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  چکیده
گذاران مکتب مالمتیه در نیشابور قرن سوم بوده است. در این  خ و بنیانفص حدّاد یکی از مشایابوح

ایم و با تأمّل  گی و خانوادۀ ابوحفص به دست دادههایی دربارۀ زند ررسی منابع کهن، آگاهیبپژوهش با 

از طرفی بیانگر  ایم که ز زوایای اندیشۀ او را روشن کردهدر سخنانی که از وی نقل شده است، برخی ا

 خطوط اصلی تفکّر وی و از سوی دیگر نشان دهندۀ اصول مالمتیه است.
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 مقدمه -2

تصوّف بر ادبیات کهن ایران تأثیر قوی نهاده و اقوال و احوال و سلوک و اندیشۀ عارفان 

های مهم م و نثر قدیم ما انعکاس تمام یافته است. یکی از مکتبنخستین در متون نظ

تصوّف، مکتب مالمتیه است که در قرن سوم هجری به دست چند تن از مشایخ در 

نیشابور شکل گرفت و عقاید آنان از راه اقوال و حکایاتشان به همراه حاالت و مقامات 

ر متون نظم فارسی انعکاس معنوی ایشان نخست در متون نثر عربی و فارسی و سپس د

های سنایی و حافظ مشحون از عقاید مالمتی و قلندری است و به غزل ،مثال برای ؛یافت

توان یافت که از عرفانی و تعلیمی کهن را میشعر های طور کلی کمتر دیوانی از دیوان

به  شناخت پیران مالمتیه ،های مالمتی به کلی برکنار مانده باشد. به این سبباندیشه

این مشایخ از  یکی کند.کمک شایانی می ،ژه ادبیات عرفانیبه وی ،شناخت ادبیات قدیم

را او  ۀشیو اند یگمقاله زند نیاست که در انیشابوری ابوحفص حداد  ،مهم و اثرگذار

 .کنیمبررسی می

 

 شهرت و نسبت ،کنیه ،نام -1

ذکر کرده است  «سلمه عمرو بن»و  «عمرو بن سلم»را  پدرش ونام او  سلمی در طبقات

قد رأیت بخط جدی اسماعیل بن ف»: نویسد داند و در ادامه می تر می یحو قول دوم را صح

 .(101: 1338) «...عمر بن سلمهنجید قال أبوعثمان بن اسماعیل سألت أستاذی أباحفص 

لمه، و نام پدرش عالوه بر سلم و س «مروعَ»و  «رمَعُ»نام او با اختالف  در منابع دیگر نیز

بور که از ذکر است در تاریخ نیشا قابل 1و اسلم نیز عنوان شده است. مسلم، مسلمه، سالم

 «عمرو بن مسلم، ابوحفص الزاهد النیسابوری»تر است، به شخصی با نام  آثار سلمی کهن

 شخص دیگری با این نام و ،چون در منابع ؛(31: 1131 حاکم نیشابوری،) تاشاره شده اس

لبته در ا ؛تشاید بتوان گفت این شخص همان ابوحفص حداد اس نشان یافت نشد،

سخن رفته  «عمرو بن سلمه معروف به ابوحفص حداد»همین کتاب در جایی دیگر از 

در طبقات اند. تنها  نگاشته «ابوحفص»منابع به اتفاق کنیۀ او را  .(238 همان:) تاس

 2.(111: 1162انصاری، ) ته اسنیز برایش عنوان شد «ابومحرز»انصاری عالوه بر ابوحفص، 

شهرت داشته که این شهرت برگرفته از شغل او بوده است.  «حدّاد»ابوحفص به 

داشت  بول در نزد خلق آنان را بر آن میتوجه خاص مالمتیان به اخالص و اجتناب از ق

چون حدّاد،  هاییعنوانو با  نندکه از عناوینی همچون عابد، زاهد و عارف دوری گزی
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نیز عنوانی است که  «الزاهد»در برخی منابع  ،شوند. با این حال خطابو حجّام  قصّار

 1ابوحفص به آن شهرت داشته است.

ای به  شابوری است. سلمی او را اهل قریه، نیآید، ابوحفص آن گونه که از منابع برمی

سمت  روازۀ نیشابور بهد ینزدیکدر داند که این قریه  می کوردآباد = «کورداباذ»نام 

 کوراباذ، کوجاباد های در منابع به صورت نام این قریه .(101: 1338) داشته استبخارا قرار

 4شده است.ضبط و کورذباذ 

 

  جای خاکوفات و  ،والدت -9

تأسفانه هیچ م. تاس برخالف تاریخ وفات ابوحفص، سال والدت او در هیچ منبعی نیامده

زد، در منابع  حدس ران سال والدت ابوحفص ای نیز که بتوان از طریق آ مطلب یا قرینه

لمی سال س. تهای متفاوتی ذکر شده اس تاریخ او نیز وجود ندارد. دربارۀ سال وفات

ی ها سالاما در منابع بعدی  ،(104: همان) داند می قمری هجری 263یا  230وفات وی را 

متفاوت و  ،ابعمنمیان تنها قولی که در  1نیز آمده است. 231و  263، 266، 261، 264

ه است. وی چنین در طبقات انصاری ذکر شدقولی است که  ،رسد میحتی بعید به نظر 

اند در سنه سبع و  گفته و ؛ن و مائتینیأربع و ستّ ۀسن یمات أبوحفص ف»نگاشته است: 

سبعین، در آن سال که احمد بن عبداهلل الخجستانی را بکشتند و گفتند در سنه تسع و 

در منابع دیگر نیز ذکر شده  263و  264های  سال .(111: 1162نصاری، ا) «ستین برفته ...

توان این اشتباه را مربوط به  میکامالً متفاوت است. به دو دلیل  233اما سال  ،است

 268به استناد تاریخ در سال که احمد بن عبداهلل الخجستانی این نخست :نسخه دانست

های کتاب طبقات که در  در نسخه بدلکه یندلیل دوم ا 6؛ق به قتل رسیده است .ـه

ذکر شده است، به جای سبع و سبعین، سبع « نسخه د»و « نسخه ب»های  نام اکتاب ب

با  و این که سلمی در طبقات گفته بودنگاشته شده است  263یعنی همان  ،و ستین

 233 سال ،بنابراین ؛(21، ش 118 :همان) رسد می تر به نظر گر درستتوجه به منابع دی

دوازدهم  ،ابوحفص در روز جمعه .درست باشدبه عنوان سال وفات ابوحفص  تواند نمی

مدفن او در  3 ربیع االول و در زمان خالفت معتمد عباسی، در نیشابور وفات یافته است.

حاکم نیشابوری تربت ابوحفص حداد در کنار  ۀدارد. به گفتشابور قرارقبرستان حیرۀ نی

 .(226: 1131) غربی علمدار واقع است در راه شارع ادک و درِ شیخ ابوبکر صیدالنی،
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 م)و ابو عثمان زاهد مغربی  ـ(ه 238 م) ی، ابوعثمان حیرـ(ه 230 م) یابوحمزه خراسان

  8اند. ر ابوحفص در قبرستان حیره آرمیدهدر کناهـ(  131

 

 خانواده -1

در بعضی از  آید. ینابع به دست نماز م خانوادۀ ابوحفص اطالعات چندانی دربارۀ

 ؛ابوحفص حدّاد، خواهر زادۀ بشر حافی معرفی شده است که خطاست ،تحقیقات معاصر

مدخل ابوحفص حدّاد همین مطلب ، ذیل یالمعارف بزرگ اسالمرةدایدر  ،به عنوان مثال

جملۀ  اآلداب سلمی است. ای از رسالۀ جوامع جمله به شده است که استناد آنذکر 

شر الحافی یقول: تشهّی بشر الحافی خت بِال أبوحَفص ابن أق»سلمی چنین است: 

با توجه به نحو جمله و ذکر دو فعل قال و یقول، ابن  .(141: 1188)پورجوادی، « سفرجله...

ابوحفص نیست، بلکه ابوحفص و ابن اخت بشر الحافی دو نفرند و  بدل ،اخت بشر الحافی

بدلی  ۀاز سویی در نسخ کند. قل قول مین در حقیقت ابوحفص، از ابن اخت بشر الحافی

 ضبط شده است که «بنت»، «ابن»، به جای است )ب( نامیده شده نسخۀ ،که در کتاب

نامد و بعید است که چنین  نمی «ینت اخت بشر الحافب»مسلّماً سلمی، ابوحفص را 

 اما احتمال نقل قول از بنت اخت بشر ،خبطی از کاتب جوامع اآلداب هم سر زده باشد

 الحافی نامحتمل نیست.

از دو زن به عنوان زنان ابوحفص حداد یاد کرده « المتعبّدات ةالنسوذکر »سلمی در 

 3 .(401 و 404: 1338)سلمی، د ارنام د صفراء الرازیهو دیگری یکی از ایشان عایشه  ؛است

صفراء از سادات ری بوده و ابوحفص در این شهر با وی ازدواج کرده است. زمانی که 

نبوده است ، به این دلیل که مشخص کند ترکشهر ری را  است داشتهبوحفص قصد ا

و گیرد که اگر صفراء بخواهد، مهرش را بپردازد  تصمیم می ،گردد میچه زمانی به ری باز

دارد در عقد او باقی کند که دوست  پذیرد و عنوان می اما صفراء نمی ،او را طالق دهد

برخوردار شود و در ذکر و دعای ابوحفص جای داشته باشد. بماند تا از برکات این پیوند 

کند.  ی را از او به یادگار درخواست میا م خروج ابوحفص از ری، صفراء جملههنگا

گوید: بدان که آشناترین مردمان به خداوند کسانی هستند که بیش  ابوحفص چنین می

 رین ایشان به خدا کسانیت محبّت و با برندبه سر میاز دیگران در خوف و خشیت از وی 

آشکار است، جز برای او از جا حرکات ایشان  ۀهستند که خدمت و اطاعت وی در هم

سپس صفراء سفارشی از ابوحفص  کنند. ند و جز در راه رضای او تالش نمیجنب نمی
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کند و ابوحفص او را به ماندن در خانه و نزدیکی به محراب و قرائت قرآن، آن  می طلب

احوال  ارزش است و توجه به ارد و مالزمت سکوت و ترک آنچه بیحافظه د مقدار که در

ابوحفص  از سفارش .(281: 1181حسینی، ؛ 401 :)همان کند مردم در حد توان سفارش می

برد که صفراء همانند بسیاری از زنان آن زمان سواد  توان پی به صفراء به این نکته می

قرآن ابوحفص او را به خواندن آن مقدار از  ،واز این ر ؛خواندن و نوشتن نداشته است

 .که در حافظه دارد کند سفارش می

پرسید و ابوحفص در پاسخش « بکاء»دربارۀ عایشه آمده است که از ابوحفص دربارۀ 

  :گفت

 ستنیگر در که جهت نیا به شیخو یها هیگر بر دیبگر که است آن صادق یۀگر»

 به اویۀ گر پس ؛نباشدی راضی و ستنیگر زای تعال خداوند دیشا است، نبوده صادق

یی ها هیگر آنۀ هم تا داردی شتریب ارزش اوی برا ستنیگر در صداقتشی اندک جهت

 حاصلی حال بندهی برا که چرا است، داشته[ قتیطر در] ستنیگری ابتدا دری و که

  .(238: 1181 )حسینی، «خودش در آن نقصان[ به نسبتی و یآگاه] با مگر شود نمی
ابوحفص چهار زن داشته  ،است بیان کرده در روح االرواح سمعانی بق حکایتی کهط

 منابع ازایشان ذکر نشده است. در هیچ یک ز اای  هیچ نام و مشخصهکه  (133: هـ 1400)

  ای نشده است. الرواح آمده، اشارهدیگر، به آنچه در روح ا

خود، ابوعثمان حیری  ابوحفص دختری نیز داشته که او را به عقد مرید و شاگرد

را به نقل از معجم بغداد سلفی آورده است که بر ذهبی حکایتی  10درآورده بوده است.

سپارند،  االن گوش میدر مجلس جنید هنگامی که به قوّ دو پسر ابوحفص ،اساس آن

شود، دو پسر خود را  ر میهنگامی که نزد قوّاالن حاض (ابوحفص)و پدرشان  دهند جان می

از پسران  ایاشارهیا  نام و نشان دیگر در منابع 11.(143 :10ج  :1333) دیاب مرده می

 ابوحفص به دست نیامد.

 

 سفر  -5

          برای فریضۀ حج، جنگ، دیدار مشایخ و طلب علم تنهاکردن را ابوحفص سفر

 «فسیروا فی االرض فانظروا». زمانی که حمدون قصّار در معارضه با او به آیۀ پسندیدمی

بیند، اما  گردد که جز به راه نمی دهد: کسی در زمین می کند، پاسخ می می اشاره (1/113)

 تاند، سفر کردن او ترک طریق و گمراهی اس که طریق را در اقامت برایش گشادهآن 
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د و سهل بن توان گفت ابوحفص نیز همچون جنی می ،بنابراین ؛(410: 1132پورجوادی، )

القشیری، ) تداده اس می امت را بر سفر ترجیحو برخی دیگر، اق یزید بسطامیعبداهلل و با

1134 :410). 

به حج وقتی آید که وی  الی ابوحفص، از منابع چنین بر میسفرهای احتم بارۀدر 

در مسیر حج، برای دیدار مشایخ به بغداد نیز سفر کرده است. در  ،رفته است می

 که یک بار به همراهچنان ؛اند کرده میان وی نیز او را همراهی سفرهای ابوحفص، مرید

بغداد به شود. یک بار هم وقتی به همراه مریدانش  هشت تن از یارانش مهمان جنید می

که ابوحفص عامی بود و به زبان تازی آشنایی نداشت ناراحت شد، اصحابش از اینوارد 

گونه به تازی  آن آیند، ابوحفص ان میاما وقتی مریدان جنید برای استقبال نزدش ،بودند

شوند. شاه شجاع نیز در یکی از  میهمگی از فصاحت وی شگفت زده  گوید که سخن می

شاید یکی دیگر از سفرهای  12.تاو را همراهی کرده اس ،سفرهای ابوحفص به بغداد

که ابوحفص از چه زمانی در ری این ؛او از ری به نیشابور دانست ابوحفص را بتوان سفر

اما وی در این شهر با صفراء ازدواج و پس از مدتی  ،خص نیستمش است سکونت داشته

 )ابیورد( باوردابوحفص به  . (401: 1338سلمی، ) تآنجا را به قصد نیشابور ترک کرده اس

: 1162 انصاری،) تنیز سفر کرده و در آنجا مرید و شاگرد عبداهلل مهدی باوردی شده اس

 ی در دست نیست. سفرهای او اطالع از تاریخ هیچ یک از .(113

 

 مصاحبان  -1

اند. زمانی که ابوحفص به  استاد ابوحفص معرفی کردهمنابع، عبداهلل مهدی ابیوردی را 

اهلل نقل است دربارۀ عبد 11مرید و شاگرد وی شد. ،ابیورد رفت و عبداهلل باوردی را دید

نابینایی از  و در این حال، روزی آهن در آتش نهاده بود ؛کرد می که در ابتدا آهنگری

. (21/26)« الملک یومَئِذ الحقّ للرَّحمن»خواند:  که این آیه را می بگذشتمقابل دکان او 

با شنیدن این آیه، آهن از دست عبداهلل بر زمین افتاد، عبداهلل بیخود از خویش، دست 

هوش شد. عبداهلل نگاه کرد، آهن برد و آهن گداخته را برداشت. شاگردش با دیدن آن بی

)انصاری،  برخاست و رفت و دکان را رها کرد «رَستَم.»در دست خود دید و گفت:  را

این حکایت بسیار نزدیک است به که  ذکر است قابل .(18: 1131جامی، ؛ 113: 1162

ابوحفص  14ابوحفص و علت دست کشیدن وی از کار بیان شده است. بارۀحکایتی که در



 201/ بررسی زندگی و اندیشۀ ابوحفص حدّاد

اطالعی  متأسفانه هیچکه  (101: 1338 لمی،)س آبادی نیز صحبت داشته استبا علی نصر

 از این شخص در منابع نیافتیم. 

 ؛از کسانی است که ابوحفص با وی رفاقت داشته است ـ(ه 240م) احمد خضرویه

بوده و در فتوّت مشهور از مشایخ بزرگ خراسان  ،ابوحامد احمد بن خضرویه البلخی

تر و  کس ندیدم به همّت بزرگ: هیچ است فتهابوحفص دربارۀ احمد خضرویه گ .است

تر از احمد خضرویه و اگر احمد خضرویه نبودی، فتوّت و مروّت پیدا  اندر احوال صادق

 11.(184: 1183 هجویری، ؛31: همان) نگشتی

، شاه بن شجاع الکرمانی بوده است. کنیۀ اندبه ابوحفص ارادت داشتهاز کسانی که 

از جوانمردان  یود. اصل او از مرو بوده و یکوی ابوالفوارس و از اوالد ملوک کرمان ب

و ابا عبید بسری  هـ( 241 م) رفته است. وی با ابوتراب نخشبی معروف به شمار می

ه شدوارد نیشابور به صحبت داشته و به همراه ابوعثمان حیری برای دیدار با ابوحفص 

 16هجری وفات یافت.  100تا  230های . شاه پس از ابوحفص و بین سالاست

 ابوعثمان حیری است که بسیاری از اقوال و ،ترین مرید و شاگرد ابوحفص برجسته

ده است. از ابوعثمان به عنوان یکی از سه تن مالمتی مشهور کرنقل  راحکایات ابوحفص 

الحیری آمده است. ابوعثمان اهل  سعید بن اسماعیل بن سعیدیاد شده است. نام وی 

بن معاذ رازی و سپس شاه شجاع کرمانی بوده است. ری بوده و ابتدا در خدمت یحیی 

نزد ابوحفص ماند و  ،شدوارد نیشابور  به وی به همراه شاه شجاع برای دیدار با ابوحفص

از او طریقت گرفت و ابوحفص دختر خود را به عقد او در آورد. ابوعثمان پس از 

گذشت. او را درهجری در نیشابور  238و در سال ابوحفص، حدود سی سال زنده ماند 

از   13.(140: 1338 سلمی) ددر مقبرۀ حیره، کنار قبر استادش، ابوحفص، به خاک سپردن

فص دربارۀ وی چنین گفت: آن آنجا که ابوعثمان در ابتدا مرید یحیی بن معاذ بود، ابوح

)عطار نیشابوری،  او را به زیان آورد تا کی به صالح باز آید ،یعنی یحیی بن معاذ، ظواع

1184 :414). 

 در منابع به افراد دیگری نیز به عنوان مصاحبان و دوستان ابوحفص اشاره شده است 

  توان به اسامی ذیل اشاره کرد:ها میۀ آناز جمل که

ابابکر بن أبی حنیفه: نقل است که ابابکر هزار هزار درهم و سیصد هزار درهم به  -

شارۀ ابوحفص، پس از ادای دین ، با اابوحفص و یارانش انفاق کرد و زمانی که پدرش مرد

کاران پدر که بیش از صد هزار درهم بود، تمام اموالش را به فقرا بخشید و خود به طلب
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کرد و گفته  شد و با آنان نشست و برخاست می فقر دچار شد و پس از آن همانند فقرا

  .(18: 1130سیرجانی، ) شده است که وی در مکه و در حالی که گرسنه بود وفات یافت

احمد بن حمدان بن علی بن سنان: معروف به ابوجعفر سنان و از بزرگان مشایخ  -

نیشابور بود. وی با ابوحفص دیدار و با ابوعثمان صحبت داشت و در خوف و ورع مشهور 

هر که دوست دارد طریق خائفان را نظاره کند، به »بود. ابوعثمان دربارۀ او گفت: 

 18.(214: همان سلمی،) تهجری وفات یاف 111ال وی در س .«ابوجعفر بنگرد

پس  اومحفوظ بن محمود النیسابوری: از بزرگان نیشابور و از اصحاب ابوحفص بود.  -

از ابوحفص با ابوعثمان مصاحبت و مالزمت داشت. همچنین با حمدون قصار و سلم 

 هجری در 104یا  101باروسی و علی نصرآبادی صحبت داشته است. وی در سال 

  13.(212 همان:) دنیشابور وفات یافت و در کنار ابوحفص مدفون ش

ابوعلی الثقفی: نام او محمد بن عبدالوهاب و در اکثر علوم شرع عالم بوده است.  -

هجری  128اشته است. وی در سال با حمدون قصّار نیز دیدار د ،عالوه بر ابوحفص

 20.(234همان:) تگذشدر

های زیادی را مجاور اما سال ،الخراز: وی اهل ری بود ابومحمد، عبداهلل بن محمد -

مکه بوده است. ابومحمد، با ابوحفص و ابوعمران کبیر صحبت داشته است. وی از 

 21.(221 )همان: هجری وفات یافت 110پرهیزگاران بود و پیش از سال 

اد بوده ابو محمد، عبداهلل بن محمد، المرتعش النیسابوری: از محلۀ حیره و یا ملقاب -

است. با ابوحفص و ابوعثمان صحبت داشت و جنید را دیده بود. وی در مسجد شونیزیۀ 

  22.(261 )همان: هجری در همان شهر وفات یافت 128بغداد مقیم بود و در سال 

ابواسحاق، ابراهیم نازویه: ابوحفص را دیده و با ابوعثمان حیری صحبت داشته  -

اما به  ،شت. نام او ابراهیم بن محمد بن سعید بوداست. وی در فتوّت شأنی عظیم دا

 (484 :1162 انصاری،) ددلیل صورت نیکو و صوت خوش، به نازویه ملقب شده بو

است. او والد ابوعمرو وی ابواسحاق  ۀابراهیم بن یوسف بن محمد الزجاجی: کنی -

احب ترین اصحاب ابوحفص و در طریق مالمت و مخالفت نفس ص از بزرگ زجاجی است.

  .(431 )همان: مذهب بوده است

یکی از  و از دوستان و یاران ابوحفص حمدون بن احمد بن عماره حمدون قصّار: -

: 1338 سلمی،) تهجری در نیشابور درگذش 231. او در سال بوده است بزرگان مالمتیه

103). 
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. تهجری وفات یاف 141بو مزاحم: از بزرگان و مشایخ پارس بود که در سال  -

  (111: هماننصاری، ا)

در  ،رفت سال از نساء به دیدار ابوحفص می محمد علیان: اهل نساء بود. وی هر -

 .(116همان:) ترف خورد و همواره با طهارت می خوابید و چیزی نمی حالی که در راه نمی

: 1131جامی، ) شدگویان نیشابور نزد ابوحفص آمد و مرید او ابو محمد حدّاد: از  - 

13). 

ا یزید بسطامی: طیفور بن عیسی، از اقران احمد خضرویه بود که با ابوحفص ب -

   .(111: همان انصاری،) تگذشهجری در 261اقت داشت. وی در سال رف

ابوالقاسم، جنید بن محمد القواریری: اصل او از نهاوند بود که مقیم بغداد شد.  -

هجری  233سال  شاگرد سری سقطی و حارث محاسبی و محمد قصاب بود. وی در

   .(133)همان: وفات یافت

ذکر شده است. این شخص بایستی « مخَمَّش»مَحمَش: در طبقات الصوفیۀ سلمی  -

ابواسحاق، ابراهیم بن محمد بن عبداهلل النیسابوری باشد که به محمش معروف بود. وی 

 تگذشهجری در 262ته است. محمش در سال سال با ابوحفص مصاحبت داش 22

  21.(104: همانسلمی، )

. تعلی بن شعیب السقاء: از اهالی حیرۀ نیشابور بود که با ابوحفص صحبت داش -

  (288: همان انصاری،)

امّ علی، همسر احمد خضرویه: از بزرگان بود و مال بسیار داشت که همه را بر فقرا  -

ان را فت: همیشه حدیث زنابوحفص دربارۀ وی گاو به دیدار ابوحفص رفت. انفاق کرد. 

دانستم که  پس ؛ی، زوجۀ احمد خضرویه را دیدمداشتم تا آن وقت که امّ عل مکروه می

و  403: همان سلمی،. )دنه خواهد می می عرفت و شناخت خود را آنجا کهبحانه، مسحق 

 (620: همان جامی،
  

 آثار -1

 ةرسالدر  در هیچ یک از منابع کهن اطّالعی دربارۀ آثار احتمالی ابوحفص نیافتیم. سلمی
دوری از ریا و  یها براکند که آن اهل مالمت به این نکته اشاره می دربارۀ المالمتیه

 الفهرستابن ندیم در  ،اند. با این حال و تألیفی از خود بر جای نگذاشته شهرت، تصنیف

کند که ابوعلی  معرفی می روف فی تکافوء االدلّهالجاابوحفص حدّاد را صاحب کتاب 
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 ،2003ابن ندیم، ) دان را رد کرده و بر آن ردّیه نوشته اط و حارث ورّاق کتاب اوجبائی و خیّ

سهم ایرانیان در علوم و »ای با عنوان  الدین جعفر زاهدی نیز در مقاله زین 24.(133 :2 ج

البته در این  ؛(64: 1111 زاهدی،) ددان می واز ارا  آثار و کلماتکتاب « معارف اسالمی

 233، متوفّای سال آثار و کلماتسلمه نیشابوری، صاحب کتاب  بن روعممقاله، ابوحفص 

شده، به هجری ذکر شده است. جستجو برای یافتن چنین شخصی با سال وفات ذکر 

این شخص همان ابوحفص حدّاد باشد که  که توان احتمال داد می ،بنابراین ؛جایی نرسید

منبع دیگری متأسفانه در هیچ  .تاس آمدهسال وفاتش به هر دلیل در این مقاله اشتباه 

 ای نیافتیم. از این دو کتاب نشانه

های  سخنان و حکایت ه است،دست نیامد چند از ابوحفص اثر مستقلی به هر

ن ابوحفص را بخشی از سخنا ای که از او در منابع ضبط شده، قابل توجه است. پراکنده

در  خود، ،ست که ابوحفصتوان یافت که این سخنان یا اقوالی ا در متون تفسیر می

ها  نویسندگان برای تفسیر آیات از آنای بیان کرده یا سخنانی از وی است که  تفسیر آیه

های صوفیه و کتب  در کتاب نیز از حکایات و سخنان ابوحفص یاند. بخش استفاده کرده

 است. تاریخ ذکر شده

ابوحفص  حکایاتآنچه باید مورد توجه قرار گیرد این است که شماری از سخنان و 

ه است. سلمی در درآمیخت حدّاد ابوجعفر مفردی به ناهای  اقوال و حکایت با ،در منابع

اما انصاری در طبقات خود از دو  ،اد، ذکری به میان نیاورده استحدّطبقات از ابوجعفر 

است که مصری و شاگرد « ابوجعفر حداد صغیر» یکی :این نام سخن گفته استتن با 

« ابوجعفر حداد کبیر»و دیگری  ه و با ابوتراب نخشبی صحبت داشته استابن عطا بود

 :1162) تاز اقران جنید و رویم بوده اس و و استاد ابوجعفر حداد صغیر است که بغدادی

أبوجعفر الحدّاد الکبیر بغدادی، در تاریخ دمشق و تاریخ بغداد نیز به نقل از سلمی  .(238

ابن عساکر، ) تالحدّاد الصغیر معرفی شده اسأبی جعفر از اقران جنید و رویم و استاد 

درآمیختگی نام ابوحفص و  ،در ادامه .(411 :14 ج ،1333خطیب بغدادی،  ؛81: 30ج  ،2001

 کنیم. ا در دو حکایت از ایشان بررسی میابوجعفر ر

اد، حدود حدّ )ابوحفص یا ابوجعفر( که در منابع حکایتی آمده است با این مضمون

داد در حالی که خود روزه بود و شب  را به فقرا می کرد و دستمزدش میال کار بیست س

در جزئیات در  هایی تفاوتاین حکایت با  .کرد می ها برای افطار گدایی خانه از در هنگام

و  در اللمع، شرح التعرف، کیمیای سعادت حکایت مذکور منابع بسیاری ذکر شده است.
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االولیاء،  ةحلی اما در ،دربارۀ ابوحفص بیان شده است ای( )در صفحهترجمۀ رسالۀ قشیریه 

 ،ای دیگر( )در صفحه، ترجمۀ رسالۀ قشیریه )دو بار(القشیریه  ةالرسالالبیاض،  تاریخ بغداد،

همین حکایت در برخی  ،تاریخ دمشق و تلبیس ابلیس دربارۀ ابوجعفر است. از سویی

حقائق ) یاز جمله در تفسیر سلم ؛ه استاد نیز بیان شدمنابع از زبان خود ابوجعفر حدّ

اما در کیمیای  ،الدینبغداد، تاریخ دمشق و احیاء علوم ، قوت القلوب، تاریخالتفسیر(

 21اد بیان شده است.سعادت از زبان ابوحفص حدّ

صورت هر دو  )دردر تاریخ بغداد  ،ین حکایتدر زنجیرۀ راویان ا قابل ذکر است که

سلمی ضبط شده است. همچنین حکایت مورد نظر در تاریخ  ابوعبدالرحمننام  (روایت

 دمشق شش بار آمده که در چهار مورد آن نام سلمی در زنجیرۀ راویان ذکر شده است.

ار شبیه به هم بسی« جعفر»و « حفص»، ها نویس دستتوجه به اینکه در با  ،از سویی

 .نیز وجود داردخوان نسخهیا نویس و احتمال اشتباه نسخه ،اند شده نوشته می

آورده االولیاء در ذکر ابوحفص حداد  کرةتذیت دوم، روایتی است که عطار در حکا

 است:
 چیه روز شانزده من و هیباد در دمید را ابوتراب گفت. نهاد هیباد بهی رو ابوحفص پس»

 را تو: گفت ابوتراب. رفتم فروی فکر به. خورم آب تا رفتمی حوض کنار بر. بودم نخورده

 یار تا بُوَد را کدام غلبه تا کنم یم انتظار نییق و علم انیم :گفتم نجا؟یا است شاندهن چه

 بود، را نییق اگر و خورم آب بود، را علم غلبه اگری یعن ؛باشد غالب که باشم گرید آن

 .(118: 1184) «شود بزرگ کارتو: گفت بوتراب .بروم

القشیریه، طبقات الصوفیۀ انصاری  ةالالرساالولیاء، البیاض،  ةحلیاین حکایت در اللمع، 

که منابع ذکر شده، به با توجه به این 26.تو تاریخ دمشق از ابوجعفر حداد نقل شده اس

االولیاء  ةتذکراند و تمامی این منابع از  حکایت را از ابوجعفر حداد آورده اتفاق، این

این  ،دلیل، به اشتباهتوان با اندکی مسامحه نتیجه گرفت عطار به هر  تر هستند، می کهن

 حکایت را به ابوحفص نسبت داده است.

در ادامه به  اند که میختهآن ابوحفص و ابوجعفر نیز با هم دراز سخنا یدر منابع تعداد

در تفسیر ثعلبی  (23/62)« المُضطَرَّ بُییج أَمَّن»ۀ یآتفسیر در : پردازیم می ها بررسی آن

 ج ،2002، )ثعلبی «.المفلس[ مضطر]= هو:  انیسابوریالن أبوعثمان و أبوحفص: »آمده است

 (221 :11 ج ،ـه 1132) تیندۀ این سخن ابوجعفر حداد اسگو یقرطب ریتفس دراما  ،(141 :

دربارۀ گویندۀ آن نظر قطعی توان  نمی ،رایناین سخن در منبع دیگری یافت نشد؛ بناب

 داد.
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 (4/13) «بالمعروف عاشروهُنَّ وَ» همچنین در حقائق التفسیر، سلمی در تفسیر آیۀ

 سأل مایف الیالع مع الخلق حسن بالمعروف ةالمعاشر:  اهلل ةرحم ابوجعفر الق» نویسد: می

، ةالصحباما همین سخن در طبقات الصوفیه، آداب  ،(141 :1 ج ،2001) «.اصحبته کرهت و

ینکه در دو با توجه به ا 23عرائس البیان و بحر المدید از ابوحفص حداد ذکر شده است.

این سخن از ابوحفص است و از طرفی در طبقات،  (هطبقات و آداب الصحب)اثر دیگر سلمی 

در تفسیر سلمی ذکر توان گفت آنچه  میاین سخن، ذیل ذکر ابوحفص حداد آمده است، 

 ابا»در تفسیر سلمی آمده است:  نیزو  نسخه است ناشی از خطای ،شده، به احتمال زیاد

 فهو جنسه من معارض عارض فإن معارض بال خاطر أولی ه ةالفراس: یقول الحداد حفص

االولیاء، تاریخ دمشق، مدارج  ةحلیاما این سخن در  ،(113همان، ) «ی.نفس ثیحد و خاطر

ین مورد نیز احتمال در ا 28السالکین و ترجمۀ رسالۀ قشیریه از ابوجعفر نقل شده است.

 است. تر قوی تفسیر سلمی کاتبان اشتباه از سوی

ی ف أحواله و أفعاله یَزِن لَم نم: »اد نقل شده استابلیس از ابوجعفر حدّ در تلبیس

، ابن جوزی) «.الرجال وانیدی ف تعدّه فال خواطره یتّهم لَم و ةوالسُّن بالکتاب وقت کلّ

االولیاء، شعب االیمان،  ةحلی از جملهاما همین سخن در منابع بسیاری  ،(182 :1 ج ،2004

از  ،برخی دیگرو  االولیا ةتذکر، هالصفو ةصفشیریه و ترجمۀ آن، طبقات انصاری، رسالۀ ق

این  توان گفت می ،نظر در این منابع فاقبا توجه به اتّ 23.اد ذکر شده استابوحفص حدّ

 چه در تلبیس ابلیس ضبط شده، خطاست.آن سخن از ابوحفص است و

ی ف ریالفق ضَوءَ تَیرأ إذای : تعال اهلل رحمه الحداد ابوحفص الق»در اللمع آمده است: 

الدین، عوارف این سخن در احیاء علوم .(188: 1314)ابونصر سرّاج،  «رهیخ ترجُ فال ثوبه

در اما  ،المعارف، اوراد االحباب، طبقات شعرانی و تعریف االحیا نیز از ابوحفص است

 إذا»دمشق به صورت  طبقات انصاری و تاریخاالولیاء،  ةحلیدر البیاض به همین صورت و 

  10از ابوجعفر نقل شده است....« ریالفق ضرّ تَیرأ

 

 اندیشه -1

آن  گذاران یک مکتب فکری، به شناخت بردن به خطوط اصلی اندیشۀ بنیان گمان پی بی

 ،کند. آگاهی از اندیشه و اصول فکری ابوحفص حداد مکتب و اصول اساسی آن کمک می

در شناخت  مالمتیه را منتشر کرده است، ما را به عنوان یکی از کسانی که مکتب

 دهد. می نخستین یاری ۀمالمتی
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حفظ اوقات و مراعات داند که با یاری خدا به  اهل مالمت را قومی می ،خودابوحفص، 

، است آشکار شدهو به خاطر آنچه از قرب و عبادات از ایشان  دهکراسرار خویش قیام 

های  را برای مردم آشکار کرده و نیکی های خود دیب اهاند. آن خویشتن را مالمت کرده

کنند و  مالمت می ،اند کرده ظاهرآنچه  ها را به واسطۀد. خلق آنان خویش را پنهان داشته

کنند و در  می سرزنش ،دانند طۀ آنچه از باطن خویش میاهل مالمت خود را به واس

ها، ایشان را بزرگ مات بر آنراخداوند با کشف اسرار و اطالع از غیب و اظهار کحالی که 

 مالمت نفس و مخالفت با آن و با ،رسد ا آنچه را از خداوند به ایشان میهدارد، آن می

ها را رد کنند و دارند تا خلق آن ای خلق ناخوشایند است، پوشیده میاظهار آنچه بر

ن اهل ابوحفص مریدا .(401: 1132پورجوادی، ) دحالشان با خداوند، برایشان مسلّم شو

برای نفس خود اهل مالمت چرا که  ؛دهد برتری میبر مریدان اهل تصوّف مالمت را 

در حالی که مریدان  ،ارزشی قائل نیستند و ظاهرشان آشکار و حقایقشان پنهان است

  .(404: همان) ندااهل تصوّف اهل دعوی و اظهار کرامات

ای  کند، مالمتیه عرفی میای که ابوحفص م مالمتیه هباید به این نکته توجه کرد ک

اند  حرمتی بر دست گرفته بیباحت و تهاون شرع و زندقه و ا»ی نیست که به گفتۀ انصار

رای حفظ اسرارشان با خداوند، هر چند اهل مالمت ب .(113: 1162) «که ما مالمتیانیم

کنند اعمال خالف شرع  آنچه آنان آشکار می ،کنند آشکار می مردمهای خود را بر  بدی

هر که افعال و احوال خود را در هر زمان به میزان کتاب به اعتقاد ابوحفص  زیرا ؛نیست

 . (210 :10 ج هـ ،1401ابونعیم اصفهانی، ) دنباید او را از جملۀ مردان شمر ،و سنت نسنجد

گری یکند که یکی معرفت خدا و د می یکمال دین را در دو چیز معرف ویهمچنین 

اطاعت از  را تنها راه نجات او . (163 :1 ج هـ ،1421سلمی، ) تاسپیروی از سنت پیامبر خد

 ؛معصیت، پیک کفر است ویاز نظر  .(210 :2 جهمان، ) ددان می دستورهای خداوند

در احکام و  یابوحفص تعدّ. (104: 1338سلمی، ) تهمچنان که تب، پیک مرگ اس

همان، ) دنام می تداء را بدعتها و پیروی از آراء و اهواء و ترک اق سستی در انجام سنّت

های خداوند و  فرمان دادن انجام تأکیدی که برچنین سخنانی از ابوحفص و  .(101

به عنوان یکی از ، هد که مخالفت با شرع در تفکّر اود روی از پیامبر خدا دارد، نشان میپی

 جایی ندارد. ،همشایخ مالمتی

ین مباحث در مکتب مالمتیه، قابل تر به عنوان یکی از مهم ،«فسن»ص به نگاه ابوحف

 ،سرّ او و نور چراغ آن ،داند که چراغ آن ابوحفص نفس را تاریکی و ظلمت می ل است.تأمّ
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کسی که توفیقی از خداوند با سرّ او همراه نشود، کارش سراسر  ،توفیق است؛ بنابراین

 د و تنها راهدان ها می او نفس را جایگاه تمام بدی. (181: 1134قشیری، ) تتاریکی اس

پس باید در همه وقت  ؛(412: 1188پورجوادی، ) دکن اصالحش را مخالفت با آن بیان می

چرا که اگر کسی به دیدۀ  ؛نفس خود را متّهم داشت و در همه حال با آن مخالفت کرد

کسی که نفس خود را  .(243: همان)قشیری، کند  به نفس خود بنگرد، او را هالک میرضا 

نچه به آن نفس با آ ؛ زیرادشمن خدا را دوست و خلیل خود گرفته استدوست بدارد، 

 همان:سلمی، ) دگردان کند و از راه رشد و سعادت روی می مخالفت می ،امر شده است

بب شده است که ابوالعالء عفیفی فس در میان مالمتیان، سنشاید چنین نگاهی به  .(121

 نظری مکتب مالمت معرفی کند.  را به عنوان یکی از دو اصل« اندیشۀ بدبینی»

 کردهی معرف را هیمالمت مفصّل طور به که استی منبع نیتر کهن هیالمالمت ةرسال

 را اصل 41 قه،یطر نیا خیمشا اتیحکا و سخنان به استناد با رساله نیا دری سلم. است

 به اصول نیا ازی انتقادی لیتحلی فیعفابوالعالء  .(416-414: 1132)پورجوادی،  شمارد برمی

 نیا در که است نیا ،دهد یم توجه آن به عفیفی کهی ا نکته نینخست. است داده دست

 و ماتیتعل ،است شده مطرح آنچه از و دارد غلبهی نظر ۀجنب بری عمل ۀجنب اصول

 41 نیای یعن ؛یافت توان یم آنی نظر اصول از تر آسان اریبس را هیمالمت آداب و قواعد

. کنند تیرعا دیبا هاآن شاگردان و هیمالمت که استی فاتص و آداب قتیحق در اصل

اندیشۀ بدبینی  ،: نخستکند یم انیب مکتب نیای نظر اساس عنوان به را اصل دو سپس

 : سدینو یم نیچن ، شیوۀ فتوت و جوانمردی. دربارۀ اندیشۀ بدبینیدومو 
 شده ستوارا آن بری مالمت مسلک اصول کهی عامی نظر اساس که است نیا من گمان»

 و ستهینگری انسان نفس به آن ۀیپا بر فرقه نیا خیمشا که است «ینیبدبۀ شیاند» ،است

 آنچه ۀهم از آن داشتن محروم و نکوهش و شمردن کوچک و کردن خواری برای روش

 مکتب یک صورت به ره،یغ و حال و عبادت و عمل و علم از شود، یم داده نسبت بدان

 ( 131: مانه) .«اند کرده ابداع کامل

: 1188) ددان ینم درست مالمت میتعل اصل عنوان به رای نیبدب ۀشیاند کوب نیزر امّا

بنامیم، « هدبینانب» ،چنان که عفیفی اعتقاد دارد ،اگر نگاه ابوحفص را به نفس .(144

شده است یا مسئلۀ دیگری را  اندیشۀ بدبینی سبب چنین نگاهیجای تأمل دارد که آیا 

 آن در نظر گرفت؟توان برای  می

 «خوف»شود که رابطۀ او با خداوند بر پایۀ  با بررسی سخنان ابوحفص مشخص می

ای است که گویی نظر  سال است حالم به گونه چهل»گوید:  خود می شکل گرفته است.
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)پورجوادی،  «نظر اهل شقاوت است و اعمال من دلیل است بر شقاوتم ،خداوند به من

ا آن رمیدگان درگاهش را داند که ب خوف را تازیانۀ خدا می از سویی او . (418: همان

توان خیر و شر را  ن میداند که با آ را چراغ دل می آن و از سویی دیگرکند  تأدیب می

آشناترین مردمان  توجه وی به خوف تا آنجاست که .(211: 1134قشیری، ) دتشخیص دا

 دوف و خشیت از خدا هستنکه بیش از دیگران در خ داند میکسانی  را به خداوند

، اخالص و او اوامر دادن ابوحفص حتی ادب در برابر خداوند را انجام .(401: 1338سلمی، )

 .(183: 1188پورجوادی، ) ددان می اوهمراه با خوف از درستی معامله با او در ظاهر و باطن، 

رجا نشان خوف و  بارۀاو را درهمچنین سخنی که دربارۀ ابوعثمان گفته است دیدگاه 

عثمان ابتدا در خدمت یحیی بن معاذ رازی بود و سپس مرید و شاگرد ابودهد.  می

او را  ،عنی یحیی ]بن[ معاذی، آن واعظ» ابوحفص شد. ابوحفص دربارۀ ابوعثمان گفت:

که طریقۀ یحیی از آنجا  .(414: 1184عطار نیشابوری، ) «به زیان آورد تا کی به صالح بازآید

را در این باره به این سخن، نظر ابوحفص  (203 -130، 131: 1138)مایر،  بوده است «رجا»

توان آن را  می . با توجه به اهمیت مسئلۀ خوف در اندیشۀ ابوحفصسازد خوبی آشکار می

و در نتیجه یکی از  گذاران مالمتیه به عنوان یکی از بنیان ،اساس تفکّرات مالمتی او

 دانست. مکتب مالمتاصول نظری 

 

 نتیجه -3

قرن  شابوریدر ن هیمکتب مالمت گذاران انیاز بن ،یشابوریحفص حداد نعمرو بن سلمه، ابو

ابوحفص به  یزندگ ۀدربار یمنابع کهن، اطالعات یسوم بوده است. با مطالعه و بررس

خانواده و  ،یجاشهرت، نسبت، والدت، وفات، خاک ه،ینام، کن ؛اطالعات نیدست آمد. ا

به جا مانده از ابوحفص، نام  اتیاز اقوال و حکا یشمار در .ردیگ یرمب را در یمصاحبان و

ابهامات موجود  ،است که با تأمل در منابع ختهیبه نام ابوجعفر حداد درآم یبا فرد یو

بازمانده از او،  یها تیبا توجه به اقوال و حکا زیابوحفص ن ۀشیاند یبررس در برطرف شد.

از اصول  ،به آن یاعتماد ی. متهم کردن نفس و بنفس و خوف قابل اعتناست ۀدو مقول

 وجود دارد. یبه شکل بارز زیبزرگ مالمت ن ریپ نیا ۀشیاست که در اند یتفکر مالمت
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خواند که: و من کان فی هذه أعمی  نابینایی بگذشت و این آیت می ،روزی بر سر کوره نشسته بود -14

أعمی و أضل سبیال. مغلوب گشت و دست در کوره کرد و آن آهن تفسیده بیرون آورد و  ةاالخرفهو فی 

خت و کار به جای گذاشت و یک موی بر بر سندان بنهاد. شاگرد او گفت: یا استاد دست! او آهن بیندا

دست او آزرده نگشت و پیشه رها کرد و گفت: سه بار پیشه را به جای بگذاشتم به اختیار خویش و دگر 

 :1 ج ،مستملیبار به سرِ پیشه باز گشتم. این بار پیشه ما را به جای بگذاشت که پردۀ ما دریده گشت )

ترجمه رساله،  - 142 صالرساله،  - 210، ص10ج،االولیاء ةیحلو نیز رجوع شود به ( 1106: 4 جو  212

 ص، 1 ج، اسرار التوحید -111 صمنتخب رونق المجالس،  –130 صکشف المحجوب،  -110 ص

مجمل  – 148 ص، 10 ج، سیر أعالم – 144و  142 ص، 20 ج، تاریخ االسالم –114 ص ،تذکره -216

  .143 صفصیحی، 

طبقات  -120، ص 4ج  ةالصفوة صف -223، ص 10ج  الولیاءا ةحلی -31ات الصوفیه، ص طبق -11

 .30، ص 1ج  ،طبقات شعرانی -61الرساله، ص  -11نفحات االنس، ص  -121االولیاء، ص 

مجمل فصیحی، ص  -131تاریخ بناکتی، ص  -216طبقات انصاری،  -116طبقات الصوفیه، ص  -16

 . 84نفحات االنس، ص  -148

 ةصف – 240طبقات انصاری، ص  – 224، ص 10ج  ،الولیاءا ةحلی – 140طبقات الصوفیه، ص  -13

 – 186تاریخ بناکتی، ص  – 41، ص 1ج  ،اإلکمال -81نفحات االنس، ص  – 101، ص 4ج  ،ةالصفو

 .113طبقات االولیاء، ص  -401مجمل فصیحی، ص 

 .131نفحات االنس، ص  -111، ص 11ج  ،اعالم سیر -214طبقات الصوفیه، ص  -18

 .133االولیاء، ص طبقات  -146طبقات انصاری، ص  -212 طبقات الصوفیه، ص -13

طبقات انصاری، ص  -113 ص ،1ج  ،رسائل فارسی -100الرساله، ص  -234طبقات الصوفیه، ص  -20

نفحات االنس، ص  -146طبقات االولیاء، ص  -611ص ، 11ج  ،اعالم سیر -633تذکره، ص  -410

203. 

 -136طبقات انصاری، ص  -66ه رساله، ص ترجم -30الرساله، ص  -221طبقات الصوفیه، ص  -21

 .160نفحات االنس، ص  -168طبقات االولیاء، ص 

 -411طبقات انصاری، ص  -32ص  ،ترجمه رساله -38الرساله، ص  -261طبقات الصوفیه، ص  -22

 .211نفحات االنس، ص  -63طبقات االولیاء، ص  -622، ص 11ج  اعالم سیر -430تذکره، ص 

 .162تذکره، ص  -113، ص 4ج  ،ةالصفو ةصف -104طبقات الصوفیه، ص  -21

وَ نَقَضَه علیه أبوعلیّ  «هلجاروف فی تکافوء االدِلّا»: و له من الکُتُبِ: کتابُ  133، ص 2ج  ،الفهرست -24

 .116ترجمه الفهرست، ص  -. قالجبّائی و الخیّاطُ و الحارثُ الورّا

 جشرح التعرف،  – 133 صلمع، ال - 301 ص، 2 جقوت القلوب،  – 64 ص، 2 جحقائق التفسیر،   -21

البیاض،  -464و  212 صترجمه رساله،  -133 و 263الرساله، صفحات  -1182 ص، 4 جو  212 ص، 1

، 14تاریخ بغداد، ج  – 162 ص، 10 جاالولیاء،  ةحلی – 143 ص، 2 جکیمیای سعادت،  -213 ص

تلبیس  – 81 ص، 30 جتاریخ دمشق،  – 223 ص، 4 جالدین، احیاء علوم – 414و  411صفحات 

 .140 ص، 1 جابلیس، 
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 – 162 ص، 10 جاالولیاء،  ةحلی – 11 صالبیاض،  – 281 صالرساله،  – 112 صدر اللمع،  -26

 . 81 ص، 30 جتاریخ دمشق،  – 814طبقات انصاری، ص 

 -18عرائس البیان، ص  - 32 ص، 2 جدر مجموعه آثار،  ةالصحبآداب  -103 صطبقات الصوفیه،  -23

 .21 ص، 2 جبحر المدید، 

 – 81 ص، 30 جتاریخ دمشق،  – 134ترجمۀ رسالۀ قشیریه، ص  – 162 ص، 10 جاالولیاء،  ةحلی -28

  .412 ص، 2 جمدارج السالکین، 

ترجمه رساله،  -61الرساله، ص  –102 ص، 2 جشعب االیمان،  –210 ص، 10 جاالولیاء،  ةحلی -23

 –36، ص ةاالستقام -113 صکره، تذ -120، ص 4 ج، ةالصفو ةصف -114طبقات انصاری، ص  -46 ص

 ةمرآ - 464 ، ص2 ج، مدارج السالکین – 143 ص، 10 جسیر أعالم،  -144، ص 20 جتاریخ االسالم، 

 -108 ، صاین برگهای پیردر کتاب منهج الرشاد  - 122 ص، طبقات االولیا -111 ، ص2 ج، الجنان

  .110 صالذهب،  شذرات -13 ص ،نفحات االنس

طبقات  -23 صاوراد االحباب،  - 183 صعوارف المعارف،  – 286 ص، 1 جین، الداحیاء علوم -10

 صالبیاض،  – 81 ص، 30 جتاریخ دمشق،  –130 ص، 1 جتعریف االحیاء،  – 31 ص، 1 جشعرانی، 

 .418 طبقات انصاری، ص – 162 ص، 10 جاالولیاء،  ةحلی – 31

 

 منابع
 ،مصر ،ةالقاهر و مصر ملوکی ف ةالزاهر النجوم، تا(ی)ب الدین ابی المحاسن یوسفابن تغری بردی، جمال

 .ةیالمصرةالمؤسس

 نةیالمد سالم، محمد. د قیتحق ،هاالستقام ،(هـ 1401)یالحران ةیمیت بن میعبدالحل بن احمد ابن تیمیه،

 .سعود بن محمد االمام ةجامع ، المنورة

 .ةیالعلم دارالکتببیروت،  ،سیلاب سیتلب، (م 2004) عبدالرحمن نیالدجمال ابوالفرج ابن جوزی،
. د -یفاخور محمود قیتحق ،ةالصفو ةصف ،(م 1333)                                                                                   

 .ةدارالمعرف بیروت، ،ةیالثان ةطبع، یج قلعه محمدرواس

 .یالعرب التراث اءیاح دار بیروت، ،دمشق خیتار، (م 2001 ) محمدی اب خیالش بنی عل ابن عساکر،

ی ف المختلف و المؤتلف عن ابیاالرت رفعی ف االکمال ،(ـه 1411)نصری اب بن اهللةهب بنی علابن ماکوال، 
 .ةیالعلم دارالکتب بیروت، ،االنساب وی الکن و االسماء

اپ چ به،یشر نینورالد حیتصح ،اءیاالول طبقات، (ـه 1406 ، سراج الدّین ابوحفص عمر بن علی)ابن ملقّن

 .روتیب ،دوم

 قدم و هیعل علّق و اصولهی عل قابله ،الفهرست ،(م 2003/ ـه 1410) اسحاق بن محمد ابوالفرجابن ندیم، 

 .یاالسالم للتراث الفرقان ةمؤسس لندن، د،یس فؤاد منیأ له

 محمود. د قیتحق ،لوبالق قوت ،(م 2001/ ـه 1422) یالحارث ةیعط بنی عل بن محمد ،یمک ابوطالب

 .التراث دار ةمکتب قاهره، ،یالرضوان محمد میابراه
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چاپ  فروزانفر، الزمان بدیع قیتحق، ةیریقشالةرسالال ۀترجم (1134)،احمد بن حسن علی عثمانی،ابو

 .یفرهنگ وی علم تهران، چهارم،

 بیروت، ،ةالرابعةطبع ،اءیفاالص طبقات و اءیاالول حلیة ،(ـه 1401 )عبداهلل بن احمدابونعیم اصفهانی، 

 .یالعرب دارالکتاب

 تهران، ،ییموال سرور محمد حیتصح و مقابله ،هیالصوف طبقات، (1162) خواجه عبداهلل ،یهرو یانصار

 .توس

تهران،  شعار، جعفر کوشش به ،یبناکت خیتار، (1138 ) ن ابوسلیمان داود بن محمّدالدیبناکتی، فخر

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن

 زغلول،ی ونیبس دیالسع محمد قیتحق ،مانیاال شعب ،(ـه 1410 ) نیالحس بن احمد ابوبکر بیهقی،

 .هیالعلم دارالکتب بیروت،

ی پژوهش مؤسسهتهران،  چاپ دوم، ،(1) یسلم عبدالرحمن ابو آثار ۀمجموع، (1188) نصراهلل پورجوادی،

 .رانیاۀ فلسف و حکمت
 .یدانشگاه نشر مرکز تهران، ،(2) یسلم عبدالرحمن ابو آثارۀ مجموع، (1132)                                       

محمد بن  یاالمام اب قیتحق ،تفسیر ثعلبیهـ(، 1422) یسابوریابو اسحاق احمد بن محمد الن ثعلبی،

 .یالتراث العرب اءیدار اح بیروت،، 10ج  ،یالساعد ریاالستاذ نظ قیتدق عاشور، مراجعه و

 مقدمه ،یعثمانی ابوعلۀ ترجم ،القدس حضرات من االنس نفحات، (1131) عبدالرحمن نیلدنورا جامی،

 .اطالعات انتشارات تهران، چاپ دوم، ،یعابد محمود قاتیتعل و حیتصح و

 و مقدمه ،یشابورینۀ فیخل نیحس بن محمدۀ ترجم ،شابورین خیتار ،(1131 )ابوعبداهلل ،یشابورین حاکم

 .آگاه تهران، ،یکدکنیعیشف ضامحمدر قاتیتعل و حیتصح

 .علم ،، تهرانیزنان صوف نینخست(، 1181حسینی، مریم )

 .هیالعلم دارالکتب بیروت، ،بغداد خیتار، (م 1333) ادی، ابوبکر احمد بن علی بن ثابتخطیب بغد

 .ةیالعلم دارالکتب بیروت، ،االسالم خیتار، تا()بی محمد عبداهلل ابو ذهبی،
 .دارالفکربیروت،  ،النبالء أعالم ریس ،(م 1333)                                               

 .هیالعلم دارالکتببیروت،  ،غبر من اخباری ف العبر ،(م 1381)                                               

 ،4403 شماره ،یرازیالشی البقل القرآن ریتفسی ف انیالب سیعرا ،تا()بی محمدی اب ،بقلی روزبهان

 .مجلس کتابخانه

 ۀ، شمارآستان قدس ۀنام ،«یدر علوم و معارف اسالم انیرانیسهم ا»(، 1111) جعفر نیالد نیز ،یزاهد

 .102 – 28)مهر(،  مخصوص

 .ریرکبیام تهران، ،چاپ نهم ،رانیا تصوف در جستجو، (1188 ) نیعبدالحسکوب، زرّین

 الن رنولد ةحیتصح و ةبنسخی اعتن قد و ،التصوفی ف اللمع ،(1314) عبداهلل نصری اب سرّاج طوسی،

 .دنیل ةنیمدی ف لیبر ةمطبع کلسون،ین

 عمران، دیس قیتحق ،(ریالتفس حقائق) یسلم ریتفس، (م 2001 /ـه 1421) محمد ابوعبدالرحمن سلمی،

 .هیالعلم دارالکتب بیروت،
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 ،اتیالصوف المتعبدات وةالنس ذکر هییل و هیالصوف طبقات ،(م 1338)                                                        

 ه.یالعلم دارالکتب بیروت، عطا، عبدالقادری مصطف قیتحق

، یمانیالی المعلمیی یح بن عبدالرحمن قیتحق ،االنساب ،(هـ 1400) میعبدالکر سعدی ابسمعانی، 

 .هیمیت ابن ةمکتب قاهره، ،ةیالثان ةالطبع

 پورمختار، محسن قیتحق و حیتصح ،السواد و اضیالب ،(1130)الحسن بنی عل لحسنابواسیرجانی، 

 .رانیاۀ فلسف و حکمتی پژوهش مؤسسهتهران، 

 .ةیملتزم ةمکتب مصر، ،یشعران طبقات ،(ـه 1111) عبدالوهاب شعرانی،

 داربیروت،  ،(العشرون و الجزءالثالث) تایبالوفی الواف ،(م 2010/ ـه 1411 ) لیخل نیالدصالح صفدی،

 .نیبرل« یالعرب الکتاب» النشر

 .علم کلسون،ینۀ نسخ اساس بر ،ایاالول رةتذک، (1184 الدین)عطّار نیشابوری، فرید

 .هیالعلم دارالکتب بیروت، ،ذهب من اخباری ف الذهب شذرات ،احمد بنی عبدالحعکری دمشقی، 

 .روتیبی الهاد اردبیروت،  ،نیالدعلوم اءیاح، تا()بی محمد حامدی اب غزالی،
تهران،  ،چاپ دهم جم، ویخد نیحس کوشش به ،سعادتی ایمیک، (1182)                                                

 .یفرهنگ وی علم

 ف،یالشر بن محمود محمود و محمود میعبدالحل قیتحق ،ةیریالقش ةالرسال، (1134) قشیری، ابوالقاسم

 .داریبتهران، 

 دارالکتببیروت،  ن،یالدشمس احمد قیتحق ،التعرف ،(م 1331 /ـه 1411 ) محمد بکر یابکالبادی، 

 .هیالعلم

 ،از قلمرو تصوف یفارس ۀاثر چاپ نشد ستیمجموعه ب ؛ریپ یها برگ نیا ،(1181) مایل هروی، نجیب

 .یتهران، ن

 ةحیفض و مریدینال نور) فالتصو لمذهب التعرف شرح ،(1161) لیاسماع میابراه ابو ،یبخاری مستمل
 .ریاساط تهران، روشن، محمدیۀ تحش و حیتصح و مقدمه ،(نیالمدع

 و حیتصح و مقدمه ،دیسعی اب خیالش مقاماتی ف دیالتوح اسرار، (1183) منور بن محمد میهنی،

 .آگاهتهران، چاپ نهم،  ،یکدکنی عیشف محمدرضا قاتیتعل

چاپ  ،یعابد محمود قاتیتعل و حیتصح و مقدمه ،المحجوب کشف ،(1183)ی عل ابوالحسنهجویری، 

 .سروشتهران، چهارم، 

 ،الزمان حوادث من یعتبر ما ةمعرفی ف قظانیال عبرة و الجنانمرآة ، (م 2001) اسعد بن عبداهللیافعی، 

 .هیالعلم دارالکتببیروت، 
 

 

 

 
 


