفته و لیکن اطراف او تا حدي بـر اثـر حـرارت بـدن طـاهر برفهـا       

یک ظهـر شـد درویـش گرسـنه بـود و بـا       آب شده و زمین خشک است چون نزد

. خود فکر کرد که امروز گرسنه خواهم ماند زیرا نزد طاهر هـیچ غـذایی نیسـت   

طاهر از فکر او آگاه شد و گفت اي درویش اکنون وقت ظهر است نماز را به جـا  

آوریم و در فکر شکم مباش که روزي را خدا می رسـاند چـون از خوانـدن نمـاز     

به دعاي بابا طاهر جوي آبی پدید آمد و سفره اي کنار فارق شدند درویش دید 

طـاهر  . ن سـفره چیـده شـد   آآن جوي پهـن شـد و غـذاهاي گونـاگون و معطـر در      

هم اینکه درویش دست بـه غـذا بـرد غـذا از نظـرش       .هللادرویش بسم ا :گفت

ولی طاهر از فکر او آگاه شد و بـه   .پنهان شد او فکر کرد که طاهر سحر می کند

نه درویش سحر نیست تو بدون نام مولی دسـت بـه غـذا بـردي بسـم       :او گفت

گفت غذا ظـاهر شـد و درویـش و طـاهر از آن      هللاچون درویش بسم ا .بگو هللا

  .غذا میل نمودند

   

   ویژگی سخن 

اشعاري که از بابا طاهر باقی است رباعیاتی است که به لهجه لري سروده شـده  

با خواندن ایـن اشـعار متوجـه مـی شـویم کـه او بـا سـخن بسـیار روان و           .است
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ساده و بی پیرایه خود نیکو کاري، خیر خواهی و احسان و ترك ظلـم و سـتم بـه    

خلق را به خوبی بیان کرده، او عشق و ایمان و دلباختگی خود بـه مـذهب شـیعه    

بیان مـی کنـد کـه     و توسل به ائمه اطهار و تضرع به درگاه خدا را چنان با جاذبه

خواننده از خواندن رباعیات خسته نمی شود و ناله جانسوز طـاهر یکـی از انـوار    

انوار را می بینیم و سـوزش  این عشق الهی است که در کلمه به کلمه اشعار او 

  .و آتش آن را حس می کنیم

   

   

  معرفی آثار 

اسـت کـه در آن   از بابا طاهر مجموعه اي از سخنان او به زبان عربی باقی مانـده  

عقاید عرفانی را در علم و معرفت و عبادت بیان کرده است و همچنین مجموعه 

  . اي که شامل سروده هاي او به زبان لري است از او به یادگار مانده است

   

  گزیده اي از اشعار 

  غزل

که صـد دفتـر ز کـونین از    

 برستم 

  که آذر در ته خاکسترستم 

ــاي دوســت را خواهــان   جف

  تم نزس

ــمانها   کــــه ایــــن نــــه آســ

ــد    ــو صــ ــق تــ دال در عشــ

 دفترستم

  منم آن بلبل گل ناشکفته

ــه و   ــوجه ز غصـ ــم سـ ر دلـ

  بریجه

ــان    ــودم میـــ ــو آن عـــ مـــ
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  مجمرستم 

بـــــه چهـــــره خوشـــــتر از 

  نیلوفرستم 

ــوزان   ــو سـ ــه داغ دل چـ بـ

  اخگرستم 

ــیم و    ــتان س ــر دوس ــه به ن

  زرستم 

ــی دوســت  ــی ب ــونین  ،ول خ

  ساغرستم 

  که مرغ خوگر باغ و برستم 

ــدر   ــون انـ ــز خـ ــی لبریـ دلـ

 برستم

  آتشستان

شد از نیل غم و ماتم دلم 

  خون

درین آاللـه در کـویش چـو    

  گلخن

نه زورستم کـه بـا دشـمن    

  ستیزم

ز دوران گر چه پر بی جـام  

  عیشم

چــرم دایــم در ایــن مــرز و 

  در این کشت

مــنم طــاهر کــه از عشــق     

 نکویان

   

  قصیده

ــینه     ــه س ــود و ب ــن ع ــه ت ب

 مجمرستم 

ــه هفتــــاد و دو  ملــــت  بــ

  کافرستم 

  همی مشتاق بار دیگرستم 

ــو     ــون تــ ــاز ار چــ ــا تــ بتــ

 دلبرستم

اگر جز مهـر تـو انـدر دلـم     

  بی

اگــر روزي دو صــد بــارت   
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وز ایشــــان در رگ جــــان  

  ترستم شن

که حسرت سـایه و محنـت   

  برستم 

ــی     ــل ب ــایه نخ ــی س ــی ب یک

  برستم 

ــو    ــر مـ ــر سـ ــر هـ ــه پیکـ بـ

  خنجرستم 

ــردم    ــند گـــ ــر خرســـ اگـــ

  کافرستم 

  فروزنده تر روشن ترستم 

ــز وي از  کـــــــه دوزخ جـــــ

  خاکسترستم

پریشان مرغ بی بـال و پـر   

  ستم 

ــل بـــی   ــی چـــو طفـ ــدر بـ پـ

  مادرستم 

ــالم ز هـــرکس    ــن عـ در یـ

  کمترستم 

ــوز جگــــــر    ــه از ســــ کــــ

  بوینم

ــوته    ــان س ــه روی ــراق الل ف

  دیلم

ــل    ــر نخـ ــاخ بـ ــنم آن شـ مـ

  محبت

  نه کار آخرت کردم نه دنیا

نه خور نه خواب دیرم بـی  

  تو گویی

جدا از تو به حـور و خلـد و   

  طوبی

چو شمعم گر سـر اندازنـد   

  بار صد

مرا از آتش دوزخ چـه غـم   

  بی

ــش    ــان آت ــمندر وش می س

  هجر

درین دیرم چنان مظلـوم و  

  مغموم

نمی گیرد کسـم هرگـز بـه    

  چیزي
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  خنیاگرستم 

همــــه خــــار و خســــک در 

  بسترستم 

ــ  ــو مـــ ــان ؤچـــ من در میـــ

  کافرستم 

ــ ــروزان   ه ب ــون ف ــی چ گرم

  اخگرستم 

  و یا پژمان گل نیلوفرستم 

بــه شــهر دل یکــی صــورت 

  پرستم 

  به خوبی آفتاب خاورستم 

ــا جــان نــدادم وا   کــه مــو ت

  نرستم 

 و نام بابا طاهرستمازین ر

به یک ناله بسوجم هـر دو  

  عالم

بـــه بـــالینم همـــه المـــاس 

  سوده

  منستانؤمثال کافرم در م

همــه ســوجم همــه ســوجم 

  همه سوج

  رخ تو آفتاب و مو چو حربا

بــه ملــک عشــق روح بـــی    

  منشان

رخش تا کرده در دل جلوه 

  از مهر

بمیـــرا دل کـــه آســـایش   

  بیابی

ــاهر   ــن از روز ازل طـــ مـــ

 بزادم

  دو بیتی

   

   

بگو اي بی وفـا اي بـی                                          اگر یار مرا دیدي به خلوت

  مروت 



 

 ٨

دوخـت تـا    نخـواهم                                         گریبانم ز دستت چـاك چـاکو  

  روز قیامت 

***  

بـه خـون ریـزي دلـش                                 فلک نه همسـري دارد نـه هـم کـف    

  نگفت اف  اصالً

چــراغ دود                                                  همیشــه شــیوه کــارش همینــه

  مانیرا کند پف 

***  

گلــم گــر نیســتی                                           در قصــد آزارم چرایــی !فلــک

  خارم چرایی 

سـر   ،میـان بـار                                            تـو کـه بـاري ز دوشـم برنـداري     

  بارم چرایی 

***  

خیـال خـط و خالـت در                                     ز دل نقش جمالت در نشـی یـار  

  نشی یار

که تـاونیم در                                              مژه سازم به دور دیده پر چین

  نشی یار 

***  

اگـر خـود پادشـاهی                                         اگر زرین کالهـی عاقبـت هـیچ   

  عاقبت هیچ 
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در آخـر خـاك راهـی                                           اگر ملـک سـلیمانت ببخشـند   

  عاقبت هیچ
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