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  چکیده          

اي کـه در  به خاطر نقش ویژه–نویسی عرفانی و ثبت و ضبط احوال، افعال و اقوال اولیا و عرفا حالشرح
شاعران و نویسندگان اي که بر ذهن و زبان بهترین گذشته فرهنگی و اجتماعی ما داشته، نیز تأثیر عمده

 ۀیکی از ژانرهاي مهم تاریخ ادبیات عرفانی است که با هم -بعد از قرن پنجم، گذاشته است فارسی زبان،
اي پژوهش حاضـر تـالش متواضـعانه   . ارزش و اهمیت، هنوز چنان که باید شکافته و شناخته نشده است

ها و تغییراتی که در جریان تحوالت تفاوتاست براي بررسی زبان و گفتمان دو متن از این نوع و مقایسه 
کـه بـر   ) 371متـوفی  ( سیرت ابن خفیـف . در زبان این گونه متون بروز و ظهور یافته است ،نهاد تصوف

هـاي مشـایخ   تـرین مقامـات  دست ابوالحسن دیلمی و در نیمه دوم قرن چهارم تألیف شده است از قـدیم 
اسـت  ) 536متوفی(و گسترده ترین شرح حال احمد جام  تریننیز که کهن مقامات ژنده پیل. است صوفیه

که تا پایان قرن ششم  شودمحسوب می )هاي اختصاصیتذکره(در واقع آخرین نمونه از نوع ادبی مقامات 
  . و حمله مغول در دست داریم

فرآیند تحقیـق هـر جـا کـه الزم بـود          اما در ؛روش تحقیق اصلی در این پژوهش روش کیفی است
 هـاي منـدرج در   حکایـت (هـا و اطالعـات   داده ،در پـژوهش حاضـر  . اي کمی را به خدمت گـرفتیم هداده

تحلیـل   »تبیـین «و  »تفسیر«، »توصیف«شناسی فرکالف در سه سطح بر اساس مبانی روش) هامقامات
بـراي  . شـوند بررسی می »هاي متنیساخت«و  »دستور« ها در الیۀدر سطح توصیف حکایت. دخواهد ش

دومـین  . ترین چارچوب یـافتیم را بهترین و مناسب» گرامند نقشدستور نظام«دستور ۀمتن در الی تحلیل
در این سطح تالش . شودگوید تفسیر نامیده میها آنگونه که فرکالف میسطح از تجزیه و تحلیل حکایت

بندي شده است ها مفصلهر کدام از مقامات هاي مختلفی در متنخواهیم کرد تا نشان دهیم چه گفتمان
از نظـر  . نام دارد» تبیین«سوم از تحلیل  سطح. ها کدام استهاي سازنده هر یک از آنو عناصر و مؤلفه

هاي اقتصادي، سیاسی، و فرهنگی یک رویداد فرکالف، تحلیل این جنبه از گفتمان در قالب تحلیل جنبه
دورة (هاي سـوم و چهـارم   صوف در سدهبستر شناسی نهاد تلذا این سطح را به . گیردارتباطی صورت می

از سـوي  ) دورة حکومت سـلجوقیان (هاي پنجم و ششم از یک سو و سده) حکومت طاهریان و سامانیان
  .اجتماعی خاص خود، اختصاص دادیم-در بافت تاریخی دیگر و

 .گراند نقشمشناسی نظامهاي مشایخ صوفیه، زبانتحلیل انتقادي گفتمان، مقامات :هاکلیدواژه         
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  پژوهش مسئله .1-1
اسـالمی، بـه خصـوص در بـین النهـرین،      هـاي  صوفی در قرن دوم، در برخی از سـرزمین  ةظاهراً واژ

شـدند، تشـکیالت اجتمـاعی و مکتـب و نظـام      کسانی که در قرن دوم صوفی خوانده می. متداول شد
فکري و عرفانی خاصی نداشتند؛ به عبارت دیگر، تشکیالت خانقاهی، رابطه مریـد و مـرادي، آداب و   

دهـد،  نظري تصوف را تشکیل می ۀرسوم خاص صوفیانه و همچنین آن نظام فکري و اعتقادي که جنب
صـوفیان  ). 13:1388عـروج نیـا و دیگـران،   (در قرن دوم و حتی ربع اول قرن سوم پدیـد نیامـده بـود    

داري و پرسـتی را مغـایر بـا حقیقـت دیـن     نخستین کسانی بودند که توجه به زندگی دنیـوي و تجمـل  
  منـدي از  در آخـرت و بهـره  دانستند و آنچه بـراي ایشـان اهمیـت داشـت، رسـتگاري      خداپرستی می

اما از اواسط قرن سوم به بعد، صوفیان . هاي اخروي و به خصوص لقاي خداوند در بهشت بودنعمت
آشـتی میـان    .ها پدید آمـد مرید و مرادي در میان آن ۀبه تدریج تشکیالت اجتماعی پیدا کردند و رابط

وفیه را هـاي صـ  ز جملـه طریقـت  طریقت و شریعت، اسباب ترویج تصوف و گسترش بنیادهاي آن، ا
با تکوین تدریجی نظام خانقاهی، تصوف به سرعت به بخشی از ساختار معنوي جامعـه  و  آوردفراهم 

هاي چهـارم تـا ششـم رفتـه رفتـه اهمیـت اجتمـاعی قابـل         صوفیان در خالل سده. شدآن روز تبدیل 
یکی از عواملی که موجبات این . اي پیدا کردند که به طرز مؤثري به قدرت سیاسی تبدیل شدمالحظه

  . تدوین اصول و ضوابط عرفانی بود، رشد اجتماعی و سیاسی را براي تصوف فراهم کرد

از همان اواخر قرن چهارم و ابتداي قرن پنجم شماري از صوفیان براي تبیـین و تثبیـت ضـوابط و    
نظـیم و سـازماندهی   آداب و رسوم صوفیه به نگارش آثار متعددي دست زدند و زبان را در خـدمت ت 

شـوند  ساز نهاد تصوف محسـوب مـی  هاي مدرسی و نظاماین آثار متن. نظام عقاید خود به کار گرفتند
 صوفیان زندگی از نقل کرامات. کندها زبان آشکارا ایدئولوژي جماعت صوفیه را بازتولید میکه در آن

ع ادبـی  دهـد و نـو  شـکل مـی  هـا را  ایـن گونـه مـتن    بدنـۀ  از بزرگـی  بخـش  تعلیمی، هايحکایت و
   .اي دارددر این میان اهمیت ویژههاي مشایخ صوفیه »مقامات«

فـرض  ها دوگونه برخورد شده، و هر دو برخورد مبتنی بـر پـیش  هاي مندرج در مقاماتبا حکایت
انـد؛ گـویی آنچـه     رویکرد اول ویژه کسانی است که مفتون و معتقد بـه ایـن حکایـات   . واحدي است

آنـان   ةشرح احـوال روزمـر   ،همه ،اندهاي ادبی در باب کرامات آنان گفتهآرایه ۀان در لفافنویسمقامات
به حکایات فوق دارد و بر همین اساس ) گرایانهاثبات(رویکرد دوم برخوردي پوزیتویستی . بوده است

رافی براي هایی خحکایات فوق را داستان ،این رویکرد. شماردکند و بی ارزش میها را رد میتمام آن
فـرض  یـک پـیش   ،انـد در عین حال که ناهمسان ،این دو رویکرد. کندسیر کردن ذهن عوام قلمداد می

ها این حکایات را به عنوان گزارش زندگی مشـایخ صـوفیه قرائـت    هر دوي آن: مهم و مشترك دارند



٣ 

ایـن هـر دو رویکـرد    آنچـه  . کنند که باید یا به عنوان امر واقع پذیرفت یا به عنوان خرافه رد کـرد  می
هـاي اولیـا و مشـایخ صـوفیه اسـت کـه       حالشرح ةگیرند تحوالت پژوهشی جدید در حوزنادیده می

آثار متأخر در این حوزه دیگر در پـی اثبـات   . سازداین حکایات مطرح می ةسؤاالت متفاوتی را دربار
بیشتر بـه بررسـی تـأثیرات    این حکایات به معناي پوزیتویستی آن نیستند و » واقعی بودن«یا » درستی«

بنا به این رویکرد جدید، ایـن حکایـات   . پردازند که به واقعی بودنشان ایمان دارند ها بر کسانی میآن
تـرین معنـاي   هایی هستند که در میان گروهی از مردم که اصلیهاي خرافی نیستند بلکه داستانداستان
  .دانیابند، مقدس و مشتركها میخود را در آن زندگی

هـاي مشـایخ   اصلی در این پژوهش اثبات درستی یا نادرستی حکایـات منـدرج در مقامـات    ۀمسئل
بلکـه کـانون    ؛رویدادها یا مروري بر زندگی و آثار ابن خفیف و احمد جام نیسـت  صوفیه یا بازسازي

. اسـت ها و تحـوالت آن دو  هاي مشایخ صوفیه و تفاوتتوجه ما گفتمان مسلط در دو متن از مقامات
آخـرین نمونـه از    ،هاي مشایخ صوفیه و دیگـري نامهترین سیرتاز قدیم ،مقایسه این دو متن که یکی
تواند در تبیین این تحوالت است می -یعنی قلمرو زمانی پژوهش حاضر–این نوع تا پایان قرن ششم 

 .رسان باشدگشا و یاريراه

مشایخ صوفیه را از یک گفتمان زاهدانـه و  هاي گفتمان مقامات تبدیل ةنحواین پژوهش سعی دارد 
 هاحکایتکه این تحول بر زبان در طی تاریخ و تأثیري را اقتدارگرا  جوسلطه به یک گفتمان متشرعانه

هـاي صـوفیه   »مقامات«هاي براي این منظور در تحلیل روند ایدئولوژیک شدن متن. داشته بررسی کند
    تحلیـل انتقـادي گفتمـان گـرایش جدیـدي در      . گیـرد  ه مـی هاي تحلیل انتقادي گفتمـان بهـر  از دیدگاه

شناسی است که نسبت میان ساختارهاي زبانی را با ساختارهاي قـدرت و ایـدئولوژي در جامعـه    زبان
سـازي و   تالش محققان این رشته بر آن است تا با کمـک ابزارهـاي زبـانی بـه شـفاف     . کند مطالعه می

 این پژوهش قصد دارد تا بـا اسـتفاده از رویکـرد   . جامعه بپردازندزدایی از ساختارهاي قدرت در  ابهام
مختلـف از   دو مـتن  را در مناسبات زبان و قـدرت در  زبانی هايرساختا، نقش گفتمانتحلیل انتقادي 

هاي گفتمانی این کند و تفاوت تحلیل  مقامات ژنده پیلو  سیرت ابن خفیف؛ یعنی هاي صوفیهمقامات
راحت ترین شیوه براي «پژوهش روش کلی مقایسه را برگزیدیم چراکه این در . نماید  بررسین را ومت

گراست راه کار مقایسه مبتنی بر این نکته ساخت. درك ماهیت یک متن مقایسه آن با متون دیگر است
که یک گفته یا نوشته همواره معنایش را به واسطۀ متفاوت بودن با چیز دیگري که گفته شده یا ممکن 

  ).149:2002یورگنسن و فیلیپس،(» آوردگفته شود به دست میبود 
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  اهمیت و ضرورت پژوهش .1-2
هـاي مشـایخ   »مقامـات «انجام این تحقیق به دو دلیل ضروري است؛ دلیل اول لزوم بررسی نوع ادبـی  

صوفیه در زبان فارسی است که تا کنون این نوع ادبی از دیدگاه خاصی مورد تحقیقی دقیق و تاریخی 
هاي عرفان و تـاریخ ادبیـات عرفـانی    ترین شاخهنویسی عرفانی یکی از مهممقامات. رفته استقرار نگ

بنـدي  طبقـه . ادبی خاص توجـه شـده اسـت   ) نوع(تر به آن به عنوان یک ژانر است که تا به امروز کم
تواند یها و اهدافی که در پس این نوع مهم ادب عرفانی هست، مها، انگیزهانواع، تبیین جایگاه، روش

نویسـی عرفـانی و ثبـت و    مقامـات . کمک فراوانی به شناخت فرهنگ و ادب دیروز و امروز ما نمایـد 
فرهنگی و اجتماعی مـا   ۀاي که در گذشتبه خاطر نقش ویژه–ضبط احوال، افعال و اقوال اولیا و عرفا 

بعـد از قـرن    ی زبـان، اي که بر ذهن و زبان بهترین شاعران و نویسـندگان فارسـ  داشته، نیز تأثیر عمده
یکی از ژانرهاي مهم تاریخ ادبیات عرفانی است کـه بـا همـه ارزش و اهمیـت،      -پنجم، گذاشته است

  .)90:1391محبتی،(هنوز چنان که باید شکافته و شناخته نشده است 

اي در مطالعات ادبی و به ویژه مطالعه متـون کهـن   اهمیت توجه به رویکردهاي بینارشته ،دلیل دوم
  .یابد دست ادبیات حوزة درنتایج جدیدي  به تا ندک کمک گرپژوهش به دتوان می کهاست 

  

  اهداف پژوهش .1-3
هاي مشـایخ صـوفیه و   هدف نخست این پژوهش آن است که ضمن بررسی گفتمان مسلط در مقامات

جو و اقتدارگرا، نمود این تغییـرات  سیر تحول آن از یک گفتمان اخالقی و دینی به یک گفتمان سلطه
  . را در زبان این متون نشان دهد

 مؤثر رویکردهاي از یکیتحلیل انتقادي گفتمان به عنوان  ۀهدف دیگر این پژوهش، کاربست نظری
 متـون  از بسیاري سبکی هايویژگی. کندمی توجه متن ت تولیدموقعیبه  که است ادبی متون تحلیل در

 بـه  و کـرد  تحلیـل  و تجزیه تحلیل انتقادي گفتمان در شده معرفی ابزارهاي با توان می را فارسیزبان 
 رابطـۀ  و پنهـان  ایـدئولوژي  کشف متن، تلویحی و ضمنی معانی درباب نتایجی( توجهی درخور نتایج

  .دست یافت) آن علیه ستیز یا و سلطه به بخشیدن مشروعیت زبان، در پدیدآمده قدرت

  

  سؤاالت پژوهش .1-4
هاي مشایخ صوفیه در ادوار مختلـف  »مقامات«هاي عرفانی مندرج در گفتمان مسلط در حکایت. 1

 تصوف چه گفتمانی است و چه تغییر و تحوالتی داشته است؟
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هـاي مشـایخ صـوفیه بازتولیـد     »مقامـات «چگونه در متن  هاي عرفانیگفتمان مسلط در حکایت. 2
 هاي زبانی یافته است؟شده و جلوه

هـاي مشـایخ صـوفیه چگونـه در     »مقامـات «یگاه پیر به عنوان شخصیت محـوري در  و جا نقش. 3
 چه تحوالتی داشته است؟ و ها بازنمایی شدهحکایت

  

  هاي پژوهشفرضیه .1-5
  :هاي تحقیق عبارتند ازهاي فوق، فرضیهدر پاسخ به پرسش

ن مسلط در گیري ساختارهاي قدرت در تصوف، گفتمادر آغاز قرن پنجم و با شروع روند شکل. 1
 گفتمان زاهدانه و متشرعانه است؛ امـا  ،سیرت ابن خفیفو در آثار متقدمی چون  هاي عرفانیحکایت

 کـار  بـه  خـویش  طریقـت  مخالفـان  و منکران علیه سالحی چونان ها رابه تدریج صوفیه این حکایت
و این تحول در آثـار   شودجو و اقتدارگرا تبدیل میها به گفتمان سلطهگیرند و گفتمان مسلط در آن می

  .قابل مشاهده است مقامات ژنده پیلمتأخري همچون 

گـزارش   و نحـوة سـاخت  از لحاظ زبان، محتوا، ها طی قرون مختلف »مقامات« هايبین حکایت. 2
هـا بـه   در گذر زمان، مـتن  قرن پنجم وبعد از . وجود داردهاي معناداري زندگی مشایخ صوفیه تفاوت

و  کرامـات  سـازي، رقیـب تراشـی و جعـل     و مبالغـه، حکایـت    انـب اغـراق  تدریج از واقعیـت بـه ج  
  .روند پردازي پیش می افسانه

که به ادوار نخستین تصوف تعلـق دارد بیشـتر در جایگـاه     سیرت ابن خفیفشخصیت پیر در .  3
هـاي  طی تحوالت نهاد تصـوف در سـده  شود حال آنکه رفته رفته و معلم و پدري دلسوز بازنمایی می

نـویس  هـاي مقامـات  کند و در تصویرسـازي اي پیدا میقابل مالحظهاهمیت اجتماعی رم تا ششم چها
 .شودمتأخري، همچون غزنوي، در جایگاه رئیس و زعیم دینی حاضر می

 

  هاي مهم و کلیديتعریف واژه .1-6
یـق بـه   تحق» عنوان«ذیل این عنوان از تحقیق بر ما الزم است مفاهیم، اصطالحات و واژگانی را که در 

تحلیـل  «با توجه به اینکه . ایم تعریف و منظور خود را از هریک، به طور دقیق، مشخص کنیمکار برده
به عنوان نظریه و روش در پژوهش حاضر به کار گرفته شـده اسـت، بـراي پرهیـز از     » انتقادي گفتمان

بـه  ) وضـوع مـروري بـر ادبیـات م   (آور، شرح این مطلب در فصـل دوم  تکرارهاي غیرضروري و مالل
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بایست تعریف دقیق و معناي مورد ماند و ما میبنابراین آن اصطالحی که باقی می. تفصیل خواهد آمد
  .است» هاي مشایخ صوفیهمقامات«نظر خویش را از آن مشخص کنیم 

  

  ؛ انواع و سیر تطور آننویسیمقامات .1- 1-6
ادبیات عرفانی است که تا به امـروز  هاي عرفان و تاریخ ترین شاخهنویسی عرفانی یکی از مهممقامات

بنـدي انـواع، تبیـین جایگـاه،     طبقـه . ادبی خاص توجه شده است) نوع(تر به آن به عنوان یک ژانر کم
تواند کمـک فراوانـی بـه    ها و اهدافی که در پس این نوع مهم ادب عرفانی هست، میها، انگیزهروش

با تأمل در مجموعه آثـاري کـه در   ). 89:1391ی،محبت(شناخت فرهنگ و ادب دیروز و امروز ما نماید 
توان دریافت که یادکرد مقامات متصوفه و عرفا و ذکر سوانح زندگی و افعال این زمینه وجود دارد می

  :و اقوال آنان در تاریخ ادبیات عرفانی غالباً به دو صورت عمده است

وران قلمرو فرهنـگ و ادب عرفـانی   اي از نامذکر نام و احوال و احیاناً سوانح زندگی سلسله) الف
ابـونعیم اصـفهانی،    يحلیـه االولیـا  تـوان بـه   نویسی میدر کنار هم که از مشهورترین این نوع مقامات

  .شیخ فرید الدین عطار اشاره کرد يتذکره االولیاابوعبدالرحمن سلمی و  طبقات الصوفیه

بزرگان طریقت به تفصیل تمـام و  یادکرد نام و نسب، خاندان، احوال و سوانح زندگی یکی از ) ب
هـا و  تبیین جایگاه و پایگاه اجتماعی و عرفانی او در عصر خود و تأثیري که احیانـاً در پیـدایش فرقـه   

 سیرت ابن خفیفتوان نویسی میاز جمله این نوع مقامات. هاي صوفیان بعد از خود داشته استنحله
  .ن پژوهش را نام برد؛ یعنی متون مورد بررسی در ایپیل مقامات ژندهو 

اي البته گاهی اوقات یادکرد احوال و اقوال و برخـی افعـال بزرگـان طریقـت در ضـمن مجموعـه      
-به عنوان مثال مـی . آید که غالباً مختصر و حاوي اشارات کلی و مهم استتعلیمی و سلوك آموز می

بنـدي انـواع   ا از طبقـه ایـن گونـه آثـار ر   . ابونصر سراج طوسی اشاره کـرد اللمع فی التصوف توان به 
نویسی کنار گذاشتیم چرا که نه کل این آثار و نه حتی بخشی از آن به طور اختصاصی به شرح مقامات

نویسی اختصاص داده نشده است بلکه یادکرد بزرگان تصوف ضمن مطالب اصلی کتاب گنجانده حال
نویسـی آوردیـم   مقامـات  را ذیـل انـواع  رساله قشیریه و  کشف المحجوباما آثاري چون . شده است

  .نویسی اختصاص داده شده استچراکه در این آثار حداقل یک بخش مجزا به شرح حال

بـه  –نویسی عرفانی و ثبت و ضبط احوال، افعال و اقوال اولیا و عرفـا  گونه که گفته شد مقاماتآن
ي که بـر ذهـن و زبـان    ااي که در گذشته فرهنگی و اجتماعی ما داشته، نیز تأثیر عمدهخاطر نقش ویژه

یکـی از ژانرهـاي مهـم     -بعد از قرن پنجم، گذاشته اسـت  بهترین شاعران و نویسندگان فارسی زبان،
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تاریخ ادبیات عرفانی است که با همه ارزش و اهمیت، هنوز چنان که بایـد شـکافته و شـناخته نشـده     
تاري و محتوایی و نیز تبیین هاي ساخبندي و تشریح ویژگیبررسی پیشینه این نوع ادبی و طبقه .است
ها از جمله مواردي است که سعی داریم در ایـن بخـش هـر    ها و اهداف نویسندگان شرح حالانگیزه

طلبـد و  تدقیق در این بحث زمان و مجال مستوفایی مـی . چند به اختصار و بسیار گذرا به آن بپردازیم
جـا بـراي پیشـبرد پـژوهش     امـا در ایـن  نامه یا پژوهش مستقل باشـد  تواند موضوع یک پایانخود می

  .ناگزیریم برخی از مطالب مرتبط با این موضوع را بررسی کنیم

هایی حاوي سخنان اولیا ریشه در کار سـترگی دارد کـه از قـرن دوم هجـري     سنت تألیف مجموعه
اهمیـت  ). 158:1379اگـل،  (و صحابه آن حضرت آغاز شد ) ص(براي گردآوري افعال و اقوال پیامبر 

به عنوان یکی از مصادر فقه اسالمی و مبناي استنباط احکام شـرعی باعـث   ) ص(قوال و افعال پیامبر ا
نامه در ادبیات عرب مورد توجه قرار بگیرد و در کنـار  اي زندگیبه عنوان گونه» سیره«شد که نگارش 

هـاي حـدیثی   با تـألیف مجموعـه  . به وجود آمد) ص(هاي حدیثی براي ثبت اقوال پیامبر آن مجموعه
مسائلی همچون لزوم تعیین میزان اعتبار و صحت حدیث و سلسله اسناد باعث به وجـود آمـدن علـم    

علم رجال علم به احوال اشخاصی است که در سلسله سند حدیث قـرار دارنـد و کتـب    . شد» رجال«
یث اگرچه نخستین اصل در تعیین صحت حـد . شودرجال به شرح احوال راویان و محدثان اطالق می

برسد اما مؤلفان براي فضـایل  ) ص(اي از محدثان به پیامبر این بود که حدیث از طریق سلسله پیوسته
  .شمردندشدند و این فضایل را دلیل اصالت رأي و قول میفردي محدثان هم اهمیت قائل می

گـرد  و تـابعین را  ) ص(مؤلفان به تدریج به این امر توجه یافتند که شرح احـوال اصـحاب پیـامبر    
 در. است» طبقات«نگاري اسالمی رونق گرفت که نگارش در نتیجه شاخه بسیار مهمی از تاریخ. آورند
 ردیـف  یـک  در ،)طبقه اصطالحاً( نسل یا دوره یا گروه یک به متعلق افراد طبقات، نگاري تاریخ شیوه
 عنـوان  بـا  کـه  هایی کتاب نخستین .آید می هم پی در زمانی ترتیب به آنان حال شرح و گیرند می جاي

 .شـهرها  علماي سپس و تابعین تابعینِ و تابعین و صحابه سرگذشت بر بود مشتمل شد، تألیف طبقات
 بـن  محمـد  از الکبري الطبقات باره، این در موجود اثر ترین بزرگ و شده تألیف هاي کتاب نخستین از

زن از نخستین نسل مسـلمانان  مرد و  4250است که حاوي شرح احوال  واقدي کاتب به مشهور سعد
-ها بر اساس الگوي یکسانی تألیف و تنظیم شدهدر این کتاب تمام شرح حال. تا روزگار مؤلف است

ها، فرزندان، زمان گروش به اسالم، حکایـات مربـوط بـه صـاحب     شجره نسب، ازدواج یا ازدواج: اند
  ).160همان،(ل دفنترجمه، تاریخ وفات، نام کسی که نماز میت را گزارده است و مح

در تصوف نیز نخستین آثاري که در زمینه شرح حـال نویسـی اولیـا و مشـایخ صـوفیه در قلمـرو        
ابوعبـدالرحمن  » طبقات الصـوفیه «ترین اثر از این ژانر بنیادي. است» طبقات«فرهنگی ایران نوشته شد 
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تـألیف شـده و    387سال این کتاب بعد از . سلمی نیشابوري است که به زبان عربی نگاشته شده است
هـر شـرح حـال    . در آن از احوال و اقوال یکصد و سه تن از عارفان در پنج طبقه سـخن رفتـه اسـت   

مشتمل است بر نام، شهرت، کنیه، قبیله، مسکن، موطن، مقام و احیاناً تاریخ تولد و وفـات، سـفرهاي   
وال و مآثر آنـان بـا قیـد    صاحب ترجمه، نام مشایخی که وي از آنان کسب فیض کرده و ذکر برخی اق

سند و چنانچه حدیثی روایت کرده باشند هم مطـابق قواعـد علـم حـدیث از آن سـخن رفتـه اسـت        
  ). 92:1388غالمرضایی،(

 ،اصـفهانی  ابونعیم ۀنوشت به. قرار دارد -شاگرد سلمی–ي ابو نعیم اصفهانی »االولیاحلیه«پس از آن 
 ناسکان و تابعان تابعانِ و تابعان و صحابه از جماعتی نام آن در که است بوده کتابی تألیف وي ةانگیز

 ایشـان  پیشـوایان  و صـوفیه  اعـالم  از را آنـان  همـه  وي. باشد آمده آنان سخنان و روایات از بعضی و
 گـزارش  را آنان اخالقی محامد و معنوي مقام و تقسیم، طبقه پنج به را مذکور جماعت است و دانسته

 سـایر  معرفـی  در دوم طبقه اول؛ ۀخلیف سه و) ع( مؤمنان امیر حال شرح در نخست، طبقه :است کرده
 ةدربـار  چهـارم ۀ طبقـ صفه؛  اهل حال  شرح در سوم طبقه داشتند؛ قرار خلفا از پس رتبه در که صحابه

 ۀطبقـ  و اسـت  شده آغاز پیامبر همسران و) س( زهرا حضرت حال  شرح با که صحابه، از ناسکه زنان
شـود و شـرح   بخش اعظم محتـواي کتـاب را شـامل مـی     که تابعان است تابعانِ و تابعان درباره پنجم

بسطامی و غیره در  بایزید مصري، ذوالنون عیاض، بن  فضیل ادهم، ابراهیم: مانند بزرگی احوال عرفاي
  .)77:1390جواهري،( آن آمده است

خواجه عبدهللا » الصوفیهطبقات «اما نخستین اثري که از این نوع و به زبان فارسی نوشته شده است 
خواجـه عبـداهللا مطالـب طبقـات     . انصاري است که وي آن را بر اساس اثر سلمی تدوین کرده اسـت 

افـزوده در  گرفته یـا خـود بـدان مـی    الصوفیه سلمی را با حذف اسنادها با مطالبی که از دیگر منابع می
ابراین کتاب اثر قلم وي نیست بلکه بن. اندنوشتهکرده و شاگردان او میمجالس تدریس و وعظ امال می

شرایط موجود در مجالس خواجه عبداهللا تا حدي نظم و ترتیب موجود در کتاب سـلمی  . امالی اوست
هاي وي، هدف او که بیش از هر چیز گوییروحیه خاص عرفانی خواجه، مناجات. را بر هم زده است

    انـد  زدن ایـن نظـم دخالـت داشـته    تعلیم و ارشـاد بـوده اسـت و بسـیاري عوامـل دیگـر در بـر هـم         
مشخصـات فـردي صـاحب ترجمـه؛     ) الف: هاي زیر استکتاب شامل بخش). 120:1390فر،رحمانی(

نویسان صوفی مسلک به زندگی خصوصی صاحبان ترجمه اعتنـایی نـدارد   وي به روش دیگر شرحال
 هاي بخش مربوط به ویژگی از همین روست که. آوردبلکه بیشتر احوال، مقامات و اقوال ایشان را می

 بیان سطر چند دست در این از دیگر تولد و مطالبی محل و تاریخ حیث از شخص شناساندن و فردي
حکایـات و روایـات در خصـوص    ) شود و تقریباً ترجمه لفظ یه لفـظ مطالـب سـلمی اسـت؛ ب     می

و ذکـر اشـعار    شرح مبانی و اصول تصوف) نقد و تحلیل حکایت و قضاوت و داوري؛ د) عارفان؛ ج



٩ 

  . مناجات) خود و دیگران در این موارد؛ ه

ترین تألیف مستقل عرفـانی بـه زبـان    و کهن تصوف  1نخستین کتاب راهنماي، »کشف المحجوب«
کتاب را به چهار بخش تقسـیم  ) 1388(غالمرضایی . اي استنامهنیز حاوي یک بخش زندگی ،فارسی

اثبـات علـم، فقـر،    : اي از مسائل کلی تصوف ماننـد پاره پس از مقدمه، شش باب درباره) الف: کندمی
     کـه بـا نـوعی   » فـی ذکـر ائمـتهم   «ترین بخش کتـاب بـا عنـوان    مفصل) ؛ ب... تصوف، لبس مرقعه و 

کنـد و  هجویري از ابوبکر صدیق آغاز می. کندبندي زمانی درباره احوال بزرگان تصوف بحث میطبقه
از بعضی صحابه و تـابعین  ) ص(چند از بزرگان خاندان پیامبر  پس از بحث از خلفاي راشدین و تنی

هاي صوفیه در فهرست عارفان قرار آنگاه از زاهدان معروف که نامشان در بیشتر کتاب. گویدسخن می
در این بخش نیز مطابق سنت صوفیان بیشتر بـه  . کنددارد و نیز عارفان معروف تا عصر خود بحث می

هاي معروف تصوف تا عصـر نویسـنده   درباره طریقت) اعتنا شده است؛ ج هااحوال و اقوال شخصیت
کشف حجاب ابواب معـامالت و حقـایق   «بخشی با عنوان ) ؛ د... محاسبیه، قصاریه، طیفوریه و: مانند

 ... .معرفت، توحید، ایمان، طهارت و: که در یازده باب تدوین شده است» اهل تصوف

نیز از جهت اشتمال بر تنهـا یـک بخـش حـاوي شـرح حـال صـوفیه بـه کشـف           قشیریه »ۀرسال«
 438و پایـان آن   437آنگونه که خود قشیري اشاره کرده آغاز تألیف آن سال . المحجوب شباهت دارد

 آمـده اسـت   بـاب  پنجپنجاه و از آن مطالب در  فارسی رساله دو مقدمه دارد و پس ۀترجم. بوده است
طریقت تصوف که مؤلف کوشیده است تا در آن  اصول وعقاید عارفان است  اول در بیانِ باب .است

 تـر بـه  باب دوم به اختصار هر چـه تمـام  . تطابق اعتقادات مشایخ تصوف را با عقاید اشاعره تبیین کند
 م شـرح  سـو بـاب  . زاهدان و مشایخ متقدم اختصـاص دارد تن از  دوبیانِ احوال و نقل اقوال هشتاد و 

 و غیـره  وقت، مقام، حال، قبض، بسط، هیبـت، اُنـس، تواجـد، وجـد    صوفیانه همچون ح اصطالپنجاه 
و  قـوي، ورع تتوبه، مجاهـدت، خلـوت،   از باب چهارم به بعد توضیح موضوعاتی است چون  .است

غیره و به هر یک از موضوعاتی چون تصوف و ادب و احکام سفر و رؤیا و امثال آن اختصاص یافتـه  
باب با ذکر یک یا دوآیه قرآن و چند حدیث نبوي آغاز می شود و سپس اقـوال   بدونِ استثنا هر. است

 آیـد و گاه نیـز اشـعار دل انگیـزي بـه عنـوان شـاهد مثـال مـی        . آیدو حکایات از صحابه و پیرانِ  می
  ).158:1388غالمرضایی،(

   زمـانی پـژوهش حاضـر محسـوب      ةکـه محـدود  -آخرین اثر فارسی از این نوع ادبی تا قرن ششم
این اثر از آن جا که از منظر و قلم فرید الدین عطار نیشابوري . است عطار ي»االولیا تذکره«  -شودمی

ها نام بـردیم بسـیار   به عنوان یک شاعر نگاشته شده است از جهت ساختار با آثاري که تا کنون از آن

                                         
1. manual  
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 در و شـود مـی  آغـاز  دیباچـه  با اول بخش: است بخش دو شامل چاپی االولیاي تذکره. است متفاوت
 بـه  و آغـاز  صـادق  امـام  از بخـش  این. پردازدمی صوفیه مشایخ از تن دو و هفتاد حال شرح به ،ادامه

 شـامل  دارد وجـود  نهـم  قـرن  از پـس  هاينسخه در که دوم بخش. شودمی ختم حالج منصور حسین
 پایـان  بـه  محمـدباقر  امام با و شودمی شروع خواص ابراهیم از که شودمی مشایخ از تن پنج و بیست

 متنـی  بـا  کتاب دیباچه. دانندمی کتاب اصلی متن جزو گروهی و الحاقی را دوم بخش ايعده. رسدمی
 در. شودمی) ص( محمد حضرت مدح و خداوند ستایش و حمد شامل که شودمی آغاز عربی زبان به

 تـألیف  هـاي »سـبب « به دیباچه پایان تا و دهدمی قرار اخبار و قرآن از بعد را مشایخ سخن وي ،ادامه
 قـوي  مشـایخ،  سـخنان  به نسبت خود تمایل و دوستان رغبت همچون هاییسبب. کندمی اشاره کتاب
 حـال  ةمشـاهد  بـا  طالبـان  غـرور  رفـتن  بـین  از ایشان، سخنان شنیدن با سالکان و طالبان همت شدن

 از پس که اثري گذاشتن یادگار به و صالحان از گفتن سخن خاطر به الهی رحمت شدن نازل بزرگان،
  .باشد خیر دعاي سبب مؤلف مرگ

تذکره االولیـا نیـز همچـون سـایر      توان دریافت کهاز توضیحاتی که دربارة اجزاي کتاب دادیم، می
ها نام بردیم، برخاسته از یک سنت و شیوة خاص تألیف است هاي عمومی عرفانی که از آنشرح حال

در . در آن قول یا سخن، ابزار مطلوب و شایستۀ تعلیم دینـی اسـت  که مختص تمدن اسالمی است و 
هـاي قرآنـی و   هاي مشترك ادبیات اسالمی همچون ستایش خدا، نقل گزیدهتذکره االولیا نیز مشخصه
نگـاري در  با این همه، عطار، بیان کامالً متفاوتی از سنت عربـی طبقـات  . شودحدیثی و غیره دیده می

وي با نادیده گرفتن اسناد و نقل اقوال عربی طـوالنی، از  ). 189:1379 اگل،(دهد زبان فارسی ارائه می
. یک سو، و با اهمیت دادن به حکایت و نقل کرامات، از سوي دیگر، از ایـن سـنت دور شـده اسـت    

نامـه نویسـی قـدیمی    نویسان، در خط سنت زنـدگی اي متفاوت از طبقاتبنابراین، اثر عطار را به گونه
  .دهیمهاي اسالمی قرار میرننخستین ق

هاي سـاختاري  ها اشاره کردیم با توجه به برخی ویژگیتمام آثاري را که در باال به آنبه هر روي، 
طور که در شـرح  همان. اولیا و مشایخ صوفیه بنامیم» هاي عمومیشرح حال«توان ها میو محتوایی آن

ها یـادکرد احـوال، اقـوال و افعـال تعـدادي از      خصوصیات هر یک از این آثار اشاره کردیم این کتاب
. انـد متصوفه و بزرگان طریقت است که بیش از هر چیز تحت تأثیر ادبیات کاتبان حدیث فراهم آمـده 

هسـتند کـه بـه شـرح زنـدگی یکـی از بزرگـان        » هاي اختصاصیشرح حال«اما دسته دوم از این نوع 
هاي مشایخ صوفیه »مقامات«ما از  مراد  این پژوهش در. پردازندطریقت با تفصیل و جزئیات بیشتر می

هاي تعداد این آثار در تاریخ ادبیات عرفانی نسبت به شرح حال .هاستمشخصاً این نوع از شرح حال
مـراد  (هـاي اعـالم   معتقد است در میان مسلمانان فرهنـگ ) 1378(بازورث . عمومی بسیار اندك است

ها در مقیاس عظیم، در شرح احوال متکلمان، عارفان، محـدثان،  ، بعضی از آن)همان نوع طبقات است
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نویسـندگان  . شاعران و پزشکان فراوان است ولی به تراجم احوال فردي کمتـر پرداختـه شـده اسـت    
مسلمان اغلب بر این نکته تأکید دارند که شخصیت و فطرت آدمی از جانب پروردگـار مقـدر شـده و    

بدین ترتیب جایی براي تکامل رفتار و منش انسانی . ن استسرنوشت او از رحم مادر مشخص و معی
گونه که مـا در  ماند و محلی براي تأثیر رویدادهاي خارجی که تحولی در آدمی ایجاد کند، آنباقی نمی
  .شناسیم، وجود نداردغرب می

رسد تألیف آثاري که به شرح احوال یک شـیخ صـوفی اختصـاص داده شـده اسـت بـا       به نظر می
آشکاري که در اعمال صوفیانه و ساختار تشکیالتی تصوف در قرن ششم رخ داد همسو بوده  تحوالت

. نویسندگان این آثار غالباً یا خود از نسل آن مشایخ یا یکـی از مریـدان نزدیـک ایشـان بودنـد     . است
متضـمن انتقـال از یـک نـوع     «هاي اختصاصی معتقد است پیدایش شرح حال) 1372(جورج موریسن

که متکی بر توبه و عشق خدایی است کـه وحـدانیت او اسـاس و هـدف      –تر تر و رسمینعرفان که
» به یک نوع عرفانی اسـت کـه بـر اهمیـت خـود عـارف تکیـه دارد        –رود عقیده و عمل به شمار می

  .این تحول با گرایش روز افزون به مشایخ بزرگ صوفیه توأم بوده است). 220:1372موریسن،(

توان به شرح هاي نخستین عارفان و زاهدان، تا قرن ششم باقی مانده میمقامات آنچه را امروزه از 
  :شمردزیر برمی

ابوالفضـل  مؤلف کتـاب  . است ترین مقامات موجود بایزید کهنکه النور فی کلمات ابی طیفور .  1
از مشایخ بزرگ تصوف در نیمه دوم قرن پنجم است کـه  ) 477-379(محمد بن علی سهلگی بسطامی 

زندگی نامه نویسان او همه به مقام او در علم و تصوف تصریح کرده و از تألیفـاتی کـه وي در زمینـه    
سهلگی زنجیره گسترده اي از مشایخ را در کتاب النور نام می . معارف صوفیه داشته است یاد کرده اند
کتـابی کـه از آثـار     به جز کتـاب النـور تنهـا    .د را شنیده استیبرد که از ایشان روایات مربوط به بایز

بخش احوال و اقـوال بایزیـد در تـذکره    . سهلگی نام و نشانی از آن داریم کتاب فضایل اشعري است
احتمـاال از روي همـین کتـاب النـور      االولیاي عطار که یکی از شیواترین بخش هاي آن کتـاب اسـت  

ن پنجم تـألیف شـده   یعنی در نیمه اول قر 450-430هاي کتاب باید در حدود سال .تدوین شده است
لفان تصوف تا حدود قـرن پـنجم همـواره    ؤتوان گفت که سنت مدر مور ساختار کتاب النور می .باشد

بر این بوده است که در نقل وقایع و نیز روایت اقوال مشایخ همان اسلوبی را رعایت کنند که علمـاي  
رت، زنجیره کسـانی کـه آن   بنابراین در نقل هر حکایت یا عبا. )ص(حدیث در نقل فرمایشات رسول 

به همین دلیل خواننده گاه مجبور است دو یا سـه  . عبارت را تا عصر مؤلف رسانیده اند محفوظ است
فالن گفت از فالن شنیدم که فالن می گفت در فالن شهر از فالن «که  -سطر عباراتی را از این دست 

دکتر شفیعی کـدکنی کتـاب   . ید برسدبخواند تا به اصل حکایت یا اصل سخن بایز -»...کس شنیدم که



١٢ 

دفتـر  «النور را از روي نسخه کتابخانه ظاهریـه تصـحیح و ترجمـه کـرده و بـا اضـافاتی آن را بـا نـام         
دانشمند ) 2004-1917(متن کتاب النور را استاد عبد الرحمن بدوي . به چاپ رسانده است »روشنایی

ممتاز جهان عرب و یکی از برجسته ترین کوشندگان فرهنگ اسالم و ایران در نیمه دوم قـرن بیسـتم،   
به پیشنهاد استاد لویی ماسینیون چـاپ کـرده و نـام آن را شـطحات الصـوفیه نهـاده        1949یک بار در 

بیـرون  . ب محدود استمنابع اطالعات ما در باب زندگی نامه بایزید در دایره روایات همین کتا. است
از کتاب النور سخنانی از بایزید می توان یافت اما اگر اطالعاتی از سوانح زنـدگی او بـه دسـت آیـد     

  ). 72:1384شفیعی کدکنی، ( بسیار اندك و احتماال مشکوك و متأخر است

که بر دست ابن جـوزي یعنـی عبـدالرحمن بـن     ) 201یا  200متوفی (مناقب المعروف الکرخی . 2
ـ . گردآوري شده است) 597متوفی ( علی خـود وي آن را از   ۀمحمود الجمیلی متن کتاب را که به گفت

تصحیح کرده در مجله المـورد بـه   ) 4874به شماره(منحصر به فرد کتابخانه االوقاف بغداد  ۀروي نسخ
   این کتاب در بیسـت و هفـت بـاب و بـه زبـان عربـی نگاشـته شـده اسـت کـه           . چاپ رسانده است

ابواب کتاب به ترتیب عبارتند از فی ذکر اسمه و نسبه، اسالمه . هایی از نسخه نیز افتادگی داردقسمت
و منشأه، اعتقاده، مسانیده، احادیث بلغته من االسرائیلیات، ثناءالعلماء علیه، تبرك العلمـا و الصـالحین   

و أجتهاده، مواعظه فی الزهـد   بزیارته، زهده، کرمه و ایثاره، قصر أمله، تفکره، شده خوفه، بکائه، تعبده
و الرقائق، ما تمثل به من الشعر، کالمه فی فنون، مناجته و دعائه، کراماته، حرصه علی اخفاء عباداتـه و  
کراماته، فنون أخباره، من لقی فی أسفاره من العباد و الصالحین، مرضه و وفاته، المنامـات التـی رآهـا،    

از مشخصـات بـارز   . ی رؤیت له، و باب آخر فی ذکر زیاره قبـره المنامات التی رؤي فیها، المنامات الت
توان به اتخاذ رویه علماي حدیث در ذکر وقایع و اقوال اشاره کرد که پیش از ایـن توضـیح   کتاب می
  .دیگر آنکه نویسنده بیشتر بر ذکر اقوال و سخنان کرخی تکیه دارد تا نقل وقایع زندگی او. داده شد

تألیف علـی بـن احمـد بـن علـی الـواعظ       لسان المیزان ه استناد ابن حجر در که باخبار الحالج . 3
 این قـرار  به شده منتشر م1936 سال به اول چاپ در که حالج اخبار بند 80 .القصاص الشروانی است

 شـهادت،  جهـت  حالج آرزومندي چون موضوعاتی درباره شده ذکر مناجیات از بند 58) الف: است

 زندگی به راجع طالعاتی فوق اثر دیگر بند 22) ب است؛ جمله این از و شدن دار بر دربارة پیشگویی
 وي، محاکمه و دادگاه از پیش حالج زندگی همچون مطالبی .دهدمی قرار خوانندگان اختیار در حالج

  .شودمی مطرح بندها این در وي شهادت و شکنجه و وي اعتقادات

نامـه  ایـن اثـر نخسـتین زنـدگی    . علی حکیم ترمذيدر سیرت محمد بن بدء الشأن یا  بدو شان. 4
: کتاب از دو بخش تشکیل شـده اسـت  . خودنوشت اسالمی مفصلی است که به دست ما رسیده است

. در بخش اول اطالعات مختصر و کلی از کودکی، تحصیالت، سفرها و سیر و سـلوك او وجـود دارد  
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هـا رؤیاهـاي همسـر    تـر از همـه آن  مهم نامه تماماً شامل گزارش رؤیاهایی است کهبخش دوم زندگی
این رؤیاها، با محتوایی نمادین و تخیلی، ما را در توصیف تحول و پیشـرفت عرفـانی ترمـذي    . اوست

  ).20:1379راتکه و اوکین،(کند یاري می

موجـود اسـت کـه مؤلـف آن در مقدمـه خـود را        احوال و کلمات السهل التسترياي از  نسخه. 5
توان حـدس زد کـه روزگـار تـألیف ایـن      برد میاز آن جا که منابع خود را نام میکند ولی معرفی نمی

سـهروردي  عوارف المعـارف  کتاب نباید زودتر از قرن هفتم باشد زیرا در شمار منابع مؤلف، ما کتاب 
اي کـه از ایـن   تنها نسـخه . بینیم که باید در حدود اوخر قرن ششم تألیف شده باشدرا می) 539-632(

که بر دست محمـد  ) 9307شماره (اي متعلق به کتابخانه آیه اهللا مرعشی است حود دارد نسخهکتاب و
نامه سـهل  کتاب مشتمل است بر زندگی. کتابت شده است 1130امین بن محمد در اواخر شعبان سال 

از کودکی و جوانی و دیدارش با زاهدان عصر و پس از آن بخش عظیمـی از حجـم کتـاب را اقـوال     
  .در اواخر کتاب حدود هفده کرامت از او نقل کرده است. دهدیل میسهل تشک

سلیمان بن علی بن عبداهللا (عفیف تلمسانی  تاریخ االسالمکه به گزارش ذهبی در مقامات نفّري . 6
ري، محمد بن عبدالجبار بن حسن، ملقـب  نفّ. بر آن شرحی نوشته است) 690-616بن علی بن یاسین

در دایـره المعـارف   . از عارفان طراز اول قرن چهارم اسـت  اش ابوعبداهللا،هبه مصري و اسکندري، کنی
از . ، بین کوفه و بصره، به دنیا آمـد )نیپور سابق(وي در شهر نفَّر«: بزرگ اسالمی ذیل نام او آمده است

 .ري از وي به میان نیامـده اسـت  ها ذکزندگی وي اطالع چندانی در دست نیست و در نخستین تذکره
ین امر را پیروي نکردن وي از طریقتی خاص یا شیخی مشهور یا تعمـد در ناشـناس مانـدن و    علت ا

ابراز نکردن صریح آراي خویش، به سبب هراس از فضاي حاکم بر جامعـه پـس از مـاجراي حـالج،     
  .»اندذکر کرده 366و   354 344تاریخ وفات نفّري را ، به اختالف . انددانسته

تـرین آنهـا مجموعـه المواقـف و     ثر از خـود بـر جـاي گذاشـته، کـه مهـم      نفّري آثاري به نظم و ن
در قـاهره بـه چـاپ     1934/ش1313اي از آن با شرح و ترجمـۀ آربـري، در  نسخهالمخاطبات است که 

پل نویا تعدادي از رساالت و اشعار وي را در اثري با عنوان نصوص صوفیه غیر منشوره . رسیده است
جمـال  . در بیـروت منتشـر کـرده اسـت     1973/ ش1351اآلدمی و النفّـري، در لشقیق بلخی، ابن عطاء 

اي از آثار وي را، به ترتیب، با عناوین النصوص الکامله للنفّـري و  مرزوقی و سعید غانمی نیز مجموعه
  .انداالعمال الصوفیه در مصر و عراق چاپ کرده

تـألیف  ) نیمه دوم قـرن چهـارم  (که بر دست ابوالحسن دیلمی ) 371متوفی (سیرت ابن خفیف .  7
بـن   ابوعبـداهللا محمـدبن حفیـف    :، ذیل نام وي آمده استدایره المعارف بزرگ اسالمیدر  .شده است
ضبی، معروف به شیخ کبیر، از مشایخ بزرگ صـوفیه فـارس بـود و براسـاس     ) یا اسفکشار(اُسفکُشاذ 
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ترین منبع شناخت مـا   عمده. خواندند» یهففیخسلسلۀ «اعتبار و مقامش، پیروانی یافت که خود را پیرو 
از این پیر بزرگ صوفیه، کتابی است که شاگرد او ابوالحسن دیلمی در سـیرت اسـتاد خـود نوشـته و     
  عالوه بر اقوال و احوالی که خـود ناقـل و شـاهد آن بـوده، روایـات و حکایـات فراوانـی را دربـارة        

ما کتاب دیلمی نیز در گذر زمان نابود شـده و  ا. خفیف گرد آورده و در کتاب خود ثبت کرده است ابن
هشـت و    بن جنید شیرازي، از عالمان سدة الدین یحیی از بین رفته، ولی ترجمۀ فارسی آن به قلم رکن

مـاري    این اثر با تصحیح و مقدمه و توضیحات آنه. نه هجري برجاي مانده و به دست ما رسیده است
ایـن تصـحیح البتـه    . م در آنکـارا بـه چـاپ رسـید    1955سـال  پژوه دانشمند آلمانی در  شیمل، تصوف

اما امیدواریم دانشوران آشـنا  . مشکالت زیادي دارد که به گوشه اي از مشکالت آن اشاره خواهد شد
با قواعد نثر و نظم و زبان کهن پارسی که در باب تصوف پژوهیده اند غفلت نکنند و این اثر مهـم را  

  . می تصحیح و منتشر سازندمجدداً به صورت انتقادي و عل

دیلمی اطالعات مفیدي دربارة پدر و خاندان و اوضاع و احوال روزگار شیخ به دست داده اسـت،  
اغلب منابع اواخر قرن چهارم به بعد،  .هاي دیلمی نیست اما دانش ما دربارة وي، تنها منحصر به نوشته

بنا به نوشته دیلمی، پـدر شـیخ   . اند بت کردهذکري از او داشته و برخی اقوال و احوال و کراماتش را ث
، از شهر کالشمِ دیلمان بوده و در سپاه عمـرو لیـث صـفّاري خـدمت     »خفیف«ابوعبداهللا محمد، یعنی 

گـري توبـه   کرده است و هنگامی که عمرولیث از خراسان بیرون آمد، خفیف در نیشابور از سـپاهی  می
یه را به همسري گرفت؛ اما دیري نگذشت که باز به سپاه جا دختر یکی از بزرگان کرّامکرد و در همان

ابن خفیف در همین زمان در شیراز به دنیا آمد و هنگامی کـه  . بن لیث پیوست و به شیراز رفت عمرو
ایـن وقـایع بایسـت در    . رفت، وي هشت ماهه بـوده اسـت   عمرولیث بار دوم از فارس به خراسان می

تـوان   بنـابراین مـی  . لیث بـه حکومـت رسـید روي داده باشـد    م که عمرو 880/ق266فاصلۀ میان سال 
ق دانست و این تاریخ با آنچه او دربـارة طـول عمـر خـود بیـان کـرده و        269والدت او را در حدود 

با توجه به لقـب   .ار نزدیک استاند، بسی سال گفته 104اند و مدت عمر او را  دیگران دربارة آن نوشته
هـا و القـاب    توان احتمال داد که از تبار بزرگان بوده، زیرا صـفت  می» اسکفشار«یا » اسکفشاذ«جدش 

  .مرتبط با اسب، در میان بزرگان و شاهزادگان رواج داشته است

دانیم که شیخ در عهد طفولیت، همراه مادرش ام محمد از راه دریـا بـه سـفر حجـاز      به هر حال می
ایـن زن از مـردم   . عارفه و پرهیزکار آمده است ها، به عنوان بانویی نام مادر ابن خفیف در سیره .رفت

و در میان اهل عرفان بسیار محترم بـود و بـه مناسـبت     …پیشه زنی پرهیزکار و عبادت«نیشابور بود و 
ابـن  . اسـت  شد و کراماتی به وي نسـبت داده شـده   پسرش که محمد نام داشت، ام محمد خوانده می

خت، اما گویا در اثر تربیت ابوالعباس احمدبن یحیی، و خفیف در آغاز جوانی به کارهاي مختلف پردا
سـپس نـزد مشـایخ دیگـري در فـارس، همچـون       . مؤمل جصاص و جعفر حذاء، به تصوف میل کـرد 
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خفیـف بـه    طبعـاً ابـن  . ابوبکر محمد عقایدي، ابوبکر شعرانی و دیگران به تعلیم و تحصـیل پرداخـت  
ان نامدار شیراز، عبداهللا بن احمد شاردانی، عبداهللا بن از جمله نزد مؤلف. پرداخت استماع حدیث نیز می

فقه را نیز نزد ابوالعباس بـن سـریج تحصـیل    . جعفر ارزکانی و ابراهیم بن روزبه، علم حدیث آموخت
ازین پـس، شـروع بـه    . کرد و سپس به بصره رفت تا در مجلس درس ابوالحسن اشعري شرکت نماید

ن و عالمان و صوفیان، به حضور مشایخ بزرگ در اقصا نقـاط  سفرهاي علمی کرد و مانند اغلب محدثا
وي در سفر به حجاز و عراق و شام، ابوالحسن مزین، ابوعلی رودباري، ابـوبکر  . رسید جهان اسالم می

کتّانی، ابوالحسین دراج، ابویعقوب نهرجوري، ابوعمروزجاجی، رویـم، ابـن عطـاء جریـري، شـبلی و      
  .از صحبت آنان بهره گرفت عمربن شلویه را دیدار کرد و

ایـن کتـاب از لحـاظ    . رودترین منبع درباره زندگی ابن خفیف به شمار مـی سیرت ابن خفیف مهم
اي ادبی و عرفانی و اشاراتی که به احوال و سخنان تعدادي از صوفیه قرن چهارم دارد و نیز بیان پـاره 

د حـاکم بـر آن و رعایـت محتاطانـه     هاي محیط متدین آن روزگار که تحت تأثیر زهد شـدی از ویژگی
سیرت ابن خفیف از سیزده باب تشکیل شـده اسـت کـه هـر یـک       .شریعت بود، داراي اهمیت است

در ذکر مولد و منشأ شـیخ، در ابتـداء احـوال و ارادت و اجتهـاد وي در     . شودشامل چندین فصل می
شهرهاي گوناگون مالقات کرده عبادت، سفرهاي شیخ، در شرح احوال مشایخی که شیخ ایشان را در 

  .هایی که شیخ دیده بود، کرامات شیخ، مصنفات شیخ و وفات شیخبود، خواب

). 426متـوفی  (در مقامـات شـیخ ابـو اسـحاق کـازرونی      فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه .  8
خلیفـه سـوم ابـو اسـحاق     ) 502متـوفی  (خطیب امام ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن علی بـن سـعد   

کازرونی کتابی به زبان عربی در احوال و مقامات شیخ ابو اسحاق تألیف کرده بوده است که اصـل آن  
محمود بـن عثمـان   . تا قرن ششم در دسترس و یکی از منابع عطار در تألیف تذکره االولیا  بوده است

بوده و هـر  وي پایبند متن اصلی . بر اساس این کتاب پرداخته است 728را به سال  فردوس المرشدیه
کتـاب  ). 217:1388غالمرضـایی، (جا که مطلبی را به متن افزوده یا از آن کاسته بدان اشاره کرده است 

  .در یک خطبه و چهل باب تدوین شده است

که به دست یکی از فرزنـدزادگانش بـه نـام ابوالفضـل     ) 378متوفی (مقامات ابوعلی قومسانی .  9
وي نوه پسري شـیخ و  . وف به ابن زیرك تألیف شده استمعر) 471-399(محمد بن عثمان قومسانی 

توان حدس زد که خود یکی از علماي بزرگ عصر بوده است و با توجه به زمان تولد و وفات وي می
). 662:1392شـفیعی کـدکنی،  (هجري و اواسط قرن پنجم باشـد   450زمان تألیف کتاب احتماالً حدود 
اند فقط و فقـط  او دیگران نقل کرده نامۀی منابع کهن زندگییا در بعضآنچه در مقامات او ثبت شده و 

دکتـر  . ها نیز بر محور نوعی رؤیـا و منامـات شـکل گرفتـه اسـت     مقداري کرامت است و این کرامت


