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 . مقدمه1

ترین های دینی و معنوی، یعنی آنچه در عمومیشخصیت سنّت نقل و ثبت و روایت احوال و اقوالِ

این شود و در ( خوانده میHagiographyنگاری/ سپنتانگاری )و فراگیرترین تعبیرش مقدّس

صحابه و تابعین  تا مناقب )ع(عشرو ائمۀ اثنی )ص(از سیرۀ پیامبر تواند، میو در تمدن اسالمی معنای عام

و ائمۀ اربعۀ فقهی اهل سنّت، و مشایخ و اولیای صوفیه، و حتی بعضی از امرا و حکام را شامل شود، 

« ادیان توحیدی»و در اصل همچون دیگر  ،وبار و زاینده و پویاسنّتی دیرینه، پربرگ ،در جهان اسالم

: 1378است )نک. نراقی، « ایمان»مثابۀ الگوهای به« اولیا»برآمده از تلقی پیامبران و در مراتب بعدی 

12 .) 

میراث صوفیه در این باب که اصطالحاً خود متصوّفه از آن، در مقام یک نوع/ ژانر، با تعابیری 

 ر/ مقامات و مناقبنامه یا سِیَسیره یا سیرت یا سیرت /االولیاء(ۀ)تذکر چون احوال یا حاالت/ تذکره

 – 1973: 1382کنند )برای مالحظۀ انواع تعابیر صوفیه در این باب نک. منزوی، نامه یاد مییا مناقب

ها و انواع و در تعبیری ناظر به کلیت ایت این سنت و فارغ از گونه حاضر پژوهش در و( 2337

اعتناست که از د میراثی هنگفت و قابلش دنویسی تعبیر خواهاولیانامه /)ها(ه اولیانامهاز آن ب مختلف،

عنوان بخشی مهم و بزرگ از ادبیات صوفیه ها و ساختار و مضامین آن بهسویی شناخت انواع و گونه

تی، های معرفتواند منبعی مهم در شناخت بسیاری از جنبهحائز کمال اهمیت است و از سوی دیگر می

جز آنچه در منابع به های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی تصوّف باشد.تشکیالت سازمانی، و جنبه

نظر از ها و آثار خود صوفیه در این باب را، صرفغیرصوفیانه در باب مشایخ تصوف آمده، نگارش

. 1د: بندی کرتوان دستهچگونگی تحول تاریخی اشکال و انواع آن، نهایتاً در دو نوع عمده می

 .2 ؛ و ق(627عطار )م  االولیاءتذکرۀق( و 412سُلَمی )م  الصوفیۀطبقاتهای عمومی از قبیل تذکره

احوال یا  عناوین دیگری همچون با ها کهنامههای اختصاصی و انفرادی مشایخ یعنی ولیتذکره

اند نیز نامیده شده نامهمناقبیا  ر/ مقامات مشایخ / و مناقبنامه یا سِیَحاالت/ سیره یا سیرت یا سیرت

، در پژوهش بین دو دستۀ مذکور های مشترک ژانریکرغم پیوستگی و تعامالت و ویژگیکه علی

 حاضر، عمدتاً به همین نوع اخیر توجه خواهد شد.   

ای از پیش از این عدّه، نقد ژانر را از منظرویژه بهدر باب این آثار ضرورت انجام پژوهشی 

مقدمّۀ نفیسی،  اند )نک.نظران ادبیات تصوّف متذکر شدهن پژوهندگان و صاحبتریبرجسته

 (.42: 1392؛ رنارد، 65: 1380؛ شفیعی کدکنی، 314: 1376برتلس،  ؛71 – 70: 1332غجدوانی، 
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های نیز در سال هااولیانامهترین و پرکارترین پژوهشگر حوزۀ برجسته در مقامکدکنی که شفیعیچنان

هایی اشاره کرده هایی در این باب و نیز ضرورت انجام چنین پژوهشاخیر به جای خالی پژوهش

 است: 

های مشایخ صوفیه / «مقامات»ادبی  genre« / نوع»پیدایش و تکامل و آنگاه انحطاطِ »

hagiology  .هم در زبان فارسی هنوز مورد تحقیقی دقیق و تاریخی قرار نگرفته است

ها، که جانِ کرامت plot« / پیرنگ»روشنی دانسته نیست، هم تغییر و تکامل پیشینۀ آن به

هاست هنوز کمترین توجّهی را از جانب محققان به گونه پژوهشکالم ونقطۀ مرکزی این

 (65: 1380)شفیعی کدکنی، « خود جلب نکرده است

بندی و کدگذاری طبقه»ورت ویژه در باب ضراگرچه در پاسخ به این اقتراح علمی، به

هایی صورت گرفته و آثاری نیز منتشر شده است )از جمله نک. پژوهش« های کراماتپیرنگ

های بکر متنوعی برای حوزه( اما همچنان 107 -79: 1389؛ و صادقی شهپر، 1387شهبازی و ارجی، 

های محتوایی گرفته تا تحلیلآثار  از نقد ژانر در باب اینوجود دارد، در این حوزه پژوهش و تحقیق 

های ها و نظریهها بر اساس رویکردسی آنهای تاریخی و اجتماعی و حتّی سیاسی و نیز بررو بررسی

ضمن کوشد ( میGenologyیا  Genre theory) ژانربررسی حاضر در پرتو نظریۀ  ادبی معاصر.

های پیدایش و زمینهبعضی از ها، لیانامهپژوهی و با تأمل در متن اوترین منابع اولیانامهمروری بر مهم

ها و دالیل منجر به توسعه، و نهایتاً اشکال و صُوَر انگیزه تکوین، اسباب و عوامل تحوّل و تغییر،

 ارائه دهد. تر تصویری روشن نویسی متصوفهاولیانامهگوناگون 

 پیشینۀ تحقیق و نقد گزیدۀ منابع . 2

اختصار معرفی و بررسی خواهد شد ناظر به آثار کسانی است که متون اجمال و آنچه در اینجا به

در کانون توجّه و  ،مثابۀ یک ژانر مستقلنویسی متصوّفه را بهمنقبتی صوفیه و سنّت اولیانامه

ها عمدتاً شامل تصحیح و تعلیق و چاپ این آثار یا اند و این پژوهشهای خود قرار دادهپژوهش

نگاری این دسته و نیز فهرستهای صوفیه گونه از انواع نگارشک گونه یا زیردر مقام ی آنهاتحلیل 

پژوهشگران و آثار »های این حوزه را در دو عنوان مجزای است. بنابراین ذیالً پیشینۀ پژوهشاز آثار 

 ارائه خواهیم کرد.« هافهرست»و « پژوهشی
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 .  پژوهشگران و آثار پژوهشی 1. 2

 -1274های صوفیه در ایران، سعید نفیسی )یکی از پیشروان معرفی نشر و بررسی اولیانامه .1

احمد سپهساالر بن رسالۀ فریدونش( است. اوّلین کار مهم نفیسی در این حوزه، چاپ 1345
ش. نفیسی در 1325ای از اوست در سال ، همراه با مقدمهالدین مولویدر احوال موالنا جالل

، در مناقب و رسالۀ صاحبیه الف. گونه را منتشر ساخت:بعدتر، سه متن دیگر از اینهای سال

 عبدالخالق خواجه قلم به( ق535 – 441مقامات خواجه ابویعقوب یوسف همدانی )

 زمینفرهنگ ایران ۀو جانشینان وی، در جلد نخست مجلّ  پیروان از( ق617 – 575) غجدوانی

ق(، که در حکم 715)م  غجدوانی و عارف ریوگری مقامات عبدالخالق ب. ش(.01332)

. ش(1333) زمینفرهنگ ایرانتکملۀ رسالۀ فوق است، از مؤلفی ناشناس در جلد دوّم مجلۀ 

 منتشر دیوانش به همراه  1335که نفیسی آن را در سال  دیوان عراقیمقدّمۀ کهن جامع  ج.

گذشته  های صوفیه تدوین شده است.مهتمامی به سیاق اولیاناکرد. متن این مقدّمه تقریباً به

فارسی در جایی  هایامهرا در حوزۀ معرفی اولیانترین کار نفیسی از این آثار، به گمان ما مهم

. فارسی تاریخ نظم و نثر در ایران و در زباندیگر باید جُست یعنی در اثر معروف او با نام 

ا در این اثر ضبط کرده است )از جمله نامۀ فارسی و عربی رمناقب 30نفیسی مجموعاً عناوین

 (.192؛ 186؛ 143؛ 132 -131؛ 111 -109؛ 62؛ 58: 1، ج 1363نک. نفیسی، 

آثار یوگنی مجموعه ،هاهای حوزۀ ادبیات تصوّف و خاصه اولیانامهدر سلسلۀ پژوهش .2

 ،وی مشهور اثر ویژهبه روس برجستۀ خاورشناس( م 1957 – 1890ادواردوویچ برتلس )

 به سالم به زبان اصلی و اولین چاپ ترجمۀ فارسی 1965، )چاپ تصوّف و ادبیات تصوّف

چیزی در کار  ش( جایگاهی خاص و ویژه دارد. به زعم ما شاید آنچه بیش از هر1356

ها نماید اهتمامی است که او در تدوین تاریخ ادبیات صوفیه و گونهبرتلس حائز اهمیت می

ج آن با التزام به تحوّل تدریجی و تاریخی پدیدۀ تصوّف و نقش و مفاهیم و اصطالحات رای

ترین مقامات مشایخ ، یکی از قدیمیمنتخب نورالعلومو کارکرد اجتماعی آن داشته است؛ 

ای مفید و در زبان فارسی )در احوال و مقامات ابوالحسن خرقانی( است که برتلس مقدمه

 است. کرده و در کتاب مذکور منتشر راهگشا بر آن نوشته

مشایخ صوفیه « مقامات»ترین و پرکارترین محقق در حوزۀ تصحیح و نشر گمان شناختهبی .3

و ش( است که دفتر پربرگ1318کدکنی )زادۀ ویژه مشایخ خراسان، محمدرضا شفیعیبه
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ترین ترین و ارزشمندمفصّل ،های صوفیههای وی در باب این نوع از نگارشبار پژوهش

در این حوزه به زبان فارسی است. نکتۀ مهم در باب مقاماتی که به تصحیح و  منابع تحقیق

توضیح وی به چاپ رسیده آن است که شفیعی کدکنی در مقدّمه و تعلیقات این آثار، 

نویسی صوفیه را مورد بررسی و جوانب و زوایای گوناگون ژانر اولیانامه و سنّت مقامات

های صوفیه در نامهت متعدد و متنوعی که در باب اولیاجز اشاراتحلیل قرار داده است. به

نامۀ )« هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه»توان دید همچون مقالۀ کدکنی میمقاالت شفیعی
 که( 110 – 93ص ،10 – 9 دفتر ،1383 زمستان دوّم، –، سال پنجم، شمارۀ اول بهارستان

های ترین گونهاز مهم« شخصیت ایشان وجوه از کاستن و افزودن یا افراد نام تغییر» آن طی

ایدئولوژیک های آثار کهن در اثر تحوّالت سیاسی و بدلتحوّالت ایدئولوژیک نسخه

گونه تحوّالت ایدئولوژیک عنوان مصداقی بارز از این اصل، اینجامعه معرفی شده و به

ه است، یا دش تحلیل و بررسی( ق536 – 440پیل )شیخ احمد جام ژنده مقاماتازجمله در 

مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید »های مستقلی به قلم وی در این باب همچون مقالۀ مقاله

 یکی معرّفی که ،(78 – 65، ص 1380، پاییز و زمستان 2، ش 2، س نامۀ بهارستان) «ابوالخیر

کدکنی تعدادی شفیعی است،( ق440 – 357بوسعید ) ناشناختۀ حالعیندر و کهن مقامات از

که گفته شد مشحون به ای علمی و چنانترین مقامات فارسی مشایخ را نیز به شیوهاز مهم

نویسی و تاریخ تحوّالت آن منتشر کرده بسیاری از نکات اساسی در شناخت ژانر اولیانامه

  .است

های متعددی، هم در حوزۀ شدۀ مسلمان که پژوهششناسان پرکار و شناختهنامهیکی از اولیا .4

قاره و عموماً به دو ویژه مشایخ شبهبه ،های مشایخ صوفیهها و تذکرهحیح و چاپ اولیانامهتص

ها و جهات نویسی متصوّفۀ اسالمی و جنبهزبان فارسی و اردو، و هم دربارۀ سنّت اولیانامه

های گوناگون آن به انجام رسانده و منتشر کرده است، عارف نوشاهی، پژوهشگر حوزه

 هایکتاب شناس برجستۀ پاکستانی است.ی، تاریخ، رجال، عرفان، و نسخهادبیات فارس

ق(، مشتمل بر ملفوظات احرار به تحریر 895تا  806احوال و سخنان خواجه عبیداهلل احرار )
، رقعات احرار، خوارق (، ناشناخته)مجموعۀ دیگرمیرعبداالول نیشابوری، ملفوظات احرار 

قرن  )نسخۀ خطی عمرالشیخ حاجیۀالدرر فی سیرمعدن، تألیف موالنا شیخعادات احرار، 

حال حضرت نوشاهیه )در شرح تذکرۀبن سلیمان مرشدی، الدین محمدنهم(، تألیف شمس
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تألیف ق(، و مشایخ و اوالد و خلفای او( 1064بخش قادری )د. محمد نوشه گنجسید حاجی

لف از سید شریف احمد شرافت ؤحال م ۀ اردو و شرحات نوشاهی، با ترجمحی محمد

، اهللالمناقب اولیاءثواقبنوشاهی، تصحیح و تدوین، مقدمه و تعلیقات: عارف نوشاهی، 

ۀ عارف ق(، تصحیح و مقدّم954الدین محمد همدانی )د. بن جاللتألیف عبدالوهاب

در ذکر شیخ  الصالحینالمرشدین من حکایاتۀتحفذیل کتاب » هاینوشاهی، و نیز مقاله

، «دنی خوافیالدین قواس بهداملفوظات زین»، «بن شهریار کازرونیاسحاق ابراهیمابی

الشیخ  ۀفی سیر الدررمعدنبن سلیمان همدانی یا تلخیصی از رساله در احوال عمربن دانیال»
 و ،«شده دربارۀ موالنا و مولویه: مأخذی فراموشاهللالمناقب اولیاءثواقب»، «عمرحاجی

های تنها بخشی اندک از پژوهش ،«المناقبثواقبصداقت کنجاهی و نثر فارسی او در »

نویسی است. بخش معتنابه دیگری از منتشرشدۀ نوشاهی به زبان فارسی در زمینۀ اولیانامه

 قارۀ مسلمان است. نویسی در شبههای او به زبان اردو و مربوط به سنّت اولیانامهپژوهش

( نیوجرسی آمریکا در حوزۀ Rutgersتبار دانشگاه راتگرز )استاد افغانی جاوید مجدّدی .5

های میانه و اخیر است. او کتاب ویژه تصوّف اسالمی در دورهمطالعات اسالمی و به

 نویسی متصوّفه منتشر کرده است با عنوان:ارزشمندی در باب سنّت تذکره

Mojaddedi, Jawid A., The Biographical Tradition in Islam, the 

tabagāt genre from al-Sulami to Jami, Curzn, U.K, 2001, P. 183. 
ها تذکرۀ احوال مشایخ یا بخشی از آن مجدّدی در این کتاب پنج اثر مهم متصوّفه را که تماماً

، رسالۀ قشیریهحافظ ابونعیم اصفهانی،  االولیاءحلیۀ سُلَمی، الصوفیۀطبقاتصوفیه است شامل 

جامی از حیث تاریخی بررسی کرده است. این کتاب را  االنسنفحاتهجویری و  المحجوبکشف

ویژه در االولیا از نظر صوفیه بهای در باب مفهوم تذکرۀبرای اولین بار شهرام پازوکی ضمن مقاله

 (. 30: 1387تلقّی عطار معرفی کرده است )نک. پازوکی، 

لوئیز آمریکا و یکی از مطالعات اسالمی در دانشگاه سنتد م(، استا1944جان رنارد )زادۀ  .6

( است. Islamic Hagiographyنگاری اسالمی )ترین پژوهشگران حوزۀ مقدّسبرجسته

م با 1971های شرقی در ها و تمدنوی دکترای خود را در دانشگاه هاروارد، گروه زبان

به پایان برده است )در باب وی تأکید بر متون عربی و فارسی و نیز هنر و معماری اسالمی 

 ( www.slu.edu/john-renardنک. 

 کتاب وی با مشخصات:

http://www.slu.edu/john-renard
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Renard, John, Friends of God, Islamic Images of Piety, Commitment, 

and Servanthood, University of California Press, 2008, P. 346. 
حال در نوع نگاری اسالمی و درعینترین پژوهش در باب مقدّسرین و مفصّلتشک، مهمبی

خود تنها اثری است که این موضوع را مستقالً و در چنین وسعتی مورد بررسی و مداقّه قرار داده 

منتشر  به زبان فارسی ترجمه و« ها و منابع تصوّفحوزه»ای نیز با عنوان است. از این نویسنده، مقاله

 نیز مقاله این در رنارد(. 42 – 38، ص 1392، مرداد ماه اطالعات حکمت و معرفتشده است )

 بسیار نقش همچنین و آن تاریخی پیشینۀ و صوفیه مشایخ باب در نگاریسیره سنّت از تمام اختصاربه

 دارد، تصوّف تاریخ گوناگون هایجنبه شناخت تعمیق و گسترش در متون این مطالعۀ که مهمی

 (.42: 1392 رنارد،) است گفته سخن

نویسی توجّه نیز نام ببریم که هر سه به بررسی سنّت اولیانامهنجا باید از سه مقالۀ مهم و قابلدر ای .7

ویژه خراسان( اختصاص دارند و از زمان چاپ، در اوایل متصوّفه در حوزۀ تصوّف ایرانی )به

دهۀ هشتاد شمسی تا به امروز، همچنان جزء معدود مقاالتی هستند که نویسندگانشان به 

مثابۀ ژانری مستقل پرداخته، عمومی و انفرادی مشایخ، بههای نویسی متصوّفه و تذکرهاولیانامه

ای های معروف و شناختهو زوایا و ابعاد و جوانب گوناگون آن را، با تکیه بر تحلیل نمونه

اند و سابقه و اشکال گوناگون کاویده جامی باز االنسنفحاتعطار و  االولیاءتذکرۀهمچون 

 معارفاند. این هر سه مقاله در مجلۀ بررسی کردهنویسی در تصوّف اسالمی را اولیانامه

پورجوادی به چاپ  )منتشرشده از سوی مرکز نشر دانشگاهی( و در دوران سردبیری نصراهلل

 :اند ازها به ترتیب تاریخ انتشار عبارتاند. این مقالهرسیده

شتۀ دنیز اِگل ، نو«های بنیادی تصوّفاالولیاهای عطار و جامی، تداوم نوشتهتذکرۀ» .الف

(Denise Aigle مجلۀ ،)158 ص ،1379 اسفند –، آذر 3، دورۀ هفدهم، شمارۀ معارف 

– 198. 

دنیز اگل مقالۀ خود را با اشاره به این نکتۀ مهم آغاز می کند که تدوین سخنان اولیا و نیز ضبط 

های نگارشی علمای حدیث و علم رجال حدیث دارد. شرح احوال ایشان در واقع ریشه در سنّت

ت های عمومی از جههای عمومی و انفرادی متصوّفه و اهمیت تذکرهای به تذکرهسپس او با اشاره

برای نشان دادن پیوند ادبیات دینی »ویژه از جهت تاریخ محلّی، های انفرادی بهتاریخ عرفان و تذکره

(، به معرفی دو تذکرۀ 161: 1379)اِگل، « سنّت تصوّف مربوط به ترجمۀ احوال اولیا در زبان فارسی با
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پردازد تا نشان دهد می ق(881جامی )م  االنسنفحاتق( و 627عطار )م  االولیاءتذکرۀمشهور یعنی 

مندی نویسندگانش از منابع اساسی رغم تعلق این دو اثر به جریان عمومی تصوّف و بهرهکه علی

کنند ی بزرگ تصوّف ارائه میهاای چهرهنامهدو رویکرد کامالً متفاوت از مجاری زندگی»یکسان، 

 (.162 – 161)همان: « دارندنهایت دو نگرش مختلف از قدیسیت عرضه میو در

، نوشتۀ لیلی انور شِندِرُف. «عطار االولیاءتذکرۀبررسی نوع ادبی تذکرۀ اولیا بر مبنای » .ب

(Leili Anvar – chenderoff مجلۀ ،)آبان –، مرداد 2، دورۀ هجدهم، شمارۀ معارف 

 .128 – 114 ص ،1380

نویسنده مقالۀ خود را با اشاره به دشواری گزارش تجارب عرفانی در قالب اقوال و افعال و اصلی 

االولیا و رشد نویسی، یعنی تقارن و توازن میان سنّت نگارش تذکرۀبسیار مهم در بررسی ژانر اولیانامه

عطار با  االولیاءتذکرۀنویسی، بر تفاوت کند. او با مروری کوتاه بر سابقۀ اولیانامهتصوّف آغاز می

 انگشت آن «روایی –سبک ادبی شعری »و « بُعد صرفاً و کامالً شاعرانه»دیگر منابع شرح احوال اولیا و 

و پرهیز  االولیاءتذکرۀ متن در «قول» آموزشی نقش به و( 116 – 115: 1380 شندرف،. نک) نهدمی

ترین موضوع مقالۀ خود را طرح پردازد تا مهمعطار از گزارش زندگی اولیا در وجه تاریخی آن می

در عین پرداختن به اقوال و حکایات « زبان»های عرفانی در قالب ناپذیری تجربهکند: تناقض میان بیان

که زبان شاعرانۀ عطار به یاری دهد. نویسنده معتقد است منقول اولیا که طبیعتاً در بستر زبان رخ می

آید و وجه شاعرانۀ اثر ناپذیری و تناقض حاصل از کاربرد زبان نهایتاً فائق میبر این بیان ،هااستعاره

دارد « به حضور درآوردن»اثر عطار صورت نوعی »ترتیب گیرد و بدینه آموزشی آن پیشی میبر وج

 (. 121 – 120و  116)همان: « اده استالعکه تنها راه شناخت و تجسّم یک تجربۀ خارق

، نوشتۀ یورگن پُل )از دانشگاه هاله(، «االولیاء )در خراسان(آغاز پیدایش نوع ادبی تذکرۀ» .ج

 .152 – 129 ص ،1380 آبان –، مرداد 2، دورۀ هجدهم، شمارۀ معارفمجلۀ 

ولیاها با توجّه به االپل پژوهشی است در باب چگونگی رشد و توسعۀ ژانر تذکرۀ مقالۀ یورگن

کوشد جایگاه (. به تعبیری دیگر او می129: 1380)پُل، « تاریخ اجتماعی مؤلفان و مخاطبان آنان»

این دو پدیده را روشن کند. او ای را که این ژانر ریشه در آن دارد مشخص، و نسبت بین اجتماعی

الدین عوفی و سدید پیلِمقامات ژندهمنور،  محمدبن اسرارالتوحیدطور خاص سه متن به

انصاری را موضوع پژوهش خود قرار داده است؛ سه متنی که از لحاظ زمان و مکان  الصوفیۀطبقات

 اند. به یکدیگر نزدیک
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 نویسان ها و فهرست. فهرست2. 2

، المرشدیهفردوس، الصفاصفوۀ، التوحیداسرارهای مشهور و مفصّل از قبیل نامهای از ولیجز عدهبه

های مشایخ صوفیه، هنوز نامهاند بسیاری از ولیامروز به تصحیح و چاپ انتقادی رسیده به و... که تا

اند. آگاهی از های مختلف جهان پراکندههای خطی و اجزای متفرق در کتابخانهصورت رسالهبه

که در تنظیم گزارش  آنهاوکیف و زمانۀ تألیف این آثار و در برخی موارد محتوای اجمالی کم

ها در پژوهش حاضر، بسیار ضروری بوده، تنها به مدد نامههای موجود اولیاتاریخی انواع و نمونه

های عمومی و متنوعی های موضوعی منتشرشده از این آثار میسر شده است. اگرچه فهرستفهرست

ای عدهها، میان این فهرست های ایران و جهان به چاپ رسیده لیکن ازدر یک قرن اخیر از کتابخانه

  رند ازجمله:موضوعاً ارتباط مستقیم با پژوهش حاضر دا از آنها

پژوه ای از محمدتقی دانش(، مقاله1343)پاییز  راهنمای کتابدر شمارۀ اوّل سال هفتم مجلۀ  .1

خواجه عبداهلل انصاری توسط  ۀالصوفیطبقاتش( در معرفی و نقد تصحیح 1375 -1290)

های اختصاصی مشایخ، اگرچه حبیبی منتشر شده است. فهرست او در باب تذکره عبدالحی

های فارسی همراه با تصریح به نامهترین ولیفهرست چندان مطوّلی نیست لیکن شامل مهم

های رغم وجود نقصنام شیخ صاحب ترجمه و در بیشتر موارد زمان تألیف آنهاست. علی

های فارسی، ضمن برخورداری از اوّلین فهرست اولیانامهپژوه در مقام ، فهرست دانشمتعدد

 توجّه و اعتناست. ها، و در نوع خود قابلنامهترین ولیای از مهمفضل تقدّم، تقریباً شامل عده

به قلم محقق  نویسی فارسی در هند و پاکستانتذکرهش، اثری با عنوان 1343در همان سال  .2

نامۀ دورۀ دکتری رسد. این کتاب در واقع پایانپاکستانی سید علیرضا تقوی به چاپ می

، در 1340–1341نقوی به راهنمایی پرویز ناتل خانلری است که نقوی در سال تحصیلی 

ضمیمۀ پنجم کتاب خود را  نقوی، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران از آن دفاع کرده است.

 .در دو بخش اختصاص داده است: الف های اولیا و صوفیهمختصر تذکره به معرفی

 .و ب« ند و پاکستان تألیف شده استقارۀ هو صوفیه که در شبه ءهای اولیاتذکره»

در «. صوفیه که خارج از هند و پاکستان به فارسی تألیف شده است و ءهای اولیاتذکره»

معرفی شده که عموماً شامل ذکر نام مؤلف، تذکرۀ عمومی  157قاره، بخش مربوط به شبه

شده، به محل و زمان صاحب یا صاحبان ترجمه و زمان تألیف آنهاست. در باب آثار چاپ
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اختصار و تذکره را به 59چاپ نیز تصریح شده است. در بخش دوّم این ضمیمه نیز، نقوی 

 به سیاق بخش نخست معرفی کرده است.

های مشایخ صوفیه، جلد سوّم از مجموعۀ نامهسوّمین فهرست از فهارس موجود در باب اولیا .3

های و شامل بخشش( 1382ش و چاپ دوم 1376)چاپ اول  های فارسیفهرستوارۀ کتاب

نامۀ پیران و نامۀ سرایندگان(، و دهم )زندگیهشتم )تاریخ پیامبران و امامان(، نهم )زندگی

 ، تألیف احمد منزوی است. فهرستوارهجموعۀ بزرگان( از کل م

های فارسی است اثری است با عنوان چهارمین فهرست که فهرستی اختصاصی از اولیانامه .4

ش از سوی دانشگاه آزاد 1385، تألیف ابوالقاسم رادفر، چاپ سال های عرفانیتذکره

 ی در بابتوضیحاتاسالمی واحد جیرفت. این کتاب، فهرستی نسبتاً تفصیلی و همراه با 

های در حوزۀ معرفی تذکرههایی، این اثر با وجود نابسامانیهای صوفیانه است. تذکره

ألیف شده، کتابشناسی مفید و ای که در هند تهای صوفیانۀ فارسیویژه تذکرهصوفیانه به

 اعتنایی است. قابل

تشر شده بخشی از اثر های کهن صوفیه منها و تذکرهنامهفهرست دیگری که در باب ولی .5

است. بخش های عربی تاریخ نگارشمعاصر ترک، فؤاد سزگین، با عنوان  محققبزرگ 

ترین منابع در پایانی جلد اوّل این اثر، در باب تصوّف و پیران و مشایخ طریقت و از مهم

 های کهن عربی است. نامهها و ولیشناخت تذکره

تاریخ تصوّف سید اطهر عباس رضوی، در مقدمۀ ، ابهای منتشرشده در این بجز فهرستبه. 6
نویسی متصوّفۀ هند ارائه کرده است. همین گزارش موجز و مفیدی از سنّت اولیانامه در هند

ها را در ای از تفاوتقاره، پارههای شبهگزارش کوتاه، ضمن تأکید بر حجم باالی اولیانامه

در لسان متصوّفۀ هند « ملفوظات»که اصطالح جمله آندهد ازن و اصطالحات نیز نشان میزبا

ای از اقوال و سخنان مشایخ و ترین معنای خود، بر مجموعهاگرچه در مشهورترین و متداول

 داللت داردتر در مصطالحات تصوّف مناطق غربی «امالی/ مجالس /مقاالت»چیزی از قبیل 

نامه / نامه/ سیرتمناقبمقامات/ »لیکن معنای دیگر آن دقیقاً مطابق است با مفهوم 

تاریخ و جغرافیای ؛ 4-3: 1380های مشایخ صوفیه در پژوهش حاضر )نک. رضوی، «نامهولی
همچنین اگرچه نوعی کوشش کامالً مشهود از سوی نویسندگان  (.90: 1388، تصوّف

برداری از سیرۀ پیامبر اسالم )ص( و ایجاد نوعی تناظر میان های صوفیه در گرتهاولیانامه
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توان دید، امّا می متصوفۀ اسالمینویسی اولیانامهعمومی را در سنّت « نبی»و « ولی»حیات 

ای مختصّ تصوّف باید پدیدهرسد به نظر می( را 48: 1380رضوی، )نک. « تألیه پیران»پدیدۀ 

های گوناگون آیین هندو تلقّی کرد. این پدیده و همچنین بازتاب قاره و متأثر از شاخهشبه

خود شایستۀ پژوهشی مستقل  ،یا عدم بازتاب آن در ملفوظات و مقامات مشایخ صوفیۀ هند

ه به همان معنای متناظر با مقاالت و امالی و ویژتواند بود. در باب دالیل فزونی ملفوظات، به

قاره در رغم فتوحات مسلمین در شبهکنیم که علیمجالس، تنها به ذکر این نکته بسنده می

م به بعد و توسط غزنویان، نفوذ ابعاد معنوی و پنجقرن  یلویژه از اواادوار مختلف به

چیز مدیون  قاره، بیش از هرشبه های مردمهای دینی و اخالقی اسالم در میان تودهآموزه

اسالمی شدن این »... ماری شیمل، ها و تبلیغات مشایخ تصوّف بوده است و به تعبیر آنتالش

(، و این 547: 1387)شیمل، « خطّه بیشتر از طریق مواعظ صوفیان بود تا شمشیر مجاهدان

تردۀ مشایخ حجم عظیم و شگفت از ملفوظات بازتابی است از آن مجاهدت مستمر و گس

قاره، و ملفوظات به هر دو معنای آن ویژه در میان تودۀ مردم شبهصوفی در تبلیغ اسالم به

در میان خیل « تشرّف» عاملی مهم بوده است در زنده نگاه داشتن آن جذبه و شور معنوی

وفیه شناخته و عظیم گروندگان به اسالم که این دین را از دریچۀ گفتار و رفتار مشایخ ص

؛ 1368؛ شیمل، 1366قاره همچنین نک. احمد، )در باب تصوّف شبه دان گرویده بودندب

 (.؛1390 ریاضی، ؛90 – 71: 1388، تاریخ و جغرافیای تصوّف ؛51 – 45: 1388سلیمانی، 

قاره به دالیل متعدد ازجمله همین حجم نویسی شبهالبته در پژوهش حاضر میراث اولیانامه

ها مورد توجه و بررسی حال مشکالت دسترسی به متون اولیانامهرعینالعاده چشمگیر و دفوق

توان هایی مشهور و معدود، تا حدودی میقرار نگرفته است هرچند با مروری اجمالی بر نمونه

شده سخن گفت، اگرچه ها با آثار بررسیاز الگوهای مشابه بلکه یکسان در این اولیانامه

تر تر و دقیقهای موجود البته نیازمند تأمالت گستردهاوتبندی و تحلیلِ تفتشخیص و طبقه

 است.

 . ادبیات تحقیق3

داشته و مراحل « تکوینی»همچون دیگر انواع ادبی خصلتی  نویسیژانر اولیانامهباید توجّه داشت که 

تاریخی و تحوّالت تدریجی گوناگونی را از لحاظ شکل و محتوا پشت سر گذاشته است. به سبب 

ها را های گوناگونی از این نوع اولیانامههمین خصلت تکوینی و تکامل تدریجی و تاریخی، صورت
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ازجمله با توجّه به شکل و چگونگی ارائۀ احوال و اقوال  .یدتوان دهای متصوّفه میدر میان نگارش

 بندی صوری این آثار تلقّی کرد:بندی ذیل را طرحی اجمالی در طبقهتوان طبقهمی ،مشایخ

آثاری که نه کلیت آن، بلکه بخشی از آن به نقل احوال و اقوال مشایخ اختصاص یافته  .الف

 تر تقسیم کرد: یخی به دو زیرگروه کوچکتوان به لحاظ تاراست. این آثار را می

های دوّم و سوّم هجری که عمدتاً در قالب سنّت و شیوۀ علمای حدیث آثار زهدنویسان قرن .1

 وی باب در( )ق181 – 118مبارک ) بنعبداهلل الزهد و الرقائقاند همچون کتاب تدوین یافته

( ق241 – 164حنبل )بن احمد الزهد کتاب و( ق509 – 508: 1381 دامغانی، مهدوی. نک

 م(. 1981حنبل، بن احمد. نک)

بخش  آنهاهای تصوّف( که طی آثار کهن صوفیه در شرح اصول و مبادی تصوّف )= دستینه .2

 اختصاص یافته است. اگرچههایی نیز به ذکر اقوال و احوال مشایخ صوفیه یا بخش

داند )نک مقدمۀ کتاب را بر این نوع آثار مناسب نمی« دستینه» پورجوادی، اطالق تعبیرِ

کارگیری ( اما به سبب جاافتادگی و رسایی کمابیش این تعبیر، ما از به1391، التصوّفعلم

 ۀالرسالترین اثر از این نوع به زبان عربی، کتاب مشهور ایم. قدیمیآن خودداری نکرده
 در که است گفتنی. است( ق465 – 376ق( اثر امام ابوالقاسم قشیری )437)تألیف  القشیریه

کالبادی )م  التعرّفق(، و 378ابونصر سرّاج )م  اللمع، یعنی رسالۀ قشیریه بر مقدم دستینۀ سه

ق( فصل مستقلی در باب زندگی مشایخ 386ابوطالب مکی )م  القلوبقوتق(، و 390یا  380

التعرف لمذهب شرحترین اثر از این نوع به زبان فارسی بخشی از قدیمی .صوفیه وجود ندارد
محمّد بن اثر خواجه امام ابوابراهیم اسماعیل المدعین(ۀالتصوّف )نورالمریدین و فضیحاهل

، و در التعرفکه اشاره شد کالبادی در اصل کتاب ق( است. چنان434مستملی بخاری )م 

تن از مشایخ صوفیه اکتفا کرده )نک. کالبادی،  72تنها به ذکر نام  ،های دوّم تا پنجم آنباب

احوال و اقوال عمدۀ مشایخ  ،التعرفخود بر  شرح در بخاری مستملی اما( 33 – 27: 1371

 مذکور را به تفصیلی بیشتر در قلم آورده است. 

را به  آنهاتوان تمامی اختصاص به ذکر اقوال و احوال مشایخ صوفیه دارد و میآثاری که به .ب

 دو دسته تقسیم کرد:

ق( 627عطار )م  االولیاءتذکرۀق( و 412سُلَمی )م  الصوفیۀطبقاتهای عمومی از قبیل تذکره .1

نخست قرن چهارم نقل این نوع آثار از نیمۀ  های کهنی ازکه گرچه عناوین و اسامی نمونه
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ابوبکر  اخبارالصوفیه و الزهادق(، و 341سعید ابن االعرابی )م ابی النسّاکطبقاتشده از قبیل 

 الصوفیۀطبقاتترین نمونۀ بازمانده به زبان عربی ق( لیکن قدیمی342زاهد نیشابوری )م

ق 1389لَمی، سُلَمی از اواخر قرن چهارم هجری است )در باب تاریخ تألیف این اثر نک. سُ

 (.50 – 49م، مقدمۀ نورالدین شریبه: 1969 /

 دیگری چون های عمومیها که با نام«نامهولی»های اختصاصی و انفرادی مشایخ یعنی تذکره .2

نامه یا مناقب و مناقب /ر/ مقامات مشایخنامه یا سِیَسیره یا سیرت یا سیرت /احوال یا حاالت

ایم شده آنهاهایی که ما تا به امروز موفق به شناخت ترین نمونهشوند و کهننیز شناخته می

ق )نک. 232تألیف ظاهراً  مناقب ابراهیم ادهمای خطی با عنوان اند از: از رسالهعبارت

یا  290ذی )متوفای علی حکیم ترمبن از محمد بدوالشأن(، و رسالۀ 100: 1379میرعابدینی، 

نامۀ خودنوشت وی و بخش دوّم این اثر از نوع ق( که بخش نخست آن زندگی320یا  300

امروزه  بدوالشأنو در واقع گزارش رؤیاها و مکاشفات همسر ترمذی است. رسالۀ  «منامات»

شود یز قرون اولیۀ اسالمی تلقّی ممانده اجایشده و بهترین اتوبیوگرافی اسالمی شناختهکهن

به معنای دقیق آن  نامهولیشدۀ شناخته نمونۀ ترینکهن امّا(. 32 – 30)نک. راتکه و اُوکین، 

 م) دیلمی ابوالحسن اثر( ق371 – 269) خفیف شیرازیسیرت ابندر شرق جهان اسالم، 

ترین نمونۀ است که در حوزۀ جغرافیایی ایران تألیف شده است و کهنبه زبان عربی ( ق391

)م  بن یربوعبن رزینمناقب ابومحمّد محرزبن خلفآن در مغرب اسالمی و شمال آفریقا، 

الحسین الفارسی )درگذشته بن ق( تألیف برادرزادۀ صاحب ترجمه با نام ابوطاهر محمّد413

نامه ترین نمونۀ فارسی ولی(. کهن990: 1، ج 1380ق( است )نک. سزگین، 450و  440میان 

حاالت و ( کتاب االسالم انصاریمقامات شیخنیز )بدون در نظر گرفتن رسالۀ مشکوک 
 ق( است. 541اهلل )م تألیف ابوروح لطف ابوالخیرسخنان ابوسعید

 مناقشه بر سر لفظ. 1. 3

را پیشنهاد کرده « نامهولی»پورجوادی عنوان های اختصاصی و انفرادی مشایخ، برای تسمیۀ تذکره

های گفتارنوشت»عنوان با ای در مقالهاما پورمظفری  (.1، پاورقی 21: 1393است )نک. پورجوادی، 

ضمن اشاره به این  ،(60 – 31: 1390) نقد ادبیدر فصلنامۀ « صوفیان، بازشناسی یک گونۀ نوشتاری

( و 31)همان: « صورت نوشتار استانتقال و ثبت گفتار بهبخشی از متون صوفیانه در اصل »نکته که 
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را برای « گفتارنوشت»گونه از آثار، اصطالح ر دو بافت گفتار و نوشتار در اینوجود عناصری از ه

 نویسد:تسمیۀ این نوع از آثار پیشنهاد داده و در معرفی آن می

گذاری پیوستار شود، عنوانی است برای نامنامیده می« گفتارنوشت»آنچه در این پژوهش »

تری های کوچکگفتار و نوشتار که برآیند آمیزش این دو بافت است و درون خود گونه

 )همان(. « مانند مقامات، مقاالت، مناقب، مجالس، سیر و امالی دارد

ر پژوهش پورمظفری و عنوان پیشنهادی او، در یک به نظر ما اشکال اساسی و تئوریک وارد ب

های های متصوّفه با گونهر یعنی همان اولیانامهگونه تلقّی کردن آثاری همچون مقامات و مناقب و سِیَ

متفاوتی همچون مقاالت و مجالس و امالی است. به زعم ما اگر تعبیر پورمظفری از هر جهت نیز 

های اخیر یعنی مقاالت و مجالس و امالی داللت تواند بر گونهدرست و صحیح باشد تنها و تنها می

عنصری غالب است  آنهاهای گفتاری در ها که ویژگیگونه از نوشتهداشته باشد چراکه برخالف این

ها اندیشیدۀ یک نویسنده، در اولیانامهو سیاق کالم نیز تابع گفتار و منطق گوینده است و نه طرح پیش

های گفتاری عنصری غالب رغم ضبط اقوالی از مشایخ، ویژگیر، علیمناقب و سِیَ یا همان مقامات و

ها الحاق شده اما مرور تهیه و به اصل اولیانامهه مواد این آثار، اگرچه بعضاً بهنیست، ضمن آنک

اند. او خود نیز در متن مقاله و پس اندیشیده تألیف شدههرحال اصل این آثار بر اساس طرحی پیشبه

چنین نتیجه  مقاالت شمسو  المحجوبکشفاز مقایسۀ عناصر نوشتاری و گفتاری در دو کتاب 

 گیرد که:می

توان گفت در بافت با توجّه به تحلیلی که در سطوح مختلف زبانی صورت گرفت، می»

شماری از بافت گفتار انعکاس یافته است های انگشتصورت المحجوبکشفنوشتاری 

 –در یک سوی پیوستار گفتار  المحجوبکشفارد. به همین دلیل، که بسامد چندانی ند

گیری به دلیل بهره مقاالت شمس اما. گیردمی قرار نوشتار به فاصله تریننزدیک در نوشتار،

« گیردمی زیاد از خصایص بافت گفتار، در سوی دیگر پیوستار و نزدیک به گفتار جای

 (. 55)همان: 

توان آثاری وجه نمیهیچقدری است که بهها بهبه زعم ما، این تفاوتوی و در واقع برخالف نظر 

را دو زیرگونۀ یک گونۀ واحد تلقّی کرد بلکه آنچه وی  مقاالت شمسو  المحجوبکشفهمچون 

هایی باشد از قبیل مقاالت و مجالس و امالی که در تواند شامل نمونهنامد تنها میگفتارنوشت می

و در لسان  «مقاالت»ایران و مناطق غربی جهان اسالم با عنوان عمومی عرف نویسندگان صوفیۀ 
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قولی هم که پورمظفری در شود. نقلیاد می آنهااز  «ملفوظات»قاره با عنوان عمومی متصوّفۀ شبه

کند بیشتر مؤید دیدگاه ماست. او این گفتۀ موحّد را نقل پیشینۀ تحقیق خود از محمّدعلی موحّد می

 کند که:می

در میان آثار منثور، ژانر بخصوصی داریم که زیر عنوان مقاالت، معارف یا ملفوظات و »

الدین محقق معارف سید برهانیا  مقاالت شمس تبریزیشود؛ مانند امثال آن شناخته می
 (.36)همان: « ...ترمذی

و آن هم  «هیک گون»تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. او تنها به گفتۀ موحّد روشن

اصوالً به زعم ما بر کاربرد مطلق هیچ عنوان و اصطالح  اشاره کرده است. «مصادیقی صحیح»با 

های توان تأکید کرد چرا که سابقۀ تاریخی تسمیهخاصی در نامیدن این ژانر نباید و اساساً نمی

اً در مقام یک پیشنهاد شود لیکن صرفاً و تنها صرفگوناگون ما را از هر نوع تحدید و اطالقی مانع می

های معاصر، شاید بتوان ضمن حفظ سایر عناوین و آن هم در حوزۀ واژگانی و اصطالحی پژوهش

با  نامه را، اصطالحات اولیانامه/ ولیبرای این ژانر نامهنامه و مناقبهمچون مقامات مشایخ و سیرت

  توجّه به آنچه گفته آمد، بر سایر اصطالحات، ترجیحی نسبی داد.

 ها و الگوهاها؛ ریشهتعامل گونه. 2. 3

توجّه در میراث ادبی صوفیه، چه به جهت ژانری قابلها همچون ژانر یا خردهاین دسته از نگارش

ها و الگوهای پیدایش و مایه، و چه به جهت سرچشمههای نوعی خود اعم از ساختار و درونویژگی

پیوند و تعامالت متعدّد  ،های روایینگارشی و تکنیکتوسعه، با طیف وسیعی از دیگر انواع و فنون 

ویژه در اشکال آغازینش، حوزۀ ترین حوزۀ مرتبط با این نوع بهدارد. شاید عمده چشمگیریو 

نویسی نگاری و طبقاتهای مختلف آن از قبیل سیرهو شاخه« علم رجال حدیث»و « نگاریتاریخ»

ه معنای خاص آن در حوزۀ تمدن اسالمی مطرح بوده، باشد. شکی نیست که میان آنچه از تاریخ ب

روایتی از امر واقع در زمان و مکان »ترین شکل آن عبارت بدانیم از اگر تاریخ را در ساده ویژهبه

های عموماً فاقد زمان و مکان و آمیخته یا همان تاریخ به معنای کرونولوژیک آن، با روایت« خاص

های صوفیانه( ها / تذکرهنامهتواریخ متأخّر صوفیه )یا همان ولیبا امور فراواقعی در طبقات و 

نویسی های روشنی وجود دارد لیکن باید توجّه داشت که اوالً افتراق میان تاریخ و اولیانامهتفاوت

نویسی به یک اندازه نبوده و این افتراق در گذر زمان است که ابعاد همیشه و در تمامی ادوار اولیانامه

ق( 412سُلَمی )م  الصوفیۀطبقاتالمثل اثری همچون یابد و اال فیهای گوناگون میجنبه وسیع و
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حال هرای به لحاظ محتوا و ارزش تاریخی با دیگر طبقات اعالم اسالمی ندارد. ثانیاً بهتفاوت عمده

ط شده است متأخر نیز درج و ضب هاینامهصورت خام و پراکنده حتی در اولیاموادی از تاریخ ولو به

جمله مواد مغتنمی برای تاریخ اجتماعی ادوار گذشته چرا که به دلیل ارتباطات گستردۀ مشایخ از

اقتصادی و سیاسی،  هایهای متأخّر، هم با عموم مردم و هم با مراکز قدرتویژه در دورهطریقت به

توان انعکاس وسیعی مداران عصر به مشایخ، میو ارادت و سرسپردگی بسیاری از متمکنان و سیاست

بخش عظیمی از فرهنگ و نیز از اوضاع اجتماعی، سیاسی و بخشی از روابط اقتصادی جامعۀ عصر را 

در خود نهفته دارد در که مواد ضروری و مغتنمی برای تدوین تاریخ اجتماعی و فرهنگی  راعامه 

المی و ایرانی، نویسی سنّتی اسها دید و این نکتۀ بسیار مهمی است چرا که در تاریخنامهاین ولی

مقامات » ،است و نه تاریخ اجتماعی. به همین سبب معموالً عمدۀ توجّه معطوف به تاریخ سیاسی بوده

  اند.انتوجّه در تدوین تاریخ اجتماعی ایراز منابع قابل «مشایخ

های مربوط به حیات همچنین در بررسی الگوهای احتمالی و یا انواع موازی و متعامل با روایت

های شفاهی ستایش مقدّسان همچون رسد به سنّتو سوانح ایام و احوال اولیا، به نظر می

خوانی ناقبدر میان اهل سنّت هم باید توجّه کرد. م «خوانیفضایل»در میان شیعیان و  «خوانیمناقب»

خوانان در کوچه و بازار و بوده و مناقب ()عو امامان شیعه )ص(نوعی ستایشگری از اهل بیت پیامبر

اند خواندهبیت و ائمه مییاتی در منقبت و مدح و مرثیۀ اهلمیادین شهرها، با صدای خوش و بلند، اب

 بغداد بر آنان تسلط از پس و بویهآل دورۀ در ویژهبه سنّت این(. 431 – 402: 1363)نک. محجوب، 

 و خوانانمناقب از آن در که منبعی ترینموثق. است بوده یافته چشمگیری گسترش و رشد( ق333)

خوانی ق( است. فضایل556عبدالجلیل رازی )زنده در  النقضسخن به میان آمده، کتاب  آنها اخبار

بود از ذکر  خوانی شیعیان دانست، عبارتهای اهل سنّت به مناقبهم که باید آن را نوعی از واکنش

خوانی این سنّت مناقب .(202 – 201: 1390گانه )در این باب نک. غالمعلی، فضایل برای خلفای سه

نگاری محدّثین اسالمی دانست که از قرن دوّم فضایل /فاهی مناقبخوانی را باید صورت شو فضایل

و  المناقب به ذکر فضایلالفضایل/ کتابهجری ابوابی از مجامع حدیثی خود را با عناوین کتاب

اند و یا کتب و رساالت اختصاص داده )ص(و صحابه و یاران پیامبر )ع(بیتو اهل )ص(مناقب پیامبر اسالم

 (.153 – 130: 1388 همو، ؛61 – 37: 1387اند )نک. اصغرپور، مستقلی در این باب تألیف کرده

م گویان غافل بود چرا که این سنّت هو فعالیت قصص« گوییقصص»همچنین نباید از سنّت 

از »آمده:  ترجمۀ رسالۀ قشیریهخوانی بوده است. در فضایل /خوانیگویا چیزی از قبیل مناقب
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( 139: 1374)قشیری، « ...شدمگویی همیکه گفت به مجلس قصص ابوسلیمان دارانی حکایت کنند

ها و احوال آن که امور دینی و قصّه»اند: نوشته« گویقصص»و مرحوم فروزانفر در توضیح اصطالح 

« دادرا شاخ و برگ می آنها ،و ترغیبگفت و به قصد ترهیب پیغمبران و رجال دین را برای عموم می

 (. 780)همان: 

های مختلف آن از نگاری و شاخههای وسیع و متعدّد با جریان تاریخهمین تعامالت و پیوستگی

جمله آثار رجالی های نگارشی در جهان اسالم ازنّتنگاری و نیز سایر سقبیل فنّ سیره و طبقات

همچون « ستاییمقدّس»و « ینگارمقدّس»ب و شفاهی های مکتوعلمای حدیث و نیز دیگر سنّت

ها و سنّت گویی تأثیرات بسیاری بر ساخت و محتوای اولیانامهخوانی و قصصفضایل /بقامن

 نگاری صوفیه داشته است. مقدّس

نویسی متصوّفه نیز، نیاز به بازاندیشی و تأمالت های سنّت اولیانامهها و خاستگاهدر بررسی ریشه

گمان توجّه به الگوهایی ها گرچه بیها و خاستگاهنماید. در تعیین این ریشهتر ضروری میجدید

رسد با توجّه به نگاری اسالمی، بیشترین ضرورت را دارند اما به نظر مینویسی و طبقاتچون سیره

وذ آن از گونه آثار در حوزۀ تمدن ایرانی و زبان فارسی و حوزۀ تحت نفتوجّه اینرشد بسیار قابل

های قاره و آسیای میانه و رشد کمتر آن در حوزۀ عربی تمدّن اسالمی، نباید از الگوها و سنّتقبیل شبه

نگاری در ادبیات زردشتی و مانوی و در دورۀ قبل از اسالم کهن ایرانی نیز غفلت کرد. سنّت مقدّس

های زردشت و مانی به جای مانده مهناهایی از مناقبو اوایل دورۀ اسالمی، سنّتی رایج بوده و نمونه

جمله از توان دید.های صوفیه و آثار مذکور مینامههایی میان مضامین اولیااست که شباهت

اند باید اشاره نگاری در ایران پیش از اسالم پرداختهبه سنّت مقدّس آنهاهایی که نویسندگان کتاب

مؤلف اثر تمامی  .ش(1376احمد تفضلی، )چ اول، ، نوشتۀ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسالمکرد به 

احصا  در گسترۀ تاریخی مذکور را نویسینامهها و سرگذشتنامهاطالعات موجود در باب سرگذشت

نویسی کهن نامهاولیاو معرفی نموده است. این اثر راهنمای بسیاری خوبی است برای آگاهی از سنّت 

جمله آنچه در باب پیشوایان دینی و روحانی همچون زردشت و مانی پدید آمده است. ایرانی از

هایی بازمانده از ای از روایات حیات زردشت را که در واقع نمونهاحمد تفضّلی همچنین مجموعه

، اسطورۀ زندگی زردشتنگاری کهن ایرانی است با همکاری ژاله آموزگار و در اثری به نام مقدّس

های نامهها و اشکال و محتوای اولیا( گرد آورده و منتشر کرده است. شناخت ریشه1375)چ اول 

سینه نقل شده و عموماً در اوایل دورۀ اسالمی کتابت بهکهن ایرانی که عمدتاً از اعصار کهن سینه
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های دورۀ یانامههای آن را با اولها و تفاوتاند، مجال مقایسه و تعیین نوع ارتباط و احیاناً مشابهتیافته

های زردشت نامهها و سیرتنامهسازد. اثر فوق، تنها مجموعۀ مدون از تمامی مناقباسالمی مهیا می

ترین منابع در بحث تواند چنین مجال و شناختی را مهیا کند. این اثر از مهمپیامبر ایرانی است که می

ای بیات ایران پیش از اسالم مجموعهنگاری کهن ایرانی است. جدیدترین اثر در باب اداز مقدّس

که به اهتمام  تاریخ ادبیات فارسیجلدی )شانزده جلد اصلی و دو جلدِ پیوست( است با عنوان هجده

دانشگاه کلمبیا و زیر نظر احسان یارشاطر منتشر « شناسیمرکز مطالعات ایران»و « بنیاد فرهنگ ایرانی»

)چ اول ترجمۀ فارسی  ادبیات ایران پیش از اسالمشود. پیوست یکم این مجموعه با عنوان می

های شناسان و متخصّصان فرهنگ و زبانترین ایرانای است از مقاالت برجستهش( مجموعه1393

به قلم ورنر « های ایرانیادبیات مانوی به زبان»ای از این مجموعه با عنوان باستانی ایران. در مقاله

هایی نگاری مانوی نام برده و نمونهصراحت از سنّت مقدسبه نویسنده ،(306 – 236درمان )ص زون

 (.271 – 270از آن را معرفی کرده است )ص

  بحث و تحلیل. 4

ای که توسط متصوّفه به نگارش درآمده در طیف نسبتاً های اختصاصیها و اولیانامهجدای از تذکره

صوّف اسالمی را مشهور و مشایخ ت نامۀ صوفیانتوان زندگیوسیعی از آثار دورۀ اسالمی نیز می

ها و های عمومی، تذکرهتوان اشاره کرد به تاریخمی آنهاترین جملۀ مهمجست و یافت که از

های عمومی از قبیل کتب انساب، کتب طبقات رجال حدیث، معاجم اسما و القاب، نامهزندگی

گونه آثار، تحقیقی طبیعتاً این های عصری و محلی، تاریخ شهرها و مزارات.ها و تذکرهنامهزندگی

 های متصوفه و اهل خانقاه است.طلبد و آنچه در پی خواهد آمد ناظر به نگارشجداگانه می

های نامهنویسی صوفیه؛ تحوّل تاریخی یک گونه )بررسی انواع اولیا. اولیانامه1. 4

 مشایخ و پیران تصوّف و تحوّل تاریخی آن( 

ۀ پیدایش تا سیر در مراحل مختلف تکامل و توسعه و احیاناً رسیدن به نقطۀ آنچه ژانری ادبی را از نقط

متنی های مختلف و متعدد برونها و اقتضائات و سائقهبرد، زمینهزوال و انحطاط و نابودی، پیش می

ای بدون توجّه به متنی است که تبیین حیات و زوال هر گونههای درونو توسعه و تکامل تکنیک

جدای از ساساً میسّر و ممکن نخواهد بود و یا منتج به تحلیل جامع و عمیقی نخواهد شد. یا ا آنها

که پیشتر بدان  کلی آن و تنها بر اساس شکل ارائه نویسی متصوفه در معنایبندی سنت اولیانامهتقسیم
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توان های آن، مینویسی مشایخ صوفیه و انواع و نمونهنامهبا نگاهی اجمالی به سیر زندگیاشاره شد، 

متناظر با  ،نگارندهزعم ای که بهاز منظر تاریخی چهار مرحله را در آن تشخیص داد؛ چهار مرحله

 عنوان نهادی اجتماعی، و نفوذ و نقش دینی، اجتماعی و حتی اقتصادیتحوّل جایگاه تصوّف به

توان رابطۀ این تحوّل نقش اجتماعی را که مینحویرفته و پدید آمده است بهمشایخ طریقت پیش 

ای متعامل و ارگانیک دانست. اما پیش از تفکیک و تعیین نویسی مشایخ، رابطهبا تحوّالت اولیانامه

ها، الزاماً به معنای هها باید بر این نکته تأکید کرد که پایان هریک از این دورو تسمیۀ هریک از دوره

ها متأخر، نشانه ها و انواع رایج و پدیدآمده در آن دوره نیست بلکه در هر دورۀها و فرمپایان صورت

ها توان این دورهاین فرض می توان دید. باتر را میهای دورۀ قبلها و شیوههایی از ادامۀ سنتو نمونه

 را عبارت دانست از: 

 های دوّم و سوّم(؛)عمدتاً در قرندورۀ زهدنویسی  .1

نویسی که امروزه های اولیانامهترین نمونهدورۀ گردآوری حکایات و تدوین و تألیف کهن .2

 بر جای نمانده است )از اواخر قرن سوّم تا اواخر قرن چهارم(؛ آنهاعموماً جز نامی از 

های عمومی و ورت تذکرهنویسی به معنی دقیق کلمه و در دو صدورۀ پیدایش اولیانامه .3

 های اختصاصی متقدّم )از اواخر قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم(؛نامهولی

 تأخر فارسی )از قرن ششم به بعد(.های منامهدورۀ تألیف ولی .4

 

 

 . زهدنویسان1. 1. 4

از سنّت در دو قرن اوّل و دوّم هجری بنا به دالیل مختلف اعم از تمایل مسلمانان به تقلید و تبعیت 

گیری در اجرای احکام تکلّف و همراه با تقوا و سختنبوی و شیوۀ صحابه و سلف در زندگی بی

ای از قبیل شرع، تا تأثیر پذیرفتن از رهبانیت مسیحی در عراق و شام و نیز دالیل سیاسی و اجتماعی

ویژه در میان حکام و شده در جامعۀ مسلمانان بهدوستی رایجهای تجمّل و دنیانوعی مقابله با آفت

های خونین سیاسی، جریان زهد پدید آمده و رشد کشمکش ها وامرای اسالمی و پرهیز از جدال

کند. اینکه مشرب تصوّف ریشه در همین جریان زهد اوایل دورۀ اسالمی )قرون اول و دوّم می

این باب نک. گمان اصلی پذیرفته در حوزۀ مطالعات عرفان اسالمی است )در هجری( دارد، بی

(. حتی قدما نیز به این رابطه آگاهی و بدان اشاره 1390؛ اسمیت، 1389؛ بدوی، 1376برتلس، 
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جوزی، )ابن« جملۀ زهادندصوفیه از»کند به این مطلب که: یجوزی تصریح ماند؛ اینکه ابنداشته

د و مکتب (، خود شاهدی است بر رواج این تلقّی تاریخی از نسبت میان جریان زه134: 1389

کند درستی اشاره میتصوّف، هرچند خود او نیز به تمایزهای بعدی این دو پدیده آگاهی دارد و به

)همان: « تصوّف روشی است مشخص و معلوم و غیر از زهد است و فزون بر آن چیزها دارد»... که: 

137 .) 

ها و مشایخ عداد چهره نگاری متصوّفه درهای برجستۀ جریان زهد که بعدها در سنّت تاریخچهره

های نقل و روایت و کتابت تصوّف درآمدند خود عموماً از علما و راویان حدیث و برخاسته از حلقه

سته و ق( خود از راویان برج161حدیث و آشنا با اصول و قواعد این دانش بودند. سُفیان ثوری )م 

ث به نام او و عبدالرزاق صنعانی، نَوَد درصد اسناد احادی مصنّفکه در آشنای حدیث بوده، چناننام

ق( ختم 198عُیینَه )م بن ق( و سُفیان150ق(، ابن جُرَیح )م 153راشد )م بن رسه تن دیگر یعنی معم

(. این چهار تن همان کسانی هستند 23: 1393نقل از شولر،  به 49 – 41: 1387شود )نک. پارسا، می

عنوان اولین مصنّفان، یعنی کسانی که احادیث را بر اساس موضوع مدوّن به آنهاکه سزگین از »

 (.23: 1393)شولر، « اند، نام برده استکرده

تلقی چهرۀ غالب تصوّف اسالمی تا پایان قرن دوّم هجری مثابۀ نقطۀ عزیمت و بهجریان زهد 

های و اساس تعالیم و آموزهها دربارۀ دیدگاهتاریخ تصوّف هایی که نویسندگان در تحلیل شود ومی

ق(، حارث محاسبی 235/  210/  205/  204صوفیان قرن سوّم و کسانی از قبیل ابوسلیمان دارانی )م 

ابوحفص ق(، و 253ق(، سری سقطی )245ق(، ابوتراب نخشبی )م 245(، ذوالنون مصری )م 243)م 

( همچنان 107 - 67: 1388فرد، اند )نک. دهباشی و میرباقرینقل کرده نیز (ق270 – 264حدّاد )

توان دید. می آنهاعنوان اندیشۀ مرکزی در سلوک صوفیانۀ غلبۀ اندیشۀ زهد و دنیاگریزی را به

تواند خالی از این احتمال بلکه اصل مسلم باشد که در جریان تحوّل شک فرض چنین تباری، نمیبی

ها و ساختها و رسوم و ژرفباید بسیاری از سنّت، میبه معنای خاص آن پدیدۀ زهد به تصوّف

حال منطقی های جریان زهد، به نویسندگان پیشگام متصوّفه به میراث رسیده باشد. و درعینروساخت

خواهد بود اگر میراث زهدنویسان را جزء پیشینۀ ادبیات تصوّف اسالمی تلقّی کنیم. در عمل نیز البته 

تاریخ حمن بدوی با همین فرض و تلقّی است که در اثر مشهور خود که عبدالرچنین است چنان
های بیش از هر چیز به بررسی جریان زهد و چهره تصوّف اسالمی از ابتدا تا پایان قرن دوّم هجری

ای که (. نویسندگان قدیم صوفیه نیز حتی در دوره1389برجستۀ آن پرداخته است )نک. بدوی، 
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یافت یعنی از اوایل قرن سوّم به بعد، باز وامدار و زهد استقالل می دیگر جریان تصوّف از جریان

های عرفانی به این مطلب در بندی حکایتاند. عبّاسی نیز در طبقههای زهدنویسان بودهمتأثر از شیوه

عرفانی تحت تأثیر نثر  البته کاربرد حکایت در آثار منثور»: که کنداشاره می گونهاین ترای عامهحوز

توان نثر عرفانی را فرزند خلف این دو نوع نثر به تبع آن نثر زهدی است. تا آنجا که میدینی و به

 (.129: 1387)عباسی، « شمار آورد

حاصل جریان زهد و انعکاس فرهنگی و مکتوب آن را به طرز روشنی هم در مجامع حدیثی که 

ای که با عنوان عمومی های اخالقینگاریبه بحث زهد اختصاص یافته و هم در تک آنهابخشی از 

توان دید. از مجامع حدیثی که ابوابی از آن به ویژه طی قرن دوّم هجری تألیف یافته، می، به«الزهد»

 المصنّفعبدالرزاق،  الجامعمسلم،  صحیحبخاری،  صحیحتوان اشاره کرد به زهد اختصاص یافته می

حاکم و  المستدرکابن ماجۀ قزوینی و  السنننسائی،  السنن الکبری ترمذی، الجامعشیبه، ابن ابی

( و اما آنچه در 14تا، مقدمۀ مصحّح: ص بن مبارک، بییگر از مجامع حدیثی )نک. عبداهللبعضی د

« زهد»ها و رساالت نویسی در آثار زهدی اهمیت دارد دستۀ دوّم یا همان کتاببررسی پیشینۀ اولیانامه

و شطری از گفتار زهّاد و متصوّفۀ  ،هایی از احوالای اولین بار نمونهاست. در این آثار است که بر

های تاریخ تصوّف را در میان ترین نمونهن کهناکه بعضی از محققنحویتوان دید بهمتقدّم را می

(. حبیب الرحمن االعظمی در مقدمۀ کتاب 508: 1381اند )نک. مهدوی دامغانی، همین آثار جسته

را  شده در فاصلۀ قرن دوّم تا ششم هجریکتاب زهد تألیف 17بن مبارک، نام و نشان عبداهلل الزهدِ 

انی تصریح دامغ مهدوی(. 16 – 14بن مبارک، مقدمۀ مصحّح: ص فهرست کرده است )نک. عبداهلل

است )مهدوی دامغانی، « تا قرن ششم بیش از بیست کتاب به نام زهد و رقائق تألیف شده»کند که می

های زهد را شناسایی و فهرست کرده که (. محمد سوری نیز حدود صد عنوان از کتاب509: 1381

، پاورقی 24: ص 1393تقریباً بیست عنوان به چاپ رسیده است )به نقل از پورجوادی،  آنهااز میان 

شده و در رسد اشارۀ االعظمی و مهدوی دامغانی به تعداد این آثار ناظر به آثار چاپ(. به نظر می1

 دسترس بوده است.

ترین آثار از این نوع، البته به زبان عربی، از قرن دوّم هجری آغاز شده و تا قرن تألیف قدیمی

ترین نمونۀ این آثار، اثری است با عنوان است. کهنپدید آمده  آنهاترین ترین و مفصّلپنجم معروف

ق(، پیر معروف خراسان. در این کتاب آنچه در باب  181مبارک )م بن تألیف عبداهلل الزهد و الرقائق

دو باب آخر  زاهدان آمده، منحصر به ذکر اقوال و احوالی از شش تن است طی چهار باب متعاقب:
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باب ما جاء فی ذکر عامربن . 2؛  ب ما جاء فی ذکر اویس و الصنابحیبا .1، شاملِ السادساز الجزء 

باب . 2و  ریحانه و غیرهفی اخبار ابی. 1و دو باب آغازین الجزء السابع: ؛ بن اشیمۀعبد قیس و صل

  .عبدالعزیز بناخبار عمر

 ،متصوّفهنگاری که پیداست از میان اشخاص فوق تنها اویس قرنی است که در سنّت تاریخچنان

تلقّی شده است. همچنین باید توجّه داشت در این دسته و اقطاب سالسل تصوف جزء قدمای مشایخ 

نامه است یعنی ، بلکه مصالح و مواد متفرقی از زندگی«نامهزندگی»توان یافت نه از آثار، آنچه می

آن هم مختص اقوال که البته حجم کثیری از  احوال زاهدان و صوفیان نخستین رابعضی از اقوال و 

 معتقد است:است و نه احوال. مهدوی دامغانی 

بن مبارک احادیث و آثاری را که دستورالعمل رفتار و کردار زاهدان در این کتاب عبداهلل» 

کند. این ت نقل و شرح میبند به تصوّف است و طرق مسلم تصوّف عملی در آن اسپای

ست بلکه چون در خالل آن ابواب چندی به تنها اولین کتاب در تصوّف عملی اکتاب نه

گذاران تصوّف شرح احوال و اقوال تنی چند از زهاد هشتگانۀ مشهور صدر اسالم که پایه

)مهدوی « شودترین تاریخ تصوّف نیز محسوب میاند، اختصاص دارد، قدیماسالمی

 (. 509 – 508: 1381دامغانی، 

توان یافت ای است چرا که آنچه در این دسته از آثار میتعبیر مهدوی دامغانی تعبیر هوشمندانه

نویسی به معنی دقیق کلمه. به آید تا تلقّی آن همچون اولیانامهبیشتر به کار تدوین تاریخ تصوّف می

اند پیروی کردهق( از او 241حنبل )م بن جمله امام احمداو همۀ مؤلفان بعدی آثار زهد، ازنظر 

بن مبارک در بیانی کلی شیوۀ ناشناس زیستن اویس را نشان همان(. اگرچه روایت دوّم عبداهلل)

های او بیش که پیشتر اشاره شد روایتهای تاریخی همخوانی دارد اما چناندهد که این امر با دادهمی

هد و تصوّف است. وانگهی در ای باشد مشتمل بر موادی از تاریخ زاز آنکه شامل مواد زندگینامه

شود ازجمله گی زهاد و صوفیه دیده نمیهای زهد اصالً باب یا فصلی دربارۀ زندبسیاری از کتاب

الجرّاح )م بن وکیع الزهدکتابق(؛  185عمران الموصلی )م بن ابومسعود المعافی دِالزهکتاب در

 الزهدِ کتابق(؛  243السری الکوفی )م  بنهنّاد الزهدِ کتابق(؛  212موسی )م  بناسد الزهدق(؛  197

ق(. اما در میان همین آثار، باید به دو کتاب اشاره کرد که  287عمرو شیبانی )م بن ابوبکر احمد

حنبل، و تصویری که از رابطۀ وی با بن اش، امام احمدبه سبب اهمیت و شهرت نویسنده آنهااوّلین 

توان دید و دوّمی به دلیل مواد و مصالح چشمگیری که لیفی او میبعضی از قدمای صوفیه در اثر تأ
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اند؛ این دو اثر خورد، حائز کمال اهمیت و توجهبه چشم می آنهادر باب زاهدان و صوفیان در 

 اند از: عبارت

 (ق 241 – 164حنبل )بن تألیف امام احمد الزهد .1

ای بن حنبل، در مقدمهاحمد الزهدکتابهای محمد جالل شرف مصحّح یکی از معتبرترین چاپ

بن حنبل را مخالف صوفیه من خطا خواندن نظر کسانی که احمدض ،که بر این کتاب نوشته

های عبادی بن حنبل در میان متصوّفه با آن مخالفت کرده، شیوهپندارند، معتقد است آنچه احمدمی

تأیید آن وجود ندارد )نک. احمدبن مستحدث صوفیه است که نصّی قرآنی و یا حدیثی نبوی در 

بن حنبل با قدمه روابط دوستانه و نزدیک احمد( او در این م17، مقدمۀ مصحّح: ص 1، ج 1حنبل، 

طور خاص معروف کرخی، و بشر حافی را با استناد به نصوص ای از مشاهیر قدمای صوفیه و بههعدّ

کند که ابن حنبل با اره میاش موضوع این به او همچنین( 21 – 18کهن نشان داده است )همان: 

ن حارث محاسبی نیز صحبت داشته لیکن به سبب ورود حارث به مباحث کالمی و قول به خلق قرآ

بن حنبل از علم کالم و مباحث کالمی داشته، از او دوری جسته و تحاشی و پرهیز شدیدی که احمد

(. 24 21کند )همان: رد می است. البته جالل شرف انتساب چنین قولی را به حارث محاسبی

دست که به دست محدثین اسالمی تألیف هایی ازاینبن حنبل نیز چون بیشتر کتاباحمد الزهدکتاب

متصوّفه. مقایسۀ میان آنچه  عمدتاً به بیان زهد انبیا و صحابه و تابعین اختصاص دارد تا شیوخ ،شده

آورده با دو روایت روایت کوتاه و بلند  13بن حنبل در باب احوال و اقوال اویس قرنی در احمد

دهد که در فاصلۀ زمان تألیف این دو اثر، تا چه حد بر این بن مبارک نشان میمنقول عبداهلل

 های منقبتی افزوده شده است. روایت
 (463ثابت البغدادی الخطیب ) م بن لیعاز ابوبکر احمدبن  المنتخب من کتاب الزهد و الرقائق .2

ترین منابع شرح احوال که خود یکی از مهم تاریخ بغدادخطیب بغدادی صاحب کتاب معروف 

و ضبط و روایت اقوال زهاد و مشایخ تصوّف است در این کتاب نیز که البته صورت کامل آن مفقود 

های زاهدانۀ حیات مشایخ ای به نقل جنبهو تنها همین منتخب از آن به جای مانده است اهتمام ویژه

صوفیه نشان داده است. او برخالف دیگر زهدنویسان که عمدتاً به زهد انبیا و پیامبر اسالم )ص( و 

اند در این اثر یا الاقل در این صورت منتخبی که از این رساله به جای مانده اصحاب و تابعین پرداخته

بن دینار، و فیه پرداخته است؛ کسانی چون مالکشایخ صوهای زهد در حیات مفقط به ذکر جنبه

بن أدهم، و صالح بن عیاض، و إبراهیمخْشَبی، و داود طائی، و فُضَیلتراب النَّسلیمان دارانی، و أبوأبو
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ف الکرخی، و حاتم بن عبداهلل التُّستَری، و معرون واسع، و ثابت البُنَانی، و سهلبالمُرّی، و محمد

بن عثمان الجُوعی، و أبوبکر بن الموفق العابد، و محمدبن صَبِیح ابن السمَّاک، و قاسمعلیو األصمّ، 

بن الحسین الرازی، و بشر حافی، و سرِی بن معاذ، و یوسفالشبلی، و أبوعثمان المغربی، و یحیی

 – 51: 1420العدویه، و... )نک. خطیب بغدادی،  ۀبغدادی، و رابعه عَدَویه، و معاذسَقَطی، و جُنَید 

بن أدهم، و بعضی النی، و إبراهیمکرامات بعضی از زهّاد مثل أبومسلم خوْ به آنکه ترمهم نکتۀ و( 138

 توجّه اساسی و مهم بسیار نکتۀ این به باید مورد این در(. 128 – 127دیگر اشاره کرده است )همان: 

های میانۀ قرن پنجم تألیف شده به خطیب بغدادی که احتماالً در سال زهد کتاب این که داشت

ای از معتبرترین عصری تعلق دارد که تصوّف هم نظام دینی و اجتماعی مستقل خود را یافته و هم عده

اند بنابراین اگرچه این اثر موضوعاً و نیز از جهت نوع تألیف های صوفیانه پدید آمدهطبقات و تذکره

ها و که اشاره شد نمودار دورۀ دیگری از این نوع نگارشزهدنگاری تعلق دارد لیکن چنان به سنّت

های این امر یکی نیز آن است نویسی صوفیه است. از نشانهای در حوزۀ اولیانامهمشتمل بر مواد ارزنده

ق( و 348چون جعفر خُلدی )م شوند که در طرق روایت خطیب در این کتاب کسانی دیده می

ق( که خود از ائمۀ تصوّف 376ق( و ابونصر سرّاج طوسی )م 376بن شاذان المذکر )حمّدبن عبداهللم

اند های برجسته در گردآوری و نقل و روایت احوال و اقوال مشایخ صوفی بودهویژه از چهرهو به

 منقول کرامت هایداستان از یکی از کوتاهی نمونۀ اینجا در(. 29 – 27)همان: مقدمۀ مصحّح، ص 

 : کنیممی نقل کتاب این از را ادهم ابراهیم باب در

خُلدی، قال حدَّثنا احمدُبن مَسروقٍ، حدَّثنا بن احمد االصبهانی، حدَّثنا جعفر الاَخْبَرَنی عبدُاهلل»

بنِ ادهم فی لعابد قال: اِطلعتُ علی ابراهیمَ بن الفرج القنطری ابن الموفِّق، حدَّثنا عبداهللعلی

نرجسٍ، فما زالتْ تَذُبُّ عنه  ۀفی فَمِها طاق ۀلِقٍ ]= بر قفا خُفته[، و اذا حیبِالشَّامِ و هُوَ مُسْتَ بستانٍ

 (. 128 – 127)همان: « حتّی انتبه

 های روایتنویسان مشایخ تصوّف و حلقه. حکایت2. 1. 4

ای ایم، دورهنامیدهتدوین حکایات  تر دورۀنویسی یا به تعبیری دقیقآنچه ما آن را دورۀ حکایت

پیش و پس از آن نیست بلکه نوعی دورۀ گذار در تحوّل  روامجزا و مستقل و با انفکاک قطعی از اد

نگاری تاریخی تصوّف و میراث مکتوب آن است؛ در پیوستگی تام با گذشته و جریان زهد و حدیث

شود. در ارم منجر و منتهی مینویسی در اواخر قرن چهکه نهایتاً به ظهور مدوّن و متشکل اولیانامه

های اجتماعی و فکری گیری و تشکل نظامواقع اگر بتوان این دوره را از قرن دوّم به دلیل عدم شکل
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راحتی جدا کرد، چنین تفکیکی میان این دوره و دورۀ بعد تقریباً نامیسر است اما و آیینی تصوّف به

ورت تألیفی آثار این دوره است که البته تقریباً آنچه باعث اعتبار فرض چنین تفکیکی تواند بود، ص

جز مواردی استثنایی، همگی این تألیفات، امروزه مفقودند و لیکن از اسامی و عناوین آثار، و به

ای از چگونگی توان آگاهی نسبیهای متأخرتر، میمانده در نمونههای منقول باقیهمچنین نمونه

های متأخر بازمانده توان نمونهیقین میبهچنین به احتمال قریببندی این آثار به دست آورد. همشکل

 هزار حکایت صوفیانو  المجالسمنتخب رونق، پند پیراناز مجموعه حکایات مشایخ صوفیه از قبیل 

یافعی در زبان عربی را،  الصالحینالریاحین فی حکایاتروضای همچون در زبان فارسی و نمونه

 مشایخ تلقّی کرد.  در باب حیات نگاری سنّت حکایت صورتی بازمانده از همین

را که در این دوره، نویسی متصوّفه دانست چترین دوره در تاریخ اولیانامهاین دوره را باید اساسی

گردآوری « تاریخ مشایخ»با رشد خودآگاهی تاریخی پیروان تصوّف، مواد و مبانی اصلی و اساسی 

های متأخر، شود. اگرچه در دورههایی مختلف تدوین و تبویب میگونهاندک به و اندک

های آن گیرد که تمامی مراحل و حلقهشکل می« صوفی مقدّس»روایتی کامل از زندگی کالن

یعنی روایات کرامات و « زندگی مقدس»مشحون به انواع کرامات است و لیکن عنصر اساسی این 

 ،گیرد. به تعبیری دیگرنهایی در همین دوره شکل می «روایتِکالن»انواع آن و نیز اجزاء متفرق آن 

روایت کاملی از حیات یک ، کالنالصفاصفوۀو یا  الهدایهمفتاحهایی از قبیل نامهر چنانچه در ولیاگ

مشحون  ،شود که هر دوره و مرحلۀ اساسی آنشیخ از تولد تا مرگ )و گاهی پس از مرگ( دیده می

مشایخ صورت متفرّق و در مراحل حیات روایت بهبه انواع کرامات است، اجزای اصلی این کالن

 مختلف در همین دوره فراهم آمده است.

ای است که هم در ساختار درونی تصوّف بخشد تغییر عمدهآنچه تشخصی خاص بدین دوره می

آید )نک. ها پدید میی و در پی آن تشکل یافتن طریقتدارابطۀ مرید و مر درنتیجه دهد ورخ می

اجتماعی تصوّف و مشایخ صوفیه ایجاد ( و هم تحوّلی است که در جایگاه 12: 1388پورجوادی، 

به نیروی معنوی و  ،که تصوّف خود در مقام نهادی اجتماعی با تشکیالتی خاصنحویشود بهمی

شود. اگر تا قرن دوّم این بیشتر فقها و زهّاد و مادی قدرتمندی در ساختار تمدن اسالمی تبدیل می

های مختلف اجتماعی عمال قدرت در عرصهکه نفوذ معنوی و در پی آن امکان اِ ندمحدّثین بود

اندک در جلب عامۀ مردم و قدرت حاصل از آن، گوی داشتند، در این دوره، مشایخ صوفیه اندک

که در ابتدا « تصوّف»و « صوفی»ربایند. تا پایان همین دوره است که لفظ ویژه از فقها میسبقت را به
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ونصر سرّاج و ابوبکر کالباذی و ابوعبدالرحمان مصطلح مشایخ بغداد بود، به کوشش کسانی چون اب

های مشایخ با مریدان متعدد و با مراکز خاص آموزش و ذکر و یابد و طریقتسُلَمی اطالق عام می

های متعددی از جهت مذهب فقهی و گیرد و اگرچه در اوایل این دوره اختالفعبادت شکل می

از اواسط »و رفتار میان مشایخ وجود داشت، های تربیتی و آداب سلوک و ریاضت و اخالق روش

وآمد سالکان و مشایخ به شهرها، قرن سوّم، ارتباط اهل سلوک با یکدیگر بیشتر شد و رفت

خصوص به بغداد موجب شد که تعالیم مشایخ این شهر و در رأس ایشان جنید و سپس شبلی، به به

ای هولناک برای صور حالّج که واقعهمنبن حسین(. با قتل 15)همان: « شهرهای دیگر نفوذ کند

گرد مشایخ اگرچه در بغداد از هم  گرفتۀ مریدان برهای شکلتصوّف بغداد شمرده شده، حلقه

گسست و بغداد مرجعیت خود را در تصوّف از دست داد لیکن همین امر موجب متفرق شدن این 

الد مختلف شد )نک. همان(. مریدان در مناطق مختلف جهان اسالم و درنتیجه گسترش تصوّف در ب

ویژه از جهت ارتباط با موضوع پژوهش حاضر، میل و داده در این دوره بهترین تحوّل رخاما مهم

ویژه از نیمۀ دوّم قرن سوّم به تألیف و تصنیف و نگارش رغبتی است که مشایخ تصوّف به

فرهنگی نهایتاً به تألیف دستاوردهای معنوی و فکری خود نشان دادند. این نهضت و حرکت فکری و 

در نیمۀ دوّم قرن  االسرارتهذیبو  التعرف، اللمع، القلوبقوتهای معتبر تصوّف از قبیل دستینه

ها، تدوین حکایات و روایات مشایخ همچون چهارم هجری انجامید. همگام با همین نگارش

 آغاز شد:« تاریخ مقدّس فرقه»ضرورتی در تدوین 

گرفته است. انبیاء و  های برجستۀ دینی شکلصوفیه بر محور شخصیتهای مقدّس تاریخ»

دادند... ساختن و اولیاء بودند که با زندگی و تعالیم خود راه رستگاری را به انسان نشان می

گیرد. پرداختن تاریخ مقدّس یا تاریخ ارشادی در همان قرون اولیۀ هر دینی صورت می

گیری مذهب اهل تصوّف در زمان با شکلوفیه نیز همنمای صهای تاریخی و واقعداستان

 (.23 – 22: 1393)پورجوادی، « تدریج پدید آمدقرن سوّم به

ترین اثری که به اند. قدیمیمند به تصوّف بودهپیشگامان این جریان از محدّثین و راویان عالقه

نویسی ای بر اولیانامهو مقدّمه نویسیتوان آن را اثری مرتبط با حوزۀ اولیانامههایش میلحاظ ویژگی

بن بن عبیدبن محمداز ابوبکر عبداهلل االولیاءکتابیا  االولیاءای است با نام متصوّفه تلقّی کرد، رساله

الدنیا صاحب تألیفاتی در حوزۀ زهد و امیه، و معروف به ابن ابیبن قیس القرشی، از موالی بنیسفیان

به دنیا آمد. در قرن سوّم و عصری زیست که به تعبیر مصحّحین  در بغداد 208رقائق که به سال 
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عصر نهضت فکری و ایجاد حرکت در تألیف تراجم و ابداع ادبی بود )نک. ابن  ءاالولیاکتاب

های تألیفی او بسیار وسیع است ازجمله در آداب (. حوزه5ق، مقدمۀ مصحّحین، ص 1413الدنیا، ابی

ر )همچون یَدر تاریخ و سِ ،...(،الزهد، التقوی، االدب، االخالقهای و اخالق اسالمی )همچون رساله

، الفتوی، لجهادا،...(، در فقه و احکام فقهی )همچون الخلفاتاریخ، التاریخ، المغازی، اخبار قریش

 در بغداد درگذشت. ق281،...( و نیز موضوعات متفرق دیگر. او در سال القصاص، السنه

حدیث نبوی، و نیز اخبار و روایاتی از دیگران در باب اوصاف  121مجموعۀ  االولیاءکتاب 

اولیای الهی و نیز حکایاتی از احوال اولیا و زهاد اسالمی است. البته در چاپ ابوهاجر محمّد و 

حدیث و روایت  124خلف الحماده الرقی، بن ولی در چاپ فاضل 121بسیونی زغلول، بن السعید

های او، ق(. از نکات جالب روایت1433ق؛ همو، 1413الدنیا، ت )نک. ابن ابیضبط و نقل شده اس

شود. مثالً کرّات دیده میوجود روایات و تعبیراتی است که بعدها با تعابیری مشابه در آثار متصوّفه به

و ما یزال عبدی یتنفل »... در بخشی از اولین حدیث این مجموعه که حدیثی است بلند چنین آمده: 

(. در سلسلۀ 9: 1413الدنیا، )ابن ابی...« ی حتّی اُحِبُّه فاذا احببته کنت له سمعاً و بصراً و یداً و مؤیداً ل

شوند از قبیل: ای از زهّاد و قدمای مشایخ هم دیده می، عدهاالولیاءراویان احادیث منقول در کتاب 

حسن بصری  .3(، 54و  22یث دینار )در حدبن مالک .2(، 75و  5عیاض )در حدیث بن فضیل .1

(، 57عُیینه )در حدیث بن سفیان .5(، 38ابوسلیمان دارانی )در حدیث  .4(، 58و  43، 36)در حدیث 

 (.86ابراهیم ادهم )در حدیث  .6

ترین چهره در حوزۀ گردآوری و تدوین حکایات و مقامات مشایخ ترین و معروفاما برجسته

رن چهارم هجری، ابومحمد جعفربن محمدبن نُصَیر خلدی خوّاص در اواخر قرن سوّم و نیمۀ نخست ق

حاکی احوال اولیا، به الطف اقوال و »ق( از اهالی بغداد است که هجویری با تعبیر دلنشین 348 -)؟ 

گونه توصیف او را این الصوفیهطبقات( از او یاد کرده و سُلَمی نیز در 238: 1389)هجویری، « ادا

(. 434ق: 1389)سُلَمی، « المرجع الیه فی علوم القوم و کتبهم و حکایاتهم و سیرتهمو کانَ » کند:می

او از مصاحبان مشایخ عصر خویش ازجمله جنید، ابوالحسین نوری، رُوَیم، سمنون، و ابومحمد 

جُرَیری بوده است )همان(. او ظاهراً کتابی در احوال و مقامات مشایخ صوفیه داشته است که با 

)نک. « المشایخحکایات»(، 770و تعلیقات ص  238: 1389)نک. هجویری؛ « کایاتح»عناوین 

( در منابع 231: 1385)نک. حسینی، « الصوفیهحکایات»و « االولیاحکایات»(،و 966: 1380سزگین، 

قدیم و متأخر از آن یاد شده است. حکایات او از چنان شهرتی برخوردار بود که به اعتقاد مشایخ 
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شده است )نک. یکی از سه عجائب بغداد تلقّی می« نُکت مرتَعِش»و « اشارات شبلی»ه با عراق، همرا

توان ر مشایخ تصوّف از آنجا می(. نقش پررنگ او را در روایت مقامات و سِی347َق: 1389سُلَمی، 

می، سُلَ الصوفیۀطبقاتسرّاج،  اللمعهایی همچون دانست که در سلسۀ راویان روایات مشایخ در کتاب

خطیب بغدادی، و بسیاری دیگر از منابع، نام جعفر  الزهدکتابو  تاریخ بغدادء ابونعیم، االولیاطبقات

داشته  رسد که او در این زمینه تبحّر و تخصصی ویژههرحال به نظر میخُلدی، نامی پرتکرار است. به

ا او مقایسه کرد. او را باید توان کسی را در این زمینه بکه تا نیمۀ نخست قرن چهارم نمینحویبه

 ترین چهرۀ حلقۀ روایت بغداد دانست.برجسته

 متولد اگرچه وی. برد نام( ق340 – 244از دیگر راویان حلقۀ بغداد باید از ابوسعیدبن االعرابی )

وقت خویش دانسته، امّا باید « الحرمشیخ»سُلَمی او را  سبب، همین به کهچنان بود مکه ساکن و بصره

او را از مشایخ عراق تلقّی کرد چراکه مصاحب جنید و عمروبن عثمان مکی و ابوالحسین نوری و 

 خفیفابن روایت مشایخ زمرۀ در او(. 430 – 427ق: 1389امثال ایشان بوده است )نک. سُلَمی، 

چنان اعتبار و اشتهاری داشته که ابونعیم در  ساکالنُطبقات نام با او کتاب. است بوده نیز شیرازی

(. 50ق، مقدمۀ نورالدین شریبه، ص 1389بسیار بدان اعتماد کرده است )نک. سُلَمی،  ءاالولیاحلیۀ

و قد تقدم فی استیعاب اسامی »صراحت یاد کرده: از او و کتابش به ءاالولیاحلیۀ 10 لدابونعیم در ج

النسّاک فکفی من بعده دبن االعرابی فی کتابه المترجم بطبقاتبعضهم ابوسعد احمدبن محمدبن زیا

 (.128: ص 10تا، ج )ابونعیم اصفهانی، بی« ممن یعتنی بذکرهم و تسمیتهم

( صاحب اثری 372بکر الوَرَثانی )م بن از حلقۀ روایت بغداد همچنین باید از ابوالفرج عبدالواحد

( 972: 1380و از منابع عمدۀ سُلَمی بوده )نک. سزگین: نام برد. روایات ا الصوفیهطبقاتبا عنوان 

نقل کرده است )نک. فهرست اعالم  الصوفیهطبقاتکه سی روایت از او را سُلَمی در نحویبه

توان گفت که نهایتاً میراث راویان حلقۀ بغداد در کتاب چاپ شریبه(. می الصوفیهتطبقااشخاص 

ترین ترین و مفصّلجمع و تدوین و تبویب یافته است و کتاب ابونعیم را باید مهم ءاالولیاحلیۀعظیم 

 یادگار این حلقۀ روایت دانست. 

در مقابل حلقۀ روایت بغداد باید از حلقۀ نیشابور که اهمیت آن کم از حلقۀ بغداد نیست، یاد 

دان و مشایخ روایت سُلَمی کرد. راویان این حلقه که همگی در نیشابور حضور داشته و خود از استا

هایی که ، روایات خود را در کتابالصوفیهطبقاتاند، و آثارشان نیز از منابع عمدۀ او در تألیف بوده

ها اند. اگرچه جز نامی از این کتاببه دست نیست، ثبت و ضبط کرده بوده آنهاامروزه جز نامی از 
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، مقدمۀ 1393ی اسالمی )در این باب نک. شولر، هابه جای نمانده اما بنا به سنّت رایج در نگارش

تر در آثار بعدی و از همه مهم آنهامطالب عمدۀ  که بود مطمئن حدودی تا توانمی( 56 – 21مترجم: 

سُلَمی حل و درج شده باشد. از نویسندگان حلقۀ نیشابور به ترتیب تاریخی باید اشاره  ۀالصوفیطبقات

 ،که بنا به اشارۀ شریبه اخبارالصوفیه و الزهادق( صاحب  342کرد به ابوبکر زاهد نیشابوری )م 

ود شک از اساتید سُلَمی بوده و سُلَمی اجازۀ روایت کتاب او را داشته و از آن در تألیف اثر خبی

بن (. نویسندۀ بعدی، ابوبکر محمدبن عبداهلل50، مقدمۀ شریبه، ص 1389بهره برده است )نک. سُلَمی، 

او از منابع بسیار مهم سُلَمی بوده  الصوفیۀالحکایاتق( است که 376عبدالعزیزبن شاذان رازی )م 

ت سُلَمی در ترین مشایخ روایکه او را باید یکی از مهمنحوی( به973: 1380)نک. سزگین، 

توان نام او را روایت از روایات طبقات، می 77گرفته، در دانست. طبق احصای انجام الصوفیهطبقات

در سلسلۀ راویان دید. و آخرین راوی مهم حلقۀ نیشابور که او نیز سمت استادی بر سُلَمی داشته، 

است. هم شریبه  الصوفیهتاریخ( صاحب کتاب 396زکریا نسوی زاهد )م  بنابوالعباس احمدبن محمد

( به استفادۀ سُلَمی از این اثر تصریح 160: 1385( و هم شاکری )50، ص الصوفیهطبقات)نک. مقدمۀ 

 اند. کرده

های بغداد و ، در واقع هر دو دستۀ روایات حلقهالصوفیهطبقاتباید توجّه داشت که سُلَمی در 

رغم زندگی و حضور مداوم در نیشابور بارها به نیشابور را جمع و تدوین کرده است چراکه او علی

بغداد سفر کرده و همچون حلقۀ واسطی میان مشایخ روایت بغداد و نیشابور، در انتشار اخبار و 

 قش مؤثری ایفا کرده است: ها در دیگری نروایات هریک از این حلقه

... ویژه مسافرت به بغداد استو و بههای ایکی از نکات بااهمیت زندگی سُلَمی، مسافرت»... 

های او، سفر به بغداد را باید بیشتر کانون توجه قرار داد. بنا به نقل خطیب بغدادی: از مسافرت

بار به بغداد سفر کرده است.  (؛ یعنی وی چندین248 /2)تاریخ بغداد، « قدم ببغداد مرّات»

های علمی روزگار ترین پایگاهاین سفرها از این جهت اهمیت دارند که بغداد یکی از بزرگ

انجامید، زیرا او خود بوده، و سفر سُلَمی، از سویی به استفادۀ بغدادیان از محضر وی می

ای آنان باز گوید )همان(، احادیث مشایخ خراسان را در بغداد برکه خطیب میچنان

گفت و از سوی دیگر به استفادۀ سُلَمی از مشایخ بغداد؛ چه او در این سفرها میراث می

آورد. در این خصوص بغداد را با خود به شرق ایران زمین، یعنی خراسان بزرگ می ۀصوفی

ین کنند، اشاره داد. بنابراتوان به کلمات بسیاری از مشایخ که مثالً از جعفر خلدی نقل میمی



 30 58-1، ص99، پاییز و زمستان 242، شماره 73، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز

 

 

 شاکری،) «دانست نیشابور –های ارتباطی بغداد شخصیتی مانند سُلَمی را باید یکی از حلقه

1385 :158.) 

جز این باید به دو نگاری در این دوره بود اما بههای اصلی اولیانامهآنچه گذشت جریان و چهره

از این جریان عمومی تا حدودی برکنار نگارنده زعم که به ردمورد خاص نیز در این دوره اشاره ک

ای بسیار کهن از نیمۀ نخست قرن سوّم هجری است با عنوان نامهاند. مورد نخست مناقبو مسلط

صورت نسخۀ عکسی در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران که بنا به ادعای به« مناقب ابراهیم ادهم»

 232سال تألیف کتاب  بنابراین»سال بعد از درگذشت ابراهیم ادهم تألیف شده  72نویسندۀ آن 

ین نسخه با مشکالتی مواجه پذیرفتن اصالت ا طبیعتاً (.100: 1379 )میرعابدینی،« هجری خواهد بود

م موردی استثنائی و(. مورد د67: همان)ادهم  دربارۀ ابراهیم جمله نقل سخنی از جنید در آناست از

ل قرن چهارم است که در کمال شگفتی مانده از اواخر قرن سوّم یا اوایجایاز مقامات مشایخ، به

اثر  بُدُوُّالشأنای است با عنوان نامۀ خودنوشت( دارد. این اثر رسالهصورت اتوبیوگرافی )زندگی

( که دور از مراکز اصلی تصوّف این دوره یعنی 320یا  300یا  295محمدبن علی حکیم ترمذی )م 

ها و دیگر . این اثر در نوع خود و همچون اندیشهالنهر تألیف شده استبغداد و نیشابور و در ماوراء

ای نادر و شگفت و برکنار از جریان اصلی تصوّف اسالمی در عراق کلی پدیدهترمذی به آثار حکیم

نخستین »اند آن را و خراسان است. راتکه و اوتکین که این اثر را تصحیح و ترجمه و شرح نموده

، 1379دانند که تا به امروز بر جای مانده است )ترمذی، یم« نامۀ خودنوشت اسالمی مفصلیزندگی

 (.31 – 30مقدمه، ص 

نویسی م بحثی است دربارۀ اصطالح حکایتیای که در پایان این بخش باید بدان اشاره کننکته

وری و تدوین آگرد آنهاهای فارسی آثاری که حکایات مشایخ عمدتاً بر حسب موضوع در و نمونه

ای بر سنّت اند. این اصطالح از اصطالحات رایج در میان اهل طریقت و خود نظیرهشدهو تبویب 

های متأخر نیز رواج داشته است. نویسی در محضر علما و مشایخ روایت بوده و تا قرنحدیث

نویسی گویا به این صورت بوده که مشتاقان و طالبان به شهر/ خانقاه محل حضور مشایخ حکایت

و حکایات مقامات و کرامات و احوال شیخ مذکور را از اطرافیان و آگاهان به سیرت اند رفتهمی

اند و یا آنکه از شیخ مذکور روایاتی را در باب دیگر مشایخ کردهشنیده و ضبط میایشان می

سنّتی رایج در  نویسیحکایت ،ویژه تا قرن پنجماند. در قرون آغازین تصوّف بهنوشتهشنیده و میمی

انصاری در ذکری از ابن باکویۀ شیرازی به  ن اهل طریقت و خانقاهیان بوده است. خواجه عبداهللمیا
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ام هزار حکایت نوشتهمن خود از او به انتخاب، سی»گوید: نویسی اشاره کرده و میاین سنّت حکایت

ای به نیز اشاره منوّربن التوحید محمد(. در اسرار91: 1369)به نقل از: الشیء، « هزار حدیثو سی

این سنّت هست، که ابوسعید در خطاب به خواجه عبدالکریم خادم خاص خویش که به خواهش 

راند که: ای نغز و مشهور را بر زبان مینوشته، جملههای شیخ چیزی برای او میدرویشی، از حکایت

(. 187: 1366منوّر،  بن)محمد« نویس مباش، چنان باش که از تو حکایت کنندیا عبدالکریم! حکایت»

ست از عبدالعزیز بغدادی نقل ا»ابن جوزی نیز مذکور است:  تلبیس ابلیسدر  «حکایات صوفیه»تعبیر 

 (. 270: 1389جوزی، )ابن« ...خواندمکه حکایات صوفیه را می

هایی را که توان با استناد به شواهد تاریخی، کتابکه در آغاز این بحث هم اشاره شد میچنان

بندی و تدوین شده است، صورتی زاده از همین صورت موضوعی دستهآنها، حکایات صوفیان بهدر 

های روایت در نویسان و راویان و حلقهنویسی و در واقع حاصل تالش حکایتسنّت حکایات

است که نام  پند پیرانترین نمونه از این دست به زبان فارسی کتاب های متأخرتر دانست. کهندوره

و محل نگارش و زمانۀ آن نامعلوم است اما متینی مصحّح کتاب آن را از آثار قرن پنجم مؤلف 

: چهارده(. کتاب در بیست باب تنظیم شده و اگرچه نویسنده 1357، پند پیرانداند )نک. هجری می

مدعی است که در هر باب ده حکایت و مجموعاً دویست حکایت نقل کرده است اما کتاب تنها 

بدان کهن زهد و تصوّف است )همان: پانزده(. از آنچه  کایت از پارسایان و پیران ادوارح 177شامل 

و نیز  المجالسمنتخب رونقاشاره کردیم پیداست که این کتاب تدوین و ترتیبی موضوعی دارد. 

، که هر دو در یک کتاب و به کوشش احمدعلی رجائی بخارایی المریدینالعارفین و تحفهبستان

نویسی با موضوع مشایخ و پیران تصوّف است. اصل های سنّت حکایتمنتشر شده از دیگر نمونه

صورت حکایت که به 10باب و در هر باب  22کتابی است به عربی مشتمل بر  المجالسرونقکتاب 

حکایت در موضوعات دینی  107به زبان فارسی شامل موضوعی تدوین شده است. اما منتخب آن 

های توبه در عنوانی جدا تفکیک شده است. حکایات کتاب مختلف است که تنها قسمت داستان

عموماً از صوفیانی است همچون ابراهیم ادهم، ذوالنون مصری، سفیان ثوری، مالک دینار، بشر حافی، 

: یک 1354، المجالسمنتخب رونقشناخته نیست )نک.  مدوّن و مترجم این متن . رابعۀ عدویه، و...

که به همراه اثر قبلی منتشر شده بنا بر حدس رجایی بخارایی  المریدینالعارفین و تحفهبستان(. یازده –

اد محدثان و حافظان قرن پنجم جعفر طبسی نیشابوری از زهّاحتماالً تألیف محمدبن احمدبن ابی

عبداهلل حاکم و دیگران استماع حدیث کرده است. پورجوادی این ابیق( است که از 482)متوفای 
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(. رجایی بخارایی شرح احوال و نیز نام اساتید و 440: 1385داند )حدس را چندان مستند نمی

حال تردیدهای مختلفی در باب مؤلف، شاگردان وی را از منابع معتبر و کهن نقل کرده است. بااین

ن اثر را بیشتر متعلق به نواحی شدۀ کلمات، ایهای ضبطرد چرا که تلفظو محل نگارش اثر وجود دا

دهد تا منطقۀ طبس و نیشابور. اما در این شکی نیست که با توجّه بلخ و غزنه و ماوراءالنهر نشان می

به ترجمۀ فارسی اثر که به سیاق نثرهای کهن فارسی است این اثر و ترجمۀ آن را باید متعلق به نیمۀ 

 کتاب این(. شش و صد –: یازده 1354، المجالسمنتخب رونققرن پنجم هجری دانست )نک. دوّم 

 است معتقد پورجوادی. است نخستین صوفیۀ و زهّاد از آن حکایات عمدۀ و شده تدوین باب 25 در

 اینشانه تواننمی و است عابدانه و زاهدانه تصوّف به نویسنده تمایل نمودار کتاب این فصول عناوین

: 1385گرایش مؤلف به تصوّف عاشقانۀ خراسان در این متن مالحظه کرد )نک. پورجوادی،  از

ای است عمدتاً شامل کراماتی از مشاهیر قدمای متصوّفه گونههای یازدهم تا بیستم تذکره(. باب440

ین نوع ترین نمونۀ ا. مفصّل کسانی چون حسن بصری و سفیان ثوری و ابوحنیفه و مالک دینار و... و

 هزار حکایت صوفیانای ناشناس که به نام از آثار در زبان فارسی کتابی است فاقد عنوان و از نویسنده

این اثر را نخستین بار پژوهشگر کشور ترکیه شود و با همین نام نیز منتشر شده است. شناخته می

 معارفدر مجلۀ « تصوّفی ایرانترین منابع ادبیات یکی از قدیم»ای با عنوان میکائیل بایرام طی مقاله

. شناساند ترکیه هایکتابخانه در را آن از کهن نسخه دو و( 143 – 138: 1369معرفی کرد )بایرام، 

 خود ملکی نسخۀ «صوفیان و صالحان حکایت هزار» عنوان با ایمقاله طی نیز افشار ایرج او از پس

برگردان چاپ نسخه 1382( و پس از آن نیز در سال 74 - 62: 1375 افشار،) معرفی اثر این از را

هزار حکایت همان نسخه را با همکاری محمود امیدساالر منتشر کرد. این کتاب نهایتاً با عنوان 
 10پور انتشار یافت. این کتاب نیز در صد باب و هر باب شامل به کوشش احمد خاتمی صوفیان

ی ابواب تعداد حکایات بیشتر یا کمتر از این است. تاریخ تألیف آن حکایت تنظیم شده اما در بعض

اند تقریب در اواخر قرن ششم و محل آن را در حوزۀ فرهنگی خراسان بزرگ دانستهرا محققان به

 (. 23 – 18)مقدمۀ مصحّح، 

تمامی  ،م و آن اینکه در هر چهار اثری که معرفی شدیای اشاره کنجا باید به نکتهدر همین

حکایات مربوط به زهّاد و قدمای مشایخ صوفیه است و به زعم ما همین امر خود دلیلی است بر اینکه 

نویسی مشایخ تلقّی کرد. سنّت کهن حکایت تاریخیِ بتوان این آثار را در واقع بازمانده و یا تداومِ 

ین چهار کتاب و حکایات ثانیاً در مقدمۀ هر چهار اثر، مصحّحان به وجود تشابهات بسیاری میان ا
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را باید  آنهااند که به گمان ما فارغ از بحث تقدم وتأخر میان این متون چهارگانه، آن اشاره کرده

 اند. ای از آندام جلوه و نمونهمتعلق به سنتی واحد دانست؛ سنّت و میراثی مشترک که این آثار هر ک

 اهاولیانامهو تعین نهایی . تدوین 3. 1. 4

های تذکره و طبقات جمعی و ترین نمونهنویسی یعنی دورۀ سوم که قدیمیپایانی اولیانامه دو دورۀ

های اختصاصی متقدم )از اواخر قرن چهارم تا پایان قرن پنجم( طی آن پدید آمده و تا به نامهولی

ششم به های متأخر فارسی )از قرن نامهامروز باقی مانده است و دورۀ چهارم یعنی دورۀ تألیف ولی

آورندگان ویژه گردهای متصوفۀ پیشگام در ادوار قبلی بهنشستن تالشثمرهبعد( در واقع دورۀ ب

نویسی های قطعی اولیانامهگیری صورتحکایات و روایات در طول قرن سوّم و چهارم و آغاز شکل

مستمر و تاریخی ای که پیشتر هم اشاره شد این تفکیک عمدتاً ناظر به درک بهتر پدیدهاست و چنان

ای را در محدودۀ ادواری از طریق تأکید بر نقاط عطفی است تا امکان بررسی و شناخت چنین پدیده

های ادبی، تاریخی توان برای تبلور و تشکل صورتتر فراهم سازد والّا پیداست که نمیکوچک

خن خواهیم گفت باید س آنهاهم، از جا و درپیقطعی قائل شد. پیش از بحث از این دو دوره که یک

گیری و توسعۀ علوم اسالمی و نقل و ای ضروری، به نکاتی در باب الگوهای شکلدر مقام مقدمه

گونه که در جهان اسالم رایج بوده های شفاهی و مکتوب، و آنروایت مواریث علمی در صورت

 بپردازیم. 

آوری، معموالً از چگونگی جمع ایم،ای کوتاه به این موضوع کردهکه پیش از این هم اشارهچنان

عنوان الگوی اساسی تدوین، تأسیس ضوابط و جوامع، و وضع اصول و قواعد در علم حدیث، به

(. در باب 1393شود )در این باب نک. شولر، گیری و تدوین سایر علوم اسالمی یاد میشکل

ظریۀ گلدتسیهر است. وی ها، نترین و معتبرترین نظریهچگونگی تدوین مجامع حدیثی یکی از رایج

در جوامع کهن وجود  آنهاای طوالنی میان نقل شفاهی حدیث تا تدوین مکتوب معتقد بود که فاصله

هاست. به زعم گلدتسیهر تدوین متون حدیثی در پایان دارد که موجب کاهش وثاقت این روایت

(. در مقابل 22قرن دوّم و نیمۀ نخست قرن سوّم آغاز شده است )همان، مقدمۀ مترجم، ص 

نظران مسلمانی چون سزگین و اعظمی معتقدند کتابت حدیث از زمان پیامبر آغاز شده است، صاحب

و همچنین راویان مسلمان معموالً هنگام استفاده از منابع مکتوب، ذکر نام مؤلف را بر ذکر نام اثر 

های ؤلفان متأخر به کتابدادند بنابراین اسامی راویان در واقع نشانگر طرق دستیابی مترجیح می

ای جدید، نشان داد که در پیشین است و نه صرفاً روایات شفاهی. در این میان شولر با ارائۀ نظریه
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واقع این دو شیوه در کنار هم مرسوم بوده یعنی هم نقل شفاهی و هم کتابت، لیکن قبل از پیدایش 

بر شاگردان حدیث  آنهاد و از انهایی بودهجوامع حدیثی مفصل، اساتید روایت صاحب جزوه

ها نهایتاً در جوامع بعدی درج و نقل شده است؛ همین مجموعه اند ونوشتهاند و آنان میخواندهمی

 بر جای نمانده است. آنها های کهنی که امروزه دیگر جز نامی ازمجموعه

ون تعلیمی مکتوب مت ۀت، مسیحیت و اسالم، هرسه، دو گونگانۀ یهودیشولر معتقد است ادیان سه

های شفاهی، اند که در مورد اسالم، متن مکتوب قرآن و آموزهزمان داشتهصورت همو شفاهی به

تا  150داند که تقریباً عبارت است از احادیث نبوی. او سیره را نیز بخشی از همین تعالیم شفاهی می

هایی با رچه در آغاز مخالفتسال بعد از آغاز اسالم، تدوین و کتابت شده است. در اسالم اگ 200

« شدبرای کمک به حافظه استفاده می»هایی که «یادداشت»کتابت حدیث وجود داشته لیکن نهایتاً 

سان جوامع حدیثی ( اساس تألیف و تدوین کتب و جوامع روایی بعدی قرار گرفت و بدین16)همان: 

مآخذ آموزشی دین اسالم جایگاه خود را ترین منابع تعلیمی و عنوان یکی از مهمدر کنار قرآن و به

ها بودند که در ابتدا فقط به اولین آثار مکتوب بعد از پیدایش این دو دسته تعالیم، رساله»یافت. 

 – 15)همان: « موضوعات دینی اختصاص داشتند اما بعدها موضوعات غیردینی را هم دربرگرفتند

--چنین خالصه کرد: روایات شفاهی از نظر شولر  را اسالمی علوم تدوین مدل توانمی نهایتاً (. 17

تدوین وکتابت  ---ها )به تعبیر یونانی: هیپومِنِما( های اولیۀ مکتوب شامل یادداشت و رسالهصورت -

 (.36 – 32مفصل و نهایی )به تعبیر یونانی: سینگراما( )نک. همان 

بین رفتن آثار کهن، تمایل  نکتۀ مهم آخر در نظریۀ شولر آن است که به اعتقاد وی دلیل از

کنندگان متأخر جوامع به بازنگری و غربال مواد روایی بوده است؛ امری که در عمل موجب تدوین

رسد بتوان الگوی در جوامع متأخر شده است. به نظر می آنهاتهذیب جوامع کهن و درج برگزیدۀ 

های مکتوب صورتقول و شفاهی بههای منها از صورتپیشنهادی شولر را، بر روند تحوّل اولیانامه

در آثار متأخر تطبیق داد. با چنین  آنهاهای کهن، و حل و درج اولیه و سپس از بین رفتن مجموعه

توان مقطع تقریبی اواخر قرن چهارم به بعد را دوران سینگراماها یا همان دورۀ کتابت فرضی می

خواهد  آنهاهایی به هایی که در ادامه هم اشارهها دانست. ما بر اساس ویژگیمفصل و نهایی اولیانامه

های مختصر صورتشد این دوره را محصول نهایی دو قرن نقل و روایت شفاهی و مکتوب )البته به

 دانیم. نگاری اولیاء صوفیه مییافته( در سنّت مقدّسچندان تبویبدایی و احتماالً نهو ابت
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های نامهبه گزارش چگونگی تحوّالت در ولیدر ادامۀ این بخش بیشترین توجه ما معطوف 

های عمومی تصوف که در واقع ترین تذکرهاختصاصی خواهد بود ولیکن در ابتدا باید به مهم

ای کرد. نیمۀ نخست قرن پنجم را باید دورۀ پیدایش های بازمانده نیز هستند اشارهترین نمونهقدیمی

دیگر همان سینگراماها به تعبیر یونانی آن. تکامل  یانیبهای اصلی رجال تصوّف تلقی کرد یا به کتاب

این نوع از آثار در زبان عربی نهایتاً در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم با تألیف دو اثر مشهور 

عبداهلل اصفهانی  ابونعیم احمدبن االولیاءۀحلی و( ق 412 – 325ابوعبدالرحمن سُلَمی ) الصوفیۀطبقات

مانده از این ترین اثر باقیسُلَمی امروز قدیمی الصوفیۀطبقات. رسدمی خود اوج به( ق 430 – 336)

نوع است. سُلَمی در این کتاب از مشایخ صوفیه در پنج طبقه )در هریک از طبقات یک تا چهار، از 

قب( و نفر( با ذکر نام و متعلقات آن )کنیه، نام پدر و جد، نسبت و ل 23بیست نفر و در طبقۀ پنج از 

ق(. پس از این مقدمه، 1389احیاناً زادگاه و محل و تاریخ درگذشت، یاد کرده است )نک. سلمی، 

آید. غالباً نخستین سخن، حدیثی نبوی است که سخنان و حکایاتی از شیخ با ذکر سلسلۀ اسناد می

قۀ شیخ صاحب ترجمه جزء سلسلۀ روات آن است. در این کتاب، طبقۀ نخست با فضیل عیاض، طب

دوّم با ابوالقاسم جنید، طبقۀ سوّم با ابومحمد جریری، طبقۀ چهارم با ابوبکر شبلی و طبقۀ پنجم با 

شود. در طبقات فقط اقوال مشایخ ضبط شده و چیزی از جزئیات بن االعرابی آغاز میابوسعید

شود. گفتنی است که این هر دو مگر اطالعات مختصری که بدان اشاره شد دیده نمی آنهازندگانی 

ابونعیم اصفهانی به سبک کتب حدیث تألیف  االولیاءۀحلیسُلَمی و نیز  الصوفیۀطبقاتاثر یعنی 

تألیف مفصل ء االصفیاو طبقات ءاالولیاحلیۀها همگی با ذکر اسناد همراه است. اند یعنی روایتشده

ق 419تن از زهاد و اولیاست که تألیف آن در  649شرح احوال و اقوال  ،جلد 10بونعیم اصفهانی در ا

هایی بعد از آن به اتمام رسیده است. ابونعیم برخالف سلمی دقت چندانی در تفکیک میان یا در سال

ت خود زهد و تصوف نشان نداده و حتی خلفای راشدین و اصحاب صفه و تابعین را نیز ذیل طبقا

توان دید )نک. نام برده است. در ذکر متعلقین به طبقات نیز رعایت ترتیب تاریخی دقیقی را نمی

ه جلد اول این کتاب به ذکر کسانی اختصاص یافته که به معنای مصطلح (. در واقع ن737ُ: 1386تاره، 

فایت نکرده و حکایات تنها به ذکر اقوال ک ،و دقیق آن جزء صوفیه نیستند اما ابونعیم برخالف سلمی

 ۀالصفوۀصفوا مختصری از این کتاب با نام بسیاری نیز در کتاب او روایت شده است. ابن جوزی بعده
توان گفت که اگر اصول و مبانی تصوّف اسالمی در نیمۀ دوّم ترتیب میفراهم آورده است. بدین

توسط ابونصر سرّاج  لتصوّفااهل التعرف لمذهبو  اللمعویژه دو اثر معروف قرن چهارم با تألیف به
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تدوین و انسجام یافت، در اوایل قرن ه(  380البادی بخارایی )م کق( و ابوبکر محمد  378طوسی )م 

های مفصل و موجز در باب مشایخ صوفیه، در این دو اثر جامع و پنجم نیز تمامی روایت و رساله

صوفیه به استحکام گرد آمد و دانش رجال تصوّف و طبقات  االولیاءۀحلیو  الصوفیهطبقاتمعتبر یعنی 

 ای رسید.مالحظهو استقالل قابل

 الصوفیۀطبقاتها یعنی تذکرۀ مشایخ صوفیه به زبان فارسی، دست نوشتهترین نوع ازاینقدیم

سُلَمی  طبقات از تهذیبی و ترجمه را آن غالباً که است( ق 481 – 396خواجه عبداهلل انصاری )

نظران دانند که خواجه عبداهلل در مجالس خود بر مریدان امالء کرده است. لیکن بعضی از صاحبمی

بندی این دو اثر، افزونی قهاند. از جمله تفاوت در طبای قائلهای عمدهبین این دو متن تفاوت

 طبقاتحب ترجمه در برابر بودن فهرست مشایخ صانیز سه انصاری و ۀاستفادتوجّه منابع موردقابل

های عمدۀ یکی از تفاوت»سُلَمی و نهایتاً این نکتۀ قابل توجّه که:  طبقاتانصاری نسبت به 

لَمی این است که سُ طبقاتجمله های دیگر عرفانی و ازاری با متنخواجه عبداهلل انص الصوفیۀطبقات

ها مورد نقد، تفسیر حاالت و گفتهتنها احوال و اقوال مشایخ یاد شده است، بلکه این در این کتاب نه

طی این نقد و تفسیر و تحلیل به  ،های طریقت و احوال و مقاماتو تحلیل قرار گرفته است و باریکی

 دیگر عمدۀ ویژگی(. 4 – 3، مقدمه: 1386)سرور موالئی، نک. انصاری، « مریدان نموده شده است

های اجنماعی زندگانی عدم انعکاس جنبه و مشایخ زندگانی جزئیات به او توجه عدم انصاری کتاب

مؤلف ]= انصاری[ مخاطبان خود »نویسد: های اوست. یورگن پل در این مورد میمشایخ در روایت

رسیم که رو به این نتیجه میدهد. ازایناسالفش در عرفان قرار میرا صرفاً در جریان احوال معنوی 

)پل، « داده استن گذشته و معاصر خود نشان نمیانصاری عالقۀ چندانی به زندگی اجتماعی بزرگا

ویژه رسد این دو موضوع یعنی تکیه بر اقوال و نیز عدم روایت جزئیاتِ به(. به نظر می131: 1380

های اختصاصی نامههای عمومی و ولیهای بنیادین میان تذکرهحیات اجتماعی مشایخ یکی از تفاوت

 مشایخ باشد. 

های نخستینی که ذکر ته به جهت تذکرۀ عمومی بودنش برخالف نمونهای که البآخرین تذکره

ای به آن توان اشارهحال نمیاینگیرد اما بانی پژوهش ما قرار میگذشت خارج از حوزۀ زما آنها

ق(، به تحقیق قزوینی  627عطار نیشابوری )م  االولیاءتذکرۀعطار است. کتاب  ءاالولیاتذکرۀنکرد 

های درخشان ادب عرفانی فارسی است، ق تألیف شده است. اصلِ این اثر، که از نمونه618پیش از 

تن از زاهدان و پیران بزرگ صوفی و اولیا و مردان خدا از امام جعفر  72مشتمل است بر ترجمۀ حال 
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ی هاق به گناه نشر اندیشه309منصور حالج که به سال بن حسین تا( ق 148 – 80السالم )صادق علیه

های های معتبر قدیم نیامده، در نسخهخود، در بغداد به دار آویخته شد. ملحقات آن که در نسخه

ترجمه دیگر است که از ابراهیم خوّاص آغاز و به امام  25تا  20مکتوب پس از قرن دهم شامل 

د. هریک از تراجم با عباراتی مسجع که با اسم یا لقب و شهرت شوالسالم ختم میمحمد باقر علیه

شود. پس شرح فضایل و کرامات و سوانحی که به دگرگونی صاحب ترجمه برابری کند آغاز می

هایی از رفتار و های او و قصهاحوال صاحب ترجمه منجر گشته و احوال سیر و سلوک و ریاضت

 شود.آید و سرانجام کلمات و سخنان و مواعظ او نقل میو میکردار او و اقوال دیگر مشایخ دربارۀ ا

الذکر ندارد، و به تمامی های سابقاً هیچ شباهتی به نمونهاین اثر اگرچه نام تذکره دارد ولی تقریب

ای استثنایی است چرا که عطار تذکرۀ خود را نه در معنای متعارف و اصطالحی تذکره بلکه پدیده

کند. او بیش از اینکه زندگینامۀ مشایخ صوفیه را بندی میو شور مذهبی شکل در معنای تذکر ایمان

« نگارگری ایمان»در پرتو نثر هنرمندانه و خالق و سخت عاطفی و تأثیرگذار خویش به  ،بنگارد

، بیش از آنکه چیزی از تاریخ تجربه کند تذکرهپردازد چندان که خواننده در روند خوانش متن می

کند. شاید به همین سبب حق با حامد الگار باشد که معتقد ز زمان و مکان را تجربه میچیزی فراتر ا

 بنابراین(. 49 – 48: 1372تلقی کرد )الگار، « فرهنگ رجال تصوف»توان را نمی ءاالولیاتذکرۀاست 

ز ا آثاری و صوفیه مشایخ نویسیطبقات سنت ادامۀ معنا یک به توانمی را عطار مشهور اثر اگرچه

تنها ساختار نه ،های پیشینسُلَمی دانست ولی این اثر بر خالف طبقات و تذکره الصوفیهطبقاتقبیل 

آن شباهتی به کتب حدیث ندارد یعنی هم اسانید و عنعنۀ روایات از آن حذف شده و هم روایاتش 

فسانی و تنها منحصر به نقل اقوال نیست بلکه اساساً درک و تصویر بهتری از احوال و سوانح ن

  :دهدهای عرفانی مشایخ را نشان میتجربه

های روحی و فضاهای و از نقل حکایات و اقوال و توصیف حاالت نفسانی و باطنی و بحران»

ه است. از خالل روحانی و شرح معامالت و ریاضات، استادانه و مناسب مقام استفاده شد

های گوناگون نظر کرد و با تجارب ... به مفاهیم صوفیانه از زوایا و دیدگاهتوانها میترجمه

 (. 320: 1387)سمیعی، « های اهل راز نزدیکی یافتحیات درونی و اسرارآمیز و مکاشفه

ست به االولیاتذکرۀهای های هنری و بیان بسیار نغز و شیوای عطار، از دیگر ویژگیالبته زیبایی

های مشایخ از نامههای صوفیانه و اولیایک از تذکرهمنور هیچبنمحمد التوحیدراراسجز نحوی که به

 نیست.  مقایسه با آناین جهت قابل
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 .شودیمهای کهن در همین نیمۀ نخست قرن پنجم برای اولین بار تذکره مشایخ نیز وارد دستینه

صوفیه « معاریف»و « معارف» آنهارسد که در هایی به ظهور میبه تعبیری دیگر در این عصر دستینه

ابونصر سرّاج  اللمع فی التصوّفشوند. البته پیش از این تاریخ در کتاب ششم جا معرفی مییک

ای از احوال و اقوال خلفای راشدین، اهل صفه و تعداد دیگری از اصحاب پیامبر ذکر شده بود پاره

اند. در واقع شیوۀ ابونصر سراج بیشتر به آثار یک صوفی به معنای خاص آن نبودهولی اینان هیچ

های دوم و سوم و بابق( در 380نیز کالبادی )م  تعرفزهدنویسان متقدم شباهت دارد. در کتاب 

تن از رجال تصوف بسنده کرده است. البته به زعم او شش امام اول  72چهارم تنها به ذکر اسامی 

 ضبط که اینجاست جالب نکتۀ(. 33 – 27: 1371اند )نک. کالبادی، شیعیان نیز جزء رجال تصوف

 از اثر ترینقدیمی که چرا است عربی زبان بر مقدم فارسی زبان در هادستینه در مشایخ احوال شرح

محمد بن است از ابوابراهیم اسماعیل التصوّفالتعرّف لمذهبشرح کتاب فارسی زبان در نوع این

ق( و طی  380کالبادی )م  التعرّفِکه اشاره کردیم در اصل کتاب ق(. چنان 434مستملی بخاری )م 

ذکر شده لیکن در شرح و ترجمۀ آن به  های دوّم و سوّم و چهارم تنها نام زهاد و مشایخ صوفیهباب

ای از احوال آنان فارسی، مستملی بخاری ذیل هریک از اسامی، به سخنان ایشان و گاهی نیز به پاره

متنها به فارسی  ۀنند او به زبان عربی است اما عمدماهایی از تذکرهالبته بخش .اشاراتی کرده است

که را چنان شرح تعرّفترتیب، بدین(. 237 – 195: 1363ی بخاری، نگارش یافته است )نک. مستمل

عنوان بخشی ترین اثر فارسی دانست که در آن ذکری از احوال و اقوال مشایخ بهگفته شد باید قدیمی

ق در گذشته مقدم بر 434از اثر ذکر شده است. همچنین تاریخ تألیف این اثر که مؤلف آن در سال 

مثابۀ انصاری به الصوفیۀطبقاتق است. نیز باید توجه داشت که اگرچه 437 تألیف رسالۀ قشیریه

ای ترین نوشتۀ اولیانامهشود ولیکن قدیمیترین اولیانامۀ فارسی شناخته میای مستقل قدیمیتذکره

 مستملی بخاری است. شرح تعرفدر زبان فارسی تا به امروز همین بخش از کتاب 

بخشی از آن به صورتی منظم و مرتب به ترتیب تاریخی به ذکر  ترین دستینۀ عربی کهقدیمی

ق( است.  465تألیف ابوالقاسم قشیری )م  رسالۀ قشیریهتاریخ و احوال و اقوال مشایخ اختصاص یافته 

 پذیری بسیار آن ازرغم تأثیرنویسی مشایخ صوفیه علینامهدر تاریخ زندگی رسالۀ قشیریه
میت خاصی برخوردار است چرا که ابوالقاسم قشیری در باب سوّم از سُلَمی از اه الصوفیۀطبقات

تری از ، شکل دقیق«ۀالشریع و سیرهم و اقوالهم فی تعظیم ۀفی ذکر مشایخ الطریق»با عنوان  رساله

دهد. گرچه شیوۀ او در تمام موارد شکلی یکدست و یکسان نویسی را ارائه مینامهمفهوم زندگی
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ه نام کامل هر صوفی، سرزمین و اصلیت او، سال تولد، سال مرگ، استادان وی ندارد لیکن عموماً ب

کند. قشیری، در و بعضاً حکایاتی از حیات او و نیز سخنان و کلمات قصار منقول از وی، اشاره می

 369ق( تا ابوعبداهلل رودباری )م  162تن از صوفیه از ابراهیم ادهم )م  83خویش، ترجمۀ حال  رسالۀ

سُلَمی مأخوذ  طبقاتهمه از  ،داود طایی و ابوعبید بسری ، یعنیجز دو تنذکر کرده است که بهرا ق( 

 (.86 – 24: 1374است. در پایان نیز، چند تن از معاصران خویش را تنها نام برده است )نک. قشیری، 

نیز ادامه یافت  رسالۀ قشیریهها بعد از گنجاندن تذکرۀ اولیا و طبقات مشایخ در مطاوی دستینه

نیمۀ دوم قرن پنجم هجری یعنی شده در حوزۀ تصوف ایرانی و در که در دو دستینۀ تألیفچنان

نیز  )به زبان عربی( حسن سیرجانیبن ابوالحسن علی البیاض و السوادهجویری و  المحجوبکشف

که به  البیاض و السوادنیاز ازمعرفی است. شود. اثر هجویری اثری شناخته و بیچنین روشی دیده می

های اخیر شناخته شده و نسخۀ کامل آن به چاپ رسیده )سیرجانی، زبان عربی است، و در سال

ذکر »بندی جغرافیایی شامل با نوعی تقسیم« المشایختاریخ ۀباب معرف»( بابی دارد با عنوان 1390

 ،«ذکر اشیاخ فارس»، «یخ مصرذکر مشا»، «الشامذکر سادات»، «العراقذکر مشایخ»، «الحجازمشایخ

« اآلحاد من االوتاد ذکر»، و مقدم بر اینها بخشی با عنوان «الجبلذکر شیوخ»و « ذکر مشایخ خراسان»

(. 224 – 215: 1390ایجاز تمام معرفی مختصری از مشایخ درج شده است. )سیرجانی، که در آن به

 .بازگردیم هانامهولی باب در خود بحث به باید حال

ترین نمونۀ اولیانامۀ بازمانده از این دوره های موجود، قدیمیها و فهرستشناسیبر اساس کتاب

سیرت یا  الخفیفابن ۀسیرهای پایانی قرن چهارم با عنوان ای به زبان عربی است، از سالنامهولی
 412 – 325ران سُلَمی )تألیف ابوالحسن دیلمی از معاص الشیرازی الخفیف ابن الکبیر ابوعبداهللالشیخ 

 الشأنبدومشکوک ابراهیم ادهم و رسالۀ خودنوشت  مناقب از اگر و( 971: 1380 سزگین،( )ق

شده در تصوّف اسالمی نامۀ شناختهترین ولینظر کنیم این اثر دیلمی تا به امروز کهنترمذی صرف

نظر تاریخ رشد و تکامل از اماتر وجود دارد هایی کهناست. اگرچه همیشه احتمال یافته شدن نمونه

نامه به معنای دقیق آن و با ساختاری تقریباً کامل در رسد تألیف ولیها، بعید به نظر مینامهژانر ولی

ابوالحسن  خفیفسیرت ابنتصور باشد. مؤلف بر اواخر قرن چهارم اصوالً قابل هایی مقدمدوره

« در مشیخۀ فارس یعنی در شرح احوال مشایخ عرفای آن مملکت»دیلمی گویا تألیفی نیز داشته 

نمانده و البته در فهرست سزگین نیز نامی از آن نیامده است. اما  دهخدا(. این اثر نیز باقی نامۀ)لغت

، 4: 1366 ت )جنید شیرازی،بارها از آن نام برده و مطالبی نیز از آن نقل کرده اس االزارشدّمؤلف 
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 المشیخهکتابیا  المشایخاسامیای با نام گونهخفیف نیز گویا تذکره(. خود ابن104و  51، 45، 38

رغم آنکه این (. علی43: 1366؛ جنید شیرازی، 212: 1363داشته است )در این باره نک. دیلمی، 

ترین راویان اخبار حالج بوده است مخفیف از مهدانیم که ابنکتاب به دست ما نرسیده اما می

خفیف نقل نیز دیلمی شش خبر از اخبار حالج را به روایت ابن خفیفسیرت ابنکه در همین چنان

 (.102 – 93باب ششم، ص  14تا  9های کرده است )نک. دیلمی، فصل

 الدینامروزه در دست نیست اما ترجمۀ فارسی آن به قلم رکن خفیفسیرت ابناصل عربی 

ماری شیمل به چاپ رسیده است. شیمل در مقدمۀ جنید الشیرازی با مقدمه و تصحیح آنبن یحیی

(. 7، مقدمه: 1363ق است )دیلمی،  391کند که ابوالحسن دیلمی متوفای بعد از سال خود اشاره می

یل شده و حاوی حکایات فراوانی است. البته این کتاب ملحقاتی نیز دیلمی از سیزده باب تشک سیرۀ

شود و لیکن این بخش نوشتۀ دیلمی خفیف میدارد که اگرچه اخبار این ملحقات مربوط به ابن

نیست. دیلمی در این سیزده باب موضوعاتی چون مولد و منشأ شیخ، ابتدای احوال وی و اجتهاد او 

احوال مشایخی که در مکه مالقات کرده، احوال و واقعات شیخ در در عبادت، سفرهای او، شرح 

خفیف صحبت ایشان را در مدینه، نعت مشایخی که در عراق مالقات کرده، ذکر مشایخی که ابن

خفیف صحبت اشان را به غنیمت اند و ابنفارس دریافته، ذکر مشایخی که از شیراز گذر کرده

ات شیخ، ذکر مشایخ حدیث شیخ، مصنفات و مجموعات های شیخ، شرح کرامشمرده، شرح خواب

های خود شیخ و نهایتاً وفات شیخ را عموماً در قالب روایاتی منقول از زبان خود شیخ و یا شرح دیده

ترین نمونۀ نامه و کهنعنوان نقطۀ تقریبی شروع ژانر ولیتر این اثر بهبیان کرده است. شناخت دقیق

های کهن، و نامهاقع معیاری برای شناخت صورت و محتوای ولیتواند در وشده میشناخته

داده در تاریخ های متأخر و درک بهتر تحوّالت رخحال زمینۀ مناسبی برای مقایسۀ آن با نمونهدرعین

 این ژانر باشد. 

 هاینامهولی برخالف( 11 – 8خفیف )ص در گزارش دیلمی از دوران کودکی و پدر و مادر ابن

ه در انعقاد و یا ن و دهدمی بشارت را او ظهور کسی نه. ندارد وجود گونیکرامت روایت چهی متأخر

های دهد. باب دوم سیرت به بیان ابتدای حال شیخ و کوششای خاص و شگفت رخ میتولد او واقعه

خفیف صحبت او را دریافته اختصاص دارد. او در عبادت و نیز معرفی اوّل کسی از مشایخ که ابن

« تأدب و تهذب»خفیف کند اوّل شیخی که ابنای هست و آن اینکه دیلمی نقل میاین باب نکته در

خواهد که او خفیف مییحیی بود. این معلم روحانی روزی از ابنبن از او فرا گرفته ابوالعباس احمد
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رود مسجدی میخفیف در راه به گوشتی را که شیخ از قصابی خریده بوده به خانۀ ابوالعباس ببرد. ابن

و مدام در وسوسۀ آن بوده که گوشت را خود برساند یا به حمالی دهد که ناگهان به یاد سخن شیخ 

 خفیف این است که: باقی داستان به روایت ابن«. به دست خود برگیر»افتد که به وی گفته بود: می

انۀ او بردم، پس اشارت او ترجیح نهادم بر ارادت خویش و به دست خود برگرفتم و به خ»

پس باز خدمت او آمدم و در خدمت وی این ماجرا بازگفتم، پس شیخ تبسمی بکرد و مرا 

« بشارت داد و گفت: این دلیل آن است کی ترا مقامی بزرگ خواهد بود نزد خدای تعالی

 (. 13)ص 

ر ل دهای معموشود هیچ مشابهتی با روایتبینی ختم میاین روایت با آنکه نهایتاً به یک پیش

دانی بلکه بنا به اقرار خود چرا که ابوالعباس از ماوقع نه از سر غیب ؛های متأخر وجود نداردنامهولی

خفیف است و بینی بر تحلیل رفتار متعهدانۀ ابنبینی او نیز نوعی پیشیابد. پیشخفیف آگاهی میابن

و از  آنهاها سال قبل از تولد هیچ مشابهتی با بشارت ظهور مشایخ که گاه در کودکی و گاه حتی ده

بینی ظهور شیخ صفی توسط اخی فرج زبان مشایخ پیشین نقل شده و حتی در موردی مثل پیش

( 66 - 64: 1375زنگانی حتی خصوصیات ظاهری او نیز مورد اشاره قرار گرفته )نک. ابن بزاز، 

های او ها و تالشریاضت ندارد. باقی آنچه در این باب آمده همگی دربارۀ عبادات و زهدپیشگی و

خفیف در ایام کودکی و جوانی است. سایر مطالب کتاب نیز بر همین برای کسب و امرار معاش ابن

 سیاق است.

هایی که شیخ دیده از دو بخش دیگر این کتاب نیز باید یاد کرد یعنی باب نهم )در شرح خواب

خفیف حتی در نقل رامات شیخ(. ابنبود و دیگر مشایخ بدو دیده بودند( و باب دهم )در شرح ک

کند. در خواب نخستی که در های خود نیز از هر آنچه بوی رعونت و ادعا بدهد پرهیز میخواب

 بیند: خفیف جمعی از پیامبران الهی را به خواب میباب نهم نقل شده، ابن

صلوات اهلل علیه بیامد  چون ایشان را بدیدم هیبتی بر من افتاد، و به زانو نشستم، و پیغمبر ما»... 

و بازوی من بگرفت و مرا بر پای داشت و دیگر بار بیفتادم و دیگر بار مرا برداشت و تا بدین 

(. او چند بار دیگر 191)ص « جا حکایت بیش نکرد، اما چنین گفت کی: دیدم آنچه دیدم

 (.195 – 190ص 0بار نیز بایزید بسطامی را نیز پیامبر را در خواب می بیند و یک

 5 که( 207 – 196حکایت کرامت نقل شده ) 14در باب دهم و شرح کرامات شیخ، مجموعاً 

 نوع از هاییکرامت با قیاس قابل راستیبه نیز او هایکرامت باقی. است فراست نوع از آن از حکایت
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 عمدۀ. نیست شودمی داده نسبت مشایخ به بعد هایدوره در که طبیعی قوای و نفوس در تصرف

و تشخیص درست و نیز اجابت خیرخواهی و دعای او در حق گرفتاران  فراست نوعی او هایکرامت

شوند از ظاهر غیرعادی از سوی او مواجه میو مبتالیان است. او حتی دیگران را وقتی با امری به

ار جذابی دارد. در اینجا حکایت بسیباز می« کودکی و احمقی کردن»کرامت بافتن و به تعبیر خود 

 روشنی دید:خفیف را بهگریز ابنتوان روحیۀ کرامتکنیم که در آن میرا از همین باب نقل می

اهلل علیه و جز از من کسی دیگر نبود کردم رحمه ابواحمد صغیر گفت: من خدمت شیخ می»

بردم. یک روز من بر در رباط نشسته بودم خوردم کی من پیش وی میو از مطعومات آن می

خواندم، ابواحمد کاغذی بیاورد و گفت: شیخ عزم جایی دارم همتی و دعایی قرآن می و

خواهم؛ شیخ او را دعا کرد؛ چون پاره راه برفت او را باز خواند و نانی خاص گرم به وی می

داد گفت: این در توشه نه؛ ابواحمد گفت: من متعجب بماندم ازین حالی کی: شیخ آن نان 

رصت نگاه داشتم و از شیخ پرسیدم کی: آن نان از کجا بود؛ گفت از کجا آورد؛ پس ف

 (.198)ص « کودکی و احمقی مکن، آن نان شخصی به من آورده بود

ها چندان ساده و عادی و چندان اندک است و کرامت خفیفسیرت ابنحجم کرامت در 

پردازی در شخصیتنامه حکایات کرامات نقشی توان گفت در این ولیباورپذیرند که اصوالً می

پیشه نیست خفیف ترسیم شده، تصویری کرامتخفیف ندارند. تصویری که در این رساله، از ابنابن

غایت پرهیزکار، اهل کسب و کار و دانش آموختن و حدیث نوشتن، بلکه تصویر شیخی است به

بیش از هر چیز مهربان با خالیق، برکنار از خشم و بدزبانی و خالی از هرگونه شطح و طامات، و 

پرسد، که وقتی کسی از تعداد حج او میآراسته و متحلی به کرامات اخالقی و سخت متواضع چنان

خواست کی شمارست و شیخ این جواب به طریق مزاح گفت که نمیکی: حج من بی جواب داد»

 (.46)ص « کمیت عدد بگوید

ولی باز هم دست از امساک در  در داستان وفات او نیز چیز غریبی نیست. شیخ بیمار می شود

رغم گرسنگی و چیزی کشد. تنها نکتۀ شگفت از نظر ناقالن آن بوده که دهان شیخ علیخوردن نمی

در قدر دو ساعت روز »رغم ازدحام مردم داده است. تشییع جنازۀ او نیز علینخوردن، بوی خوش می

شود. مرگی همچون سمان تاریک میدهد و نه زمین و آای رخ می(. نه زلزله218)ص « میسّر شد

 کتابهای کهنی همچون نامههای دیگر حتی ولینامهیک از ولیمرگ همۀ مردمان. تقریباً در هیچ
های فارسی از قرن ششم، روایت حیات شیخ چنین خالی از نامهترین ولیسهلگی و یا کهن النور
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نویسی نامهنوعی از ولی خفیفرت ابنسیتوان گفت با کرامات و خوارق عادات نیست. در واقع می

ویژه از های بعدی و بهیابد چرا که در نمونهشود که با خود همین کتاب نیز پایان میآغاز می

دهد. در پایان باید به این نکته هم ها را تشکیل میهای قدیم به متأخر، کرامت اساس روایتنمونه

رهنگی ایران و البته به زبان عربی تألیف شده لیکن م که اگرچه این کتاب در جغرافیای فیاشاره کن

حال این گفتۀ هرهای تصوّف خراسان. بهخفیف بیشتر وامدار مشایخ بغداد است و دور از آموزهابن

 خفیف ارائه دهد: تواند تصویر روشنی از سلیقه و پسند و منش و طریق صوفیانۀ ابنشیخ می

به پنج کسی اقتدا کنید یک حارث محاسبی و  گوید کی: از جملۀ مشایخشیخ کبیر می»

عثمان، از بهر آنک ایشان جمع بن ابوالقاسم جنید و ابومحمد رویم و ابوالعباس عطا و عمرو

کرده بودند میان علم و حقیقت، و دیگر مشایخ ارباب حال بودند و صاحب مقامات و 

شده است. کی بمیزان  گاهی از ایشان سخنی چند صادرمکاشفات و در هنگام استغراق گاه

گردیدند کردند، و باز میآمدند از آن سخنان توبت میشرع راست نیست، چون باز خود می

 (.37)ص « و استغفار واجب می دیدند

 نامۀولی 450 – 430های ، یعنی در فاصلۀ سالخفیفسیرت ابنقرن از تألیف به فاصلۀ کمتر از نیم

علی سهلگی بسطامی بن محمد ابوالفضل قلم به خراسان یعنی ایران تصوّف مهد در دیگری کهن

 النورکتاب  نام با است شده تألیف بسطامی بایزید مقامات در( ق 477/  476 – 381/  380/  379)

 نوع هر فاقد کتاب(. 73 – 39، مقدمه شفیعی کدکنی، ص 1385)در باب این کتاب نک. سهلگی، 

یی دربارۀ ابویزید که در هاروایت از است ایمجموعه واقع در. است جزئی عناوین یا و بندیفصل

های کاتب نسخه است )همان: بند تنظیم شده است. دو بند آخر البته از افزوده 544ترجمۀ فارسی در 

 ذکر ناقالن و راویان زنجیرۀ هاروایت بیشتر در حدیث، علمای شیوۀ به کتاب این در(. 321 – 320

صورت کامل درج ای بهین زنجیرهچن که هم مواردی در دهدمی احتمال کدکنی شفیعی. است شده

هایی در زنجیرۀ راویان وجود دارد، به احتمال قوی در اصل نسخۀ مؤلف اسناد نشده و یا افتادگی

 (.47 – 46روایات کامل بوده است )نک. همان: 

شود این اثر دیده می ، وقایع و جزئیات کمتری از زندگانی بایزید درخفیفسیرت ابنبه نسبت 

هایی به نام و های ابتدایی کتاب اشارهها به نقل سخنان او اختصاص دارد. در بخشو عمدۀ روایت

وجه روایتی هیچتوان دید. این کتاب بهمحلۀ تولد و زندگی و بعضی وقایع حیات بایزید می

حال سخنی در باب طهارت بااین ای از تعالیم بایزید دانست.بنیاد نیست و آن را باید مجموعهکرامت
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های گوناگون، ها و انواع روایتنطفۀ او نقل شده که بعدها به مضمونی اصلی و البته با شاخ و برگ

 شود: های مشایخ تبدیل مینامهدر ولی

کرد که عیسی، پدر بایزید، از شیخ ابوعبداهلل شنیدم که از مشایخ خویش حکایت می»

مادرِ وی ازدواج کرد در شب زفاف با او مباشرت نکرد و چهل شب اهلل، آنگاه که با رحمه

با او نیامیخت تا آنگاه که یقین حاصل کرد که از آنچه در گذشته، در سرای پدرش خورده 

است چیزی در جوفِ او باقی نیست و آنگاه که با او آمیزش کرد از فرزندان او چون بایزیدی 

 (.110)همان: « اهللبه جهان آمد، رحمه 

ترتیب این اثر سهلگی را هم اگرچه بیشتر شامل سخنان و تعالیم بایزید است باید متعلق به بدین

ها بیشتر از نوع اخالقی و محور نیستند و یا کرامتهای کهن دانست که چندان کرامتطبقۀ اولیانامه

 (. 51 – 48: 1386اند )در این باب نک. شفیعی کدکنی، عقالنی

کدکنی شناخته شده و ترجمۀ متن های اخیر به کوشش شفیعینمونۀ دیگری از این عصر در سال

مقامات ابوعلی ای است با عنوان آن به فارسی نیز به همت همو منتشر شده است. این اثر رساله
بن علیبن محمدبن علی احمدکرامات الشیخ االمام الزهد ابیکه در اصل عربی رساله نام آن  قومسانی

دهد که این اثر در واقع چیزی بیش از یک ضبط شده است. نام رساله خود نشان می مردین قومسانی

( از شاگردان و 378ای است از کرامات ابوعلی قومسانی )م نامه نیست. این رساله مجموعهکرامت

والفضل ق( و یکی از عارفان بزرگ ناحیۀ غرب ایران که توسط اب 348مصاحبان جعفر خلدی )م 

 قومسانی ابوعلی پسری نوۀ( ق 471 – 399احمد، معروف به ابن زیرک )بن عثمانبن محمد

 نقل رساله این در قومسانی باب در آنچه کدکنیشفیعی تصریح به. است شده تألیف و گردآوری

 شکل منامات و رؤیا نوعی محور بر نیز هاکرامت این و است کرامت مقداری فقط و فقط» شده

(. البته در کرامات او امر خارق 661کدکنی، ص ، مقدمۀ شفیعی1393 زیرک، ابن) «است گرفته

شود ولی رؤیاهای او معموالً مشحون است به حضور و دیدار خداوند، پیامبر عادتی دیده نمی

یز بعضی و ن، سلمان فارسی،)س(عباس، فاطمۀ زهرابن ، عبداهلل)ع(، اصحاب وی، امام علی)ص(اکرم

های شیعی در رؤیاها و منامات او البته حضور چهرهچندان شگفت. های نهها و کرامتفراست

ها ها، از جهت محتوای کرامترغم تکیۀ متن بر نقل رؤیاها و کرامتهرحال علیبهتوجه است. جالب

 های قدیم تصوّف تلقی کرد. نامهاین اثر را هم باید جزء ولی
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کنم وآن خارج از حوزۀ جغرافیای پژوهش حاضر اشاره می ۀنامولی اینجا تنها به یک نمونه در

زمان نامه از تصوّف مغرب اسالمی است و دلیل آن نیز این است که این اثر دقیقاً همترین ولیقدیمی

نامه اثری تألیف شده است. این ولی مقامات ابوعلی قومسانیسهلگی و  کتاب النوربا آثاری همچون 

، که این ابومحمد محرز از صوفیان یربوعبن رزینبن لفخبن محرز مناقب ابومحمداست با عنوان، 

بن ق درگذشته است. این اولیانامه را برادرزادۀ او به نام ابوطاهر محمد413شمال آفریقاست که در 

م در الجزیره منتشر شده است  1959ق( تألیف کرده و به سال 450ق و 440الحسین الفارسی )م 

(. باید اشاره کنم که این نوع از آثار که در عربی عموماً با تعبیر سیره از آن یاد 990: 1380)سزگین، 

نویسی که در ادبیات عرب بسیار مورد توجّه بوده رشد و نامهشود، نسبت به سایر اشکال زندگیمی

ها و ۀ چهرهشده نیز دربارهای نوشتهای از سیرهمقبولیت چندانی نداشته است و بخش عمده

 26: 1362های سیاسی و ائمۀ فقه اهل سنت است تا مشایخ صوفیه )نک. عبدالغنی حسن، شخصیت

– 28.) 

اصل عربی  ،شناسیممیکه ای نامهولیو احتماالً ربع آخر آن تنها  از نیمۀ دوم قرن پنجم

بن سعد بن علیمحمدبن عبدالکریم ، اثری از خطیب امام ابوبکرالمرشدیه فی اسرارالصمدیهفردوس

ق( در باب زندگی و احوال و اقوالِ شیخ ابواسحاق کازرونی است که البته اصل عربی 502)متوفای 

مفقود و تنها ترجمه و اقتباسی از آن به قلم محمود بن عثمان از  خفیفسیرت ابناین اثر نیز چون 

مطمئناً  حالبااین (.1396مقدم،  قرن هشتم هجری باقی مانده است )نک. اژدری و صالحی

هایی از مقامات امثال بوسعید و ابوالحسن خرقانی در این دوره وجود داشته است. شفیعی روایت

دهد که نخستین روایات در باب مقامات خرقانی باید از اواسط قرن پنجم به بعد کدکنی احتمال می

باید در اوایل قرن ششم صورت پذیرفته صورت مدون شده باشد اما تألیف مقامات او بهگردآوری 

مقامات  اصالت در کدکنی،شفیعی همچنین(. 94 – 90: 1391باشد )نک. شفیعی کدکنی، 
باشد، تشکیک کرده  ابوالخیر حاالت و سخنان ابوسعیدباید مقدم بر که می االسالم انصاریشیخ

رسد نیمۀ نخست قرن ششم را باید آغاز دورۀ تألیف هرحال به نظر می(.  به3: 1371است )ابوروح، 

الدین ابوروح اثر جمال حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیرهای فارسی دانست. با تألیف نامهولی

نویسی به زبان نامهششم، سنّت ولیعنوان متنی مسلم و مورَّخ از نیمۀ نخست قرن ق( به541اهلل )لطف

حاالت و لیکن باید توجه داشت که  شود.صورت مستمر آغاز میمثابۀ یک ژانر و بهفارسی نیز به
و  خفیفسیرت ابنهای کهن همچون نامهمیان ولی ایخود یادگاری از دوره ،سخنان ابوسعید
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های کهن را دارد از قبیل نامههای ولیهای متأخر است. به همین سبب، هم بعضی از ویژگینامهولی

حال کرامت نقشی مهم در آن دارد. هرچند پرهیزی نسبی از خرافه و باورهای عوام، هم درعین

ک. شفیعی های روحانی اوست )نای از فراست و در پیوند با تجربههای ابوسعید بیشتر گونهکرامت

های چند نکتۀ دیگر در دالیل تحوّل و نیز سنت به پایان این مقال اشارهدر  (.51 – 48: 138کدکنی، 

 .نمایدضروری مینویسی نامهرایج در ولی

ای از نخبگان جامعۀ اسالمی و سپس جریان تصوّف را باید جریانی برخاسته از میان عده

رفته میان عوام های نخبه آغاز شد و رفتهیافته در میان عوام دانست. یعنی این جریان از حلقهتوسعه

گمان تمام تغییرات عمدۀ اصول و مبانی و نیز رفتار و منش پیران تصوّف را بر نیز گسترش یافت. بی

توان درک و تفسیر نمود. تحوّل آن زهدگرایی مفرط اوّلیه و پرهیز از اساس همین جریان کلی می

های حکومتارتباط با ارباب قدرت و دنیا به برپایی دم و دستگاهی شاهانه و ارتباط تنگاتنگ با 

فروغ شدن آموزۀ کتمان کرامت و تأکید بر کرامات اولیا و نقل های متأخر، کموقت در دوره

تمام به حضور گیری و گمنامی و اهشمار برای پیران، پرهیز از اعتراض و گوشههای بیکرامت

و رفتن  گرا و اقتضائات آنهای نخبههمه نشان دوری متصوّفه از حلقهواجتماعی پررنگ،... همه

گرایی آغازین جریان تصوّف است. و دور شدن از نخبه« پوپولیسم»و « زدگیعوام»سوی نوعی به

رای تصوف ایجاد کرده گسوی عامۀ مردم نوعی تعامل میان فرهنگ عامه و ادبیات نخبهاین تمایل به

 ر ادوار آغازینهای دقیق ثبت و نقل روایت و پرهیز از خرافه و کرامت دکه آن شیوهنحویاست به

پذیرد و شاید بهتر ، نهایتاً با اقبال عامه و مشایخ به یکدیگر، از ادبیات عامه تأثیر مینویسیاولیانامه

در پی پاسخ دادن به ذوق و سلیقۀ مخاطبان و مشتریان جدید خویش که عامۀ این ژانر م یباشد بگوی

تأثیر مخاطب چراکه  پذیردو تکامل می ین اساس توسعهآید و بر اسوادند برمیسواد و کممردم بی

  شود.در نقد ژانر تلقی میهای نوشتاری و گفتاری اصلی مسلم بر کیفیت انواع و گونه

توان دید. رسول جعفریان در های نبوی نیز میای از این نوع تأثیر را حتی در روایت سیرهنمونه

سرایان، برای ای از قصاص و داستاننه عدهنشان داده است که چگو« داستان سیره»ای با عنوان مقاله

های سیرۀ پیامبر کرده و نوعی سیرۀ عناصر خیالی و غیرواقعی را وارد روایت ،جلب تودۀ مردم

عالقۀ مردم عادی به روایت »... اند. او در توضیح دلیل این امر می نویسد: داستانی ساخته و پرداخته

)جعفریان، « اسالم و اصوالً در طول تاریخ شده است گویان در صدرداستانی، سبب رشد کار قصه

سرایان نفوذ چشمگیری در جامعه داشته و واقعیات کند که این قصه(. او اشاره می1235: 1385
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ای از علمای اسالمی از قبیل ابوایوب سختیانی اند. جعفریان نظر عدهکلی دگرگون کردهتاریخی را به

سرایان حدیث و سیرۀ نبوی را فاسد اند قصهکند که معتقد بودهحارث غفاری را نقل میبن و صله

(. این جریان حتی در نقل روایات کربال نیز نفوذ و رسوخ کرده است. یکی 1236اند )همان: ساخته

، های داستانی از سیرۀ نبوی پرداختهاز کسانی که اتفاقاً در همین قرن پنجم هجری به ارائۀ روایت

که  االنواربن محمد بکر واعظ صاحب کتابی با عنوان الحسن احمدبن عبداهللشخصی است با نام ابو

اند )نک. همان(. در مورد مشایخ صوفیه نیز اعتماد دانستهاثری غیرقابل منابع رجالی این کتاب را

عبدالرحمن بدوی شش نمونه از  کههایی کامالً داستانی پدید آمده است. چناندانیم زندگینامهمی

های ترکی، عربی، فارسی، هندی، ماالیایی و گونه آثار را دربارۀ زندگی ابراهیم ادهم به زباناین

 (.272 – 269: 1389ای معرفی کرده است )نک. بدوی، جاوه

( در باب ادبیات عامیانه و Hanlonهای هانلن )زرقانی گزارشی موجز و مفید از دیدگاه

های کهن ارائه کرده است های آن و نسبتش با روایتزیرشاخههای اصلی و ها و شاخهسرچشمه

های عامیانه ها و حکایتها، افسانه(. در نمودار هانلن سه دایرۀ اصلی اسطوره66: 1390)نک. زرقانی، 

های قدیسان در ناحیۀ مشترک میان های تالقی و فضاهای مشترک وجود دارد و افسانهبا نقطه

های ، این جایگاه جایگاه بسیار دقیقی برای روایتاگیرد. به نظر مای میها جها و افسانهاسطوره

که در این آثار هم به دلیل وجود مخاطب عوام و نیز این نکته که های متأخر است چرانامهولی

نویسندگان این آثار هم دیگر نه الزاماً به طبقۀ علمای حدیث تعلق دارند و نه خود را ملزم به رعایت 

راستی سازد بهدانند، آنچه روایت احوال قدیسان صوفی را میهای رجالی و حدیثی میرشاصول نگا

عنوان نمونه ماند. کافی است بهای اساطیری میهمایههایی البته گاه آمیخته با بنبیشتر به افسانه

نامۀ یالدین حسن نخجوانی که به نقل از ولم به داستان عجیب اسباب توبۀ شیخ صالحیای کناشاره

عجیب در دو نوبت و هر  ۀابن کربالیی آمده است. این داستان توب الجنانروضاتاو در جزء اول 

کنیم. شیخ حسن با نوبت با وقایعی شگفت رخ داده که در اینجا بخش پایانی نوبت دوم را نقل می

 کند،ارباب مغول خود دعوا کرده و از او ابراز بیزاری می

کند. خوف بر ایشان آید و در ایشان نظر میای درمیآید از در خرگاه گربهچون شب درمی»

رانند. آن گربه زنند و میآورند که این گربه را بزنید. پس گربه را میغالب گشته فریاد برمی

الموت است به این صورت گویند این ملککند. میرود، از باال نظر میبر باالی خرگاه می

هاشان زمین به لرزه آید که از جانب پایاست. در اثنای این حال به نظرشان چنان می آمده
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گردد ایمن گشته از خوف و اژدهای سیاهی بیرون آمد چون آن صورت بر ایشان ظاهر می

آورد، سؤاالت آغاز بینند که این اژدها حلقه گشته سر از میان بیرون میگردند. میساکن می

های بلیغ تا دل حاضر نکنی به حساب نیست. سؤاالت او را جواب گویدکند و میمی

رود گوید برو که جان بردی و بیرون میشنود میهای وی را میگویند. چون ثعبان جوابمی

شود که کسی را ماند و مجال نمینشیند، زبان از کار میو از آن مناظره هیبتی بر وی می

آید چهار صورت ماهش در ی با سینۀ سفیدی درمیبیند که شیر سرخپیش خود بنشاند، می

گیرد از آن فرجی عظیم بر ایشان طاری زیر دست و پا، پس ایشان را سه نوبت در کنار می

غایت روشن بیند که خانه بهشود، بعد از آن میرود ناپدید میشود و آن شیر بیرون میمی

فرمایند که حسن آیند و میرون میالخدی از در خرگاه به اندالقدی صبیحشد. جوانی رشیق

ابی طالبم آن شیر دلیر من بودم که بر تو رخ بن شناسی؟ من علیهراسی مگر مرا نمیچرا می

ام تا تو را مدد کنم .... شاه اولیاء علی مرتضی علیه صلوات اهلل الملک األعلی نمودم آمده

و در حقایق و معانی بر ایشان  نمایند،دهند و الطاف بیشمار میایشان را بشارت بسیار می

 (.134 – 133: 1383کربالیی، روند )ابنگشایند و از خرگاه بیرون میمی

وضوح دید که این داستان تا چه حد مشحون به عناصر شگفت و غریب است و توان بهمی

ی ذوق یابماند و به گمان من نمونۀ روشنی است از راههای عامیانۀ جن و پری میبیشتر به داستان

 هایی.شناسی ادبیات عامیانه به چنین روایتو پسند و زیبایی

های متقدم به متأخر حتماً باید بدان توجه نامهنکتۀ دیگری که به زعم ما در جریان تحول ولی

تبع آن در رفتار اعتبار مشایخ و سالسل تصوف و به داشت تغییری است که در میزان قدرت و نفوذ و

نویسی صوفیه در ادوار آغازین، بیش از هر دهد. طبقاتدر گذر زمان رخ می گروهی متصوفهبرون

توجّه در جامعۀ اسالمی، و در عنوان جریانی قابلتادن تصوّف بهتشخّص و جاافضرورت چیز حاصل 

ها از سوی علما و فقها راه رغم تمام مخالفتواقع به سودای تحقق چنین امری بود؛ جریانی که علی

کوشیدند تا در نقل احوال رفت. نویسندگان کهن و پیشگام تصوف نیز میته و به پیش میخود را یاف

کیش و اقوال مشایخ صوفیه، موجه بودن این جریان و تطابق آن را با معتقدات اسالم راست

(Ortodoxنشان دهند، و بدین )جویی و توجّه به قبول علما و فقها در کالم ترتیب نوعی مشروعیت

وضوح در لحن قدمای نویسندگان تصوّف در هر دو که این امر را بهکرد، چناننمود پیدا میآنان 

که ابوالقاسم توان دید، چنانکالبادی و قشیری و هجویری می زبان فارسی و عربی از قبیل سراج و
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الهم فی و سیرهم و اقو ۀالطریقشایخفی ذکر م»مشهور خود با عنوان:  رسالۀقشیری در پایان بخشی از 

 التنبیهُ  ،ن ذکرهم فی هذا الموضعمِ و کان الغرضُ»کند که: ، به همین نکته اشاره می«ۀالشریعتعظیم

، غیر ۀالسنۀ، مقیمون علی متابعۀالریاضقِرُ؛ متصفون بسلوک طُۀالشریععلی تعظیمجمعون هم مُعلی انَّ

ره ما یبنو لم ت االمعامالت و المجاهدال من خَ  نْ، متفقون علی ان مَۀِالدیاندابِ من آ مخلین بشیءٍ 

(، لیکن 127م:  1989ق /  1409« )علی اساس الورع و التقوی، کان مفتریاً علی اهلل سبحانه و تعالی

 دیده لحنی چنان نه و – پنهان و واضح –وجه نه چنان تمنایی هیچهای متأخر، دیگر بهنامهدر ولی

 اساساً  نه و است میان در شیخ احوال و افکار درستی دادن نشان دغدغۀ دیگر نه باراین. شودنمی

غالباً نویسنده، اثر خود را بنا به درخواست یاران طریقتی  آثار این در. اندگذشته مخاطبان مخاطبان،

خویش و یا به امر بزرگان طریقت که معموالً جانشینان و خلفای شیخ که خود البته در بیشتر موارد 

گروهی و فارغ از نقد کند. پس این آثار خصلتی دروناند، تألیف میان ویاز فرزندان و منتسب

یابند که نویسندگانشان هرچه بیشتر اغراق کنند و کرامت ببافند گویی در انجام رسالت خویش می

شیطان صوفیان متأخر را فریفت تا »گوید: جوزی در آنجا که میترند. گویی روی سخن ابنموفق

حق یا جعل کنند و به گمان خویش تصوف را تقویت نمایند حال آنکه اگر امری بهکراماتی برای اول

( بیش از همه با همین 269: 1389جوزی، )ابن« باشد در استواری خود نیازی به باطل ندارد

ای است که سازینویسان متأخر است. نکتۀ دیگری که ارتباط با همین موضوع دارد نظیرهنامهولی

اند. بدین معنی که در ها در تنظیم حیات مشایخ با سیرۀ نبوی بدان دست یازیدهنامهنویسندگان ولی

کافی  ها شباهت و تناظر بیشتری با سیرۀ پیامبر یافته است.زندگی مشایخ و کرامات آن ،ذر زمانگ

های نبوی مقایسه های متأخر با سیرهای کامل از اولیانامهعنوان نمونهبزاز را بهی ابنالصفاصفوۀاست 

گونه در این« نبیّ»با « ولیّ»به پیامبر، تفاوتی بین « وحی»جز اختصاص امر کرد و دید که تقریباً به

  توان دید. های متأخر نمینامهولی

 آن اشاره کنم سنت حلنویسی باید به نامهولیهای رایج در حوزۀ نکتۀ دیگری که دربارۀ سنت

های متأخر است. این سنّت رایجی بوده که مقامات پیشین را نامههای متقدّم در ولینامهنقل ولی و

 المرشدیهفردوسکه نویسندۀ اند. چنانکردهمینویسندگان مقامات متأخر در آثار خود درج 

های کهن و نامهای از ولیآوری و ترجمهکند که کتاب او جمععثمان خود اشاره میبن محمود

ای است که از قرن پنجم به بعد در احوال و مقامات شیخ ابواسحاق کازرونی معروف به شیخ عربی

بن عبدالکریمبن خطیب امام ابوبکر نامۀسیرت قبیل از آثاری است؛ شده نوشته( 426 – 352مرشد )
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نام دیگر. همچنین سنّت ابوشجاع مقاریضی و سه کتاب بی مشیخۀق( و  502عد )م حدود علی س

عثمان نویسندۀ کتاب بن محمودهمین های مفصّل نیز سنّتی رایج بوده است چنان که نامهتلخیص ولی

انوارالمرشدیه فی نامۀ ابواسحاق کازرونی( اثر خود را با عنوان )سیرت المرشدیهفردوس
الدین بلیانی( را با عنوان نامۀ امین)سیرت جواهراالمینیهو کتاب دیگر خود  صمدیهاسرارال

، مقدمۀ مصحح، ص 1380عثمان، بن تلخیص کرده است )نک. محمود العنایهالهدایه و مصباحمفتاح

افالکی  العارفینمناقب از هاییتلخیص و تحریر به کرد اشاره توانمی دیگر هاینمونه از و( 11 – 5

از  اهللءالمناقب اولیاثواقبمحمود و دیگری بن الفقرا احمداز معین المناقبۀخالصهای با نام

الدین محمد جاللبن الدین محمد همدانی )در این باب نک. عبدالوهاببن جاللعبدالوهاب

 (.هفده –، مقدمۀ عارف نوشاهی، ص سیزده 1390همدانی، 

م رابطۀ مستقیمی است که میان حجم و تعداد یباید به آن اشاره کنای که در اینجا آخرین نکته

های صوفیانه در سایۀ نظام خانقاهی معتبر وجود ها با استقرار نظام خانقاهی و ادامۀ سلسلهنامهولی

دهد که مشایخ شده برای هریک از مشایخ نشان میهای نوشتهنامهدارد. تأملی در تعداد و حجم ولی

واسطۀ منتسبین به آنان و به مرکزیت خانقاه و مزار ایشان و در که طریقت آنان به صاحب خانقاهی

، از اندتر بودهمتمکن ها و یا فزونی نذورات و فتوحاتسایۀ توان مالی حاصل از موقوفات خانقاه

ۀ جز موارد استثنایی همبرخوردارند. باید توجه داشت که بهنیز ها نامهترین ولیبیشترین و حجیم

ها نوشته ها و خانقاههای صوفیانه و تحت حمایت متولیان طریقتها بنا به درخواست حلقهنامهولی

الدین الدین، شیخ صفیاند. مشایخی همچون ابوسعید ابوالخیر، شیخ احمد جام، موالنا جاللشده

که  الصفاۀصفوهای چنین مشایخی هستند. ونهاردبیلی، و خواجه عبیداهلل احرار از بارزترین نم

های ترکی آن در آسیای صغیر، خود به الدین اردبیلی است گذشته از ترجمهنامۀ شیخ صفیسیرت

دارد و این تناسب تام دارد با دستگاه عظیم خانقاه و نامۀ قبل از خود یها ولده ی برابر باتنهایی حجم

پا و برقرار همچنان بری که حتی پس از مرگ وی شمارمزار و موقوفات و نذورات و فتوحات بی

 ماند و دو قرن بعد اساس تشکیل دولت مقتدر صفویه را فراهم آورد. 
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یانۀ های عامقصه، «های عامیانهسرگذشت صوفیان در داستان»(، 1387ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا. ) -
 .444 – 390، چ اوّل، تهران: سخن، ص ایرانی

 ، چ اول، جیرفت: دانشگاه آزاد اسالمی.های عرفانیتذکره(، 1385رادفر، ابوالقاسم. ) -

های عرفان در بوستان هندوستان، سیر عرفان و تصوّف اسالمی در شکوفه( ، 1390اهلل. )ریاضی، حشمت -
 ، چ اوّل، تهران: قلم.هند
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تاریخ ادبی ایران و قلمرو زبان فارسی، تطور و دگردیسی ژانرها تا میانۀ (، 1390زرقانی، سیدمهدی. ) -
 ، چ دوّم، تهران: سخن.سدۀ پنجم هجری به انضمام نظریۀ تاریخ ادبیات

، جلد دوّم، تهران: مرکز دانشنامۀ جهان اسالم، «باکویۀ شیرازیابن»(، 1375خویی، عباس. )زریاب -

 عارف بزرگ اسالمی.المدائرۀ

 زیر نظر احسان تاریخ ادبیات فارسی، «های ایرانیادبیات مانوی به زبان»(، 1389زوندرمان، ورنر. ) -

، ویراستۀ رونالد اویک و ماریا ماتسوخ، ترجمۀ نرجس ، ادبیات ایران پیش از اسالم1پیوست یارشاطر، 

 .306 -236ص بانو صبوری، تهران: سخن

، تصحیح محمد رسالۀ سپهساالر در مناقب حضرت خداوندگار(، 1387بن احمد. )سپهساالر، فریدون -

 افشین وفایی، چ دوّم، تهران: سخن.

، تصحیح محمدعلی موحد رساله در مناقب حضرت خداوندگار(، 1391بن احمد. )سپهساالر، فریدون -

 و صمد موحد، چ اول، تهران: کارنامه.

تصحیح نیکلسون، ترجمۀ مهدی اللمع فی التصوّف، (، 1382)علی.  بنسرّاج طوسی، ابونصر عبداهلل -

 محبتی، چاپ دوّم، تهران: اساطیر. 

 ، چ دوّم، تهران: طهوری.های شکارشده )گزیدۀ مقاالت فارسی(سایه(، 1385سرکاراتی، بهمن. ) -

 ، به اهتمام احمدرضا رحیمی ریسه، چاپ اول،1، ج های عربیتاریخ نگارش(، 1380سزگین، فؤاد. ) -

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

 ، به تصحیح نورالدین شریبه، قاهره: مکتبه الخانجی. الصوفیهطبقاتق(، 1389سلمی، ابوعبدالرحمن. ) -

، به تصحیح مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت: دار طبقات الصوفیهق(، 1424سلمی، ابوعبدالرحمن. ) -

 الکتب العلمیه. 

قاره، نگاهی به کتاب تصوّف هندی از قرن هفدهم پویش صوفیان در شبه»(، 1388سلیمانی، مرضیه. ) -

 .51 – 45، ص 148، ش کتاب ماه دین، «بدین سو

، به اهتمام نجیب مایل هروی، چ اوّل، مصنّفات فارسی، «المشایخۀتذکر»(، 1369سمنانی، عالءالدوله. ) -

 تهران: علمی و فرهنگی.

 ، ج دوّم، تهران: سروش.اسالمی –فرهنگ آثار ایرانی ، «االولیاءتذکرۀ»(، 1387د. )سمیعی، احم -

 .104 – 85، ص 4، ش معارف عقلی، «حکیم ترمذی و نظریۀ والیت»(، 1385سوری، محمّد. ) -

، میراث تصوّف، «های آغازینحکیم ترمذی و جنبش مالمتی در تصوّف سده»»(، 1384سویری، سارا. ) -

 . 178 – 148، چ اوّل، تهران: نشر مرکز، ص 1رد لویزن، ج ویراستۀ لئونا
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، ترجمه محمدرضا دفتر روشنایی، از میراث عرفانی بایزید بسطامی(، 1385علی. ) سهلگی، محمدبن -

 کدکنی، تهران: سخن.شفیعی

کتاب البیاض و السّواد من خصائص حِکم العباد فی نعت المرید و (، 1390بن حسن. )سیرجانی، علی -
 ، تصحیص و تحقیق محسن پورمختار، چ اوّل، تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران.المراد

 .176 – 155، ص 4، شمارۀ معارف عقلی، «نخستین و بهترین تذکرۀ عرفانی»(، 1385شاکری، رضا. ) -

، سال ننامۀ بهارستا، «مقامات کهن و نویافتۀ ابوسعید ابوالخیر»(، 1380شفیعی کدکنی، محمّدرضا. ) -

 . 78 – 65، ص 4دوّم، شمارۀ دوّم، دفتر 

، سال پنجم، شمارۀ نامۀ بهارستان، «هابدلنقش ایدئولوژیک نسخه»(، 1383) شفیعی کدکنی، محمّدرضا. -

 .110 -93، ص 10 -9اول و دوّم، دفتر 

، چ دوّم، تهران: چشیدن طعم وقت )مقامات کهن و نویافتۀبوسعید((، 1386شفیعی کدکنی، محمّدرضا. ) -

 سخن. 

، چ ششم، تهران: نوشته بر دریا، از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی(، 1391شفیعی کدکنی، محمّدرضا. ) -

 سخن.

 ، چ اول، تهران: سخن.زبان شعر در نثر صوفیه(، 1392شفیعی کدکنی، محمدرضا. ) -

 ، تهران: سخن.شیخ جامدرویش ستیهنده، از میراث عرفانی (، 1393) شفیعی کدکنی، محمّدرضا. -

، تصحیح محمدعلی موحد، تهران: مقاالت شمس تبریزی(، 1385بن علی. )شمس تبریزی، محمد -

 خوارزمی.

ساز، چ ، ترجمۀ نصرت نیلهای اسالمیشفاهی و مکتوب در نخستین سده(، 1393شولر، گریگور. ) -

 اوّل، تهران: حکمت.

 گستر.، چ اول، قزوین: سایهسبع هشتم(، 1387اصغر ارجی. )شهبازی، ایرج؛ علی -

، سال فصلنامۀ ادب و عرفان، «گیری کراماتتأثیر آیات و روایات بر شکل»(، 1389شیری، قهرمان. ) -

 .39 – 17اوّل، شمارۀ چهارم، ص 

، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، چاپ ششم، تهران: دفتر نشر ابعاد عرفانی اسالم (،1387ماری. )شیمل، آن -

 فرهنگ اسالمی.

 .23، ش کیهان اندیشه، ترجمۀ حسن الهوتی، «ظهور و دوام اسالم در هند»(، 1368ماری. )آن شیمل، -

، تحقیق احمد سعد الحمان، الریاض: دار األولیاءکراماتق(،  1412الحسن. )بن اهللۀلکائی، هبالالالطبری  -

 طیبه. 
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علّق علیه حبیب الرحمن االعظمی، بیروت: ، حقّقه و کتاب الزهدتا(، بن المبارک المروزی. )بیعبداهلل -

 دار الکتب العلمیه.

، تصحیح و مقمه از عارف اهللالمناقب اولیاءثواقب(، 1390الدین محمد همدانی. )بن جاللعبدالوهاب -

 نوشاهی، چ اوّل، تهران: میراث مکتوب.

، به کوشش سعید نفیسی، تهران: کتابخانۀ کلیات عراقی، «مقدمۀ دیوان»تا(، عراقی، فخرالدین. )بی -

 .65 – 46سنائی، ص 

، تصحیح محمد استعالمی، چاپ یازدهم، ءاالولیاتذکرۀ(، 1379محمدبن ابراهیم. ) عطار، فریدالدین -

 تهران: زوار.

 ، تحقیق رنولد الن نیکلسون، لیدن: بریل.االولیاءتذکرۀ ،(م 1907 – 1905عطار، فریدالدین. ) -

کدکنی، تهران: رضا شفیعی، مقدّمه، تصحیح و تعلیقات محمدالطیرمنطق(، 1383عطار، فریدالدین. ) -

 سخن.

، پژوهش نامۀ حاجی ناصرالدین عمر مرشدی(الدرر )سیرتمعدن(، 1383الدین. )عمری مرشدی، شمس -

 عارف نوشاهی و معین نظامی، چ اول. نشر کازرونیه.

)در مناقب و مقامات خواجه ابویعقوب یوسف همدانی(،  رسالۀ صاحبیه(، 1332غجدوانی، عبدالخالق. ) -

 .101 -70ش، ص 1332زمین، جلد اول، با مقدمه و تصحیح سعید نفیسی، مجلۀ فرهنگ ایران

، به اهتمام حشمت مؤید، چاپ سوّم، تهران: علمی پیلمقامات ژنده(، 1384الدین محمّد. )غزنوی، سدید -

 و فرهنگی. 

. 15س بخارا، ، «های مولوینامهتحلیل انتقادی زندگی»(، 1391؛ محمّدافشین وفایی. )فتوحی، محمود -

 .53-28. ص:90-89ش 

الزمان فرزانفر، چاپ ، با تصحیحات و استدراکات بدیعترجمۀ رسالۀ قشیریه(. 1374قشیری، ابوالقاسم. ) -

 چهارم، تهران: علمی و فرهنگی.

، به کوشش محمدجواد شریعت، چاپ رف )متن و ترجمه(کتاب تع(، 1371کالبادی، ابوبکرمحمد. ) -

 اول، تهران: اساطیر. 

، تهران: مرکز 3، جلد المعارف بزرگ اسالمیۀدائر، «ابن باکویۀ شیرازی»(، 1369شیء، حسین. )ال -

 .92 – 91المعارف بزرگ اسالمی، ص دائرۀ

جلد، چ اول، تهران:  2کیوانی،  ، ترجمۀ مجدالدینمیراث تصوّف(، 1384لویزن، لئونارد )ویراستار(. ) -

 نشر مرکز.
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، ص 7شمارۀ  ،نامهایران ،«خوانیخوانی تا روضهاز فضائل و مناقب»(، 1363) محجوب، محمّدجعفر. -

402 – 431. 

کدکنی، ، به تصحیح محمدرضا شفیعی سعیداسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی(. 1366بن منوّر. )محمد -

 آگاه.جلد، چاپ اول، تهران:  2

فرهنگ ایرانی پیش از اسالم و آثار آن در تمدن اسالمی و ادبیات (، 1384محمدی مالیری، محمّد. ) -
 ، چ پنجم، تهران: توس.عربی

، به نامۀ شیخ ابواسحق کازرونی()سیرت ۀفی اسرارالصمدی ۀالمرشدیفردوس(، 1333بن عثمان. )محمود -

 کوشش ایرج افشار، چ اول، تهران: کتابخانۀ دانش.

، تصحیح الدین بلیانی(نامۀ سید امینالعنایه )سیرتالهدایه و مصباحمفتاح(، 1380محمودبن عثمان. ) -

 منوچهر مظفریان، چ اول، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

، با مقدمه و التصوّفالتعرف لمذهبشرح (،1363محمد. )بن مستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل -

 محمد روشن، ربع اول، چ اول، تهران: اساطیر.تصحیح و تحشیه 

المعارف ، جلد سوّم، چاپ دوّم، تهران: مرکز دائرۀهای فارسیفهرستوارۀ کتاب(، 1382منزوی، احمد. ) -

 بزرگ اسالمی. 

حاصل اوقات، ، «سهم ایرانیان در اَدَب صوفیانۀ عرب، از نثر و نظم»(، 1381مهدوی دامغانی، احمد. ) -
محمد سجّادی، ، به اهتمام دکتر سیدعلیمقاالت استاد دکتر احمد مهدوی دامغانیای از مجموعه

 تهرانک سروش.

، چ دوّم، تهران: انجمن آثار و ابراهیم ادهم، زندگی و سخنان او(، 1379میرعابدینی، سید ابوطالب. ) -

 مفاخر فرهنگی.

 ، تهران: طرح نو.ابراهیمیشناخت، مدلی در تحلیل ایمان رسالۀ دین(، 1378نراقی، احمد)آرش(، ) -

 جلد، تهران: فروغی. 2، تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی(، 1363نفیسی، سعید. ) -

، چاپ اول، تهران: مؤسسۀ نویسی فارسی در هند و پاکستانتذکره(، 1343نقوی، سیدعلیرضا. ) -

 مطبوعاتی علمی.

 اوّل، تهران: حوزۀ هنری سازمان تبلیغات اسالمی.، چ های مانی و مانویاننوشته(، 1378وامقی، ایرج. ) -

 پور، چ اوّل، تهران: سخن.(، با تصحیح و مقدمۀ احمد خاتمی1385. )هزار حکایت صوفیان -

، قاهره: مکتبه الصالحینالریاحین فی حکایاتروضم(، 2004اسعد. )بن الدین عبداهللیافعی، عفیف -

 زهران.
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