
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذوالنّون مصري
 

 1گلرنگ رهبر مرضیه
 پژوهشگر فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دانشگاه تهران فارسی یاتزبان و ادب کارشناسی ارشدآموختة دانش

 (161 تا 141 )از ص 

 91/6/1994تاریخ پذیرش مقاله: ، 9/1/1994 تاریخ دریافت مقاله:

      

 چکیده
اگر از  .آید هاي ممتاز تاریخ تصوّف به شمار مي ذوالنّون مصري از شخصيّتابوالفيض ثوبان بن ابراهيم معروف به 

و  این، شناخت احوالبنابر ؛هاست ها برگزینند، یقيناً ذوالنّون یكي از آن ترین بزرگان صوفيه ده تن را به مثابة برجسته

در شناخت تصوّف اسالمي الزم و  است،او كه نمایندة شاخص و تأثيرگذار تصوّف غرب جهان اسالم  هاي سخن تازه

و نقش آن در پيراستن كار و  «مالمت»دانند كه از  او را نخستين كسي مي ،ویژه اینكه اغلب منابع ضروري است؛ به

و  ، امّا به دليل جایگاه ممتازاست ور نوشته شدهمقالة حاضر براي این منظو لذا  حال صوفي سخن گفته است

ناچار باید از   گنجد و به او در این گفتار نمي مي، همة جوانب شخصيّت و احوالذوالنّون در تصوّف اسال استثنائي

او در واقعة محنت صوفيه و...  با معاصران، مذهب، كيمياگري، نقشها از جمله آثارِ وي، گسترة روابطش  برخي آن

 تر وانهاد. برانگيز است، چشم پوشيد و آن را به زماني فراخ بسيار نيز مهم و بحثكه 

 

 .نامة صوفيان، صوفيان مصر ندگيز، مصري ذوالنّونتصوّف اسالمي،  :کلیدي هايهواژ
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 ذوالنّون مصريا به تعدّد افراد مسمّ  مقدّمه؛ -1

 تصوّفهمراه با چند تن از عرفاي دیگر در صدر قلمرو پهناور  تردید گرچه ذوالنّون مصري بي

اسالمي جاي دارد و از دیرباز قدماي صوفيه و نيز محققّان معاصر ایران و عرب با اعجاب و تكریم 

 ناگشودني مشهود است. هایي گاه و گرههمچنان اختالفاتي اساسي  او در زندگاني اند، از او یاد كرده

تعدّد كساني است كه  ،او ندگانيدر ز نظر اختالف همه  اینوجود  دالیل اصلي گمان، یكي از بي

این عارف  یك از نویسندگاني كه به شرح احوالِ مطلبي كه هيچ اند؛ داشته نام «ذوالنّون مصري»

ذیل مؤلّف ابن قاضي، اند. گفتني است  فات نكردهبدان الت از قدما تا معاصران، اند، مصري پرداخته
ذوالنّون »كه به پنج تن از افرادي  ذكر نامبا  (171: 1 ج، قه.1991)خود  ، در كتاباألعيان وفيات

ابوالفيض ؛ قه.142 وفات:خميميّ المصري، لفيض ذوالنّون بن ابراهيم اإلاابو) اندشهرت داشته «مصري

احمد بن محمّد بن ابراهيم ابوالفيض ذوالنّون بن  صالح بن عبدالقدّوس اإلخميمي؛ ذوالنّون بن احمد بن

 یحيي بن علي اإلخميميّ المصري؛ وابوالفيض ذوالنّون بن  معروف به قصّار؛ بن اسحاق المصريّ اإلخميمي

كه در ي یها گره ها و بازگشودن شبهه مرتفع ساختندر  (المصري ابوبكر ذوالنّون بن سهل األشنانيّ

 است، افتاده گرید «ذوالنّون مصريِ»وي با آن چهار  نام اثر خلط بر شيخ زندگيهایي از  بخش

 از آن ميان، تنها دربارة اوّلي (قه.1112 :وفات)قاضي   ابنكه درخور توجّه اینكند.  كمك شایاني مي

دیگر چندان نصيبي  نفرر ارساند كه آن چه و این خود مي هدد اطّالعاتي مي ،كه همان شيخِ ماست

كه در  (91: قه.1411) تاریخ علماء اهل مصرنيز در  (قه.416 وفات:)الطّحان  ابن اند. از شهرت نداشته

دو تن از  ناممورد نظرِ ما،  ، افزون بر ذوالنّون مصريِاست مصر نوشته شده ذكر زاهدان و عالمان

را آورده  «ابوالفيض ذوالنّون بن یحيي»و  «ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن صالح»یعني  ،افراد مزبور

این مهم، به  داشتن نظر دربا  اند. ذوالنّون بن ابراهيم بودهكه آن هر دو از راویان سخنان است ته گفو 

 پردازیم. از زندگاني ذوالنّون ميهایي  بخش

  

 نام، لقب، کنیه و نسبت -1

، به نقل از (12 :قه.1971) الصّوفيّه طبقاتدر ي . سلمهست اختالف در منابع شيخ نامة دربار

با عنوان  ويو از  ذوالنّون دانستهاو را  ، نام(قه.921 ؛ وفات:ابوعمر الكِنْدى نوشتة) يالموال أعيان

 آغاز« یُقَالُ»كه با ز تردیدآمي يلحن با سپس و است  یاد كرده «ريبن ابراهيم المص ذوالنّون»

 گفته شده نام او ثوبان و»كه است  افزوده ،استبه صحّت آن مؤلّف  ياعتماد ياز ب يشود و حاك مي

 .جا( )همان «است  لقبش بوده «ذوالنّون»
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: 4 ج، قه.1927) ي، ابن جوز(96: 1 ج، قه.1411) ي، سمعان(999: 1 ج، قه.1417) يخطيب بغداد

به شيخ  كه از يدر شرح حال ،یك هرنيز  (111 :قه.1416) نمُلَقَّابن  و (944: 11 ج، قه.1411 ؛174

 اند. كردهعيناً تكرار این عارف مصرينام  دربارةرا  يسلم تةگف ،اند هدست داد

 الذّهب مُروجدر ، است سالِ تمام پس از ذوالنّون درگذشته 111كه  (قه.946 وفات:) يمسعود

رود كه از  ترین آثاري به شمار مي يشده از قدیم شناختهكه در ميان منابع  (61: 1 ج، قه.1969)

 يالمصر بن ابراهيم ابوالفيض ذوالنّوناو را دهد،  احوال و وقایع زندگيِ شيخ اطّالعاتي به دست مي

یونس  ابن ،با وجود اینندارد.  «ثوبان»به  يا اشاره ،نسب شيخ و  در نام و كند يم يمعرّف ياإلخميم

 و ترتيب يخطّ زمان لحاظ بهكه  (11: 1 ج، قه.1411) ددر كتاب خو (قه.947  وفات:)الصّدفي 

 يابراهيم، ملقّب به ذوالنّون مصربن  با عنوان ابوالفيض ثوبان است، از شيخ الذّهب مروج فردی هم يتاریخ

 است. كردهیاد

 شيخاند كه نام  كردهیادآوري  ميزضعيف و تردیدآ ياز منابع با روایت يبر این، شمار  عالوه

؛ جا همان ي،بغدادخطيب ؛ جا همان ،سلمي؛ جا همان ،ابن یونساز جمله: ) است  نيز گفته شده« فيض»

 سمعاني، ؛29: 1 ج، قه.1417 يس،مابن خَ؛ 11  :1961، انصاري ؛ 16 :1974عثماني، ؛ 91: 1 جتا،  بيري، قشي

 با امّا .(912: 1 ج، م 1961 خلّكان،ابن ؛ 944: 11 ج ،قه.1411 ،همو؛ 117: 4 ج، قه.1927 ،ابن جوزي؛ جا همان

از جمله: ) اند او ذكر كرده برا لق «ذوالنّون»ثوبان و  را شيخ م، ناصراحت به، اغلب منابع  اینوجود 

، سابن خمي ؛جا همان ،يانصار ؛124 :1914هجویري، ؛ جا همان ،عثماني ؛جا ، همانريقشي ؛جا ، همانیونس  ابن

، الميزان لسانصاحب ابن حجر عسقالني،  ميان، این از .(11 :1911، جامي؛ جا همان، ابن خلّكان؛ جا همان

به نام  يقول شخص ، از(26: 9 ج، قه.1416) است  را تأیيد كرده «ثوبان» ،نام و عنوان شيخ در د خو  آنكه از پس

ثوبان برادر »كه  است آمدهچنين  (است آن ذكر نشده )اسمِ ياز كتاب يا نسخه شيةحاكند كه در  ينقل م يجوزقان

 .(27: 9 ج، همان) «است  ذوالنّون بوده

تر و مشتمل بر نقل  نام و لقب شيخ مفصّل ربارةد دمشق مدينةتاریخ مؤلّف ، منقوالت يبار

كه  يكسان» را در ذیل موضوع يشرح احوال این عارف مصر خود . اواست روایات گوناگون

فيض  ،تر ضعيف يروایت به او ثوبان یا امّا تصریح كرده كه نام، است آورده «اسمشان ذوالنّون بوده

او  كه  ) يخطيب بغداد تةگف ابن عساكرحال،   عين در. (991: 17 ج، قه.1412 ابن عساكر،) است بوده

بن ابراهيم بوده و نامش را ثوبان  ذوالنّون» مبني بر اینكه شيخنيز را  خود از سلمي روایت كرده است.(

عبداللّه   بن بن احمد ابویعقوب یوسف قول از نيزبار   یكو امّا  (411 :)همان است  آورده «اند گفتهنيز 

اند و  ثوبان گفته كند كه نامش را ينقل م (تردیدآميز يالبتّه با روایت) ، مصاحب ذوالنّونيالبغداد

است و   فيض بوده  نامش :گوید يم قول همو بار، از رو دیگ جا( )همان است  لقبش بوده «ذوالنّون»
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 به قول ابن از كتاب خود دیگر يدر موضعهمچنين  عساكر . ابنجا( )همان اش ابوالفيّاض كنيه

 خوانده «يلمصربن ابراهيم ا ابوالفيض ذوالنّون»كه شيخ را  كند اشاره مي (اإلكمالمؤلّف )ماكوال 

نامش ثوبان » بر اینكه يمبن ؛آورده است را يدیگر، تصریحات قشير جایيدر  و (411)همان: است 

 .(411 :)همان «هم فيض و لقبش ذوالنّون يروایت به ،بوده

 و  كه به نام جا  آن ،النّون المصري في مناقب ذي يالدّرّ الكوكب نيز در كتاب خود، ابن عربي

نام،  بارة، پنج روایت متفاوت دراو من تصریح بر وجودِ اختالف در نامض، است شيخ پرداخته نسبِ

ذكر  ،هفيّالصّو تاریخبه كتاب  استناد ، باتنخس :(21 :قه.1911) است  كرده نقل ية ويلقب و كن

 ي؛ سپس، با توجّه به آنچه سلماست شدهبن احمد گفته  1ابوالفيض ین عارف مصرينام اكرده كه 

گفته شده بن ابراهيم  ذوالنّوناو  نامخاطرنشان ساخته كه ، كندمينقل  يالموال أعياناز كتاب خود 

را ابوالفيض   اش و كنيه «ذوالنّون»او را فيض، لقبش را  موید ناگ يبار نيز م ؛ یك(29 :)همان است

 «ذوالنّون»كه  كند ينقل م يبغداد بن احمد قول ابویعقوب یوسف بار، از ؛ دیگرجا( )همان اند گفته

و در آخر  (61 :)همان است  بوده فيض نامشو  او بلق «ذوالنّون»و یا اینكه  وي نامِ شيخ و فيض 1ةكني

 .(جا نهما)است   شده  بن ابراهيم گفته او ثوبان مكند كه نا يیگر، نقل مد ياساس روایت بر

از  پس يو. تر است نام و لقب شيخ صریح ةدربار ياز ميان قدما، منقوالت خواجه عبداللّه انصار

را لقب  «ذوالنّون»را نام و  «ثوبان» و كندمي او داوري دربارة نام و لقباقوال مختلف،  يبيان بعض

 به (11 :1911) األنس نفحات دري نيز . جام(11: 1961) شمارد يتر م قول را صحيح و این داندميوي 

ر از این نيز ذوالنّون لقب است و غي»كه  است  گفتهو  كرده، همين مطلب را تكراريانصار تبع

 «.این است اند، امّا اصح گفته

با نام  در تاریخنيز  ينيست و كسان دیگر يمنتف ،نام هم باشد« ذوالنّون»اینكه امكان چند  هر

شيخ را مِ او نا يپ كه از يو دیگران يسلم ،يكه مسعود هستاین احتمال  9اند، بوده« ذوالنّون»

 بدانشيخ ميان مردم رواج داشته و در كه اند  التفات داشته يحقيقت به نام اند، در دانسته ذوالنّون

 رةخود را دربا اطّالعاتِكه د كن ياشاره م (61: 1 ج، قه.1969) يكه مسعود چنان ؛است  مشهور بوده

بنابراین، شاید بتوان گفت شهرت شيخ  ؛است  گرفتهآنجا  ماز مردمصر  به اخميمِ در سفرذوالنّون 

 سبب گرچه در ،است  هالشّعاع قرار داد او را تحت دیگرِعناوین  بوده كه نام و يتا حدّ «ذوالنّون»به 

باره  این كه در يحكایات و نظرهای زیرا ؛تقاطع گف يتوان سخن ينيز نم «ذوالنّون»او به  راشتها

با ذكر این حكایت،  األولياء ةذكرتدر  است. عطّار تراشي تعلّنوع توجيه و  از اغلب، است نقل شده

 توضيح دهد: «ذوالنّون»شيخ را به علّت شهرت  كوشيده است
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 ؛نشستند يم يرا دیدم كه در كشت يدریا انداختم، جماعت يسو  خویشتن به [ :د]ذوالنّون گوی»

گم شد،  يدر كشت يرا گوهر يچند برآمد، مگر بازرگان ينشستم. چون روز يمن نيز در كشت

دن اتّفاق كردند كه با توست، پس مرا رنجاني .جُستند يگرفتند و م يم يیك را از اهل كشت به یك

 چون كار از حد بگذشت، گفتم: .بودم يو من خاموش م بسيار كردند فِگرفتند و استخفا

ذوالنّون  .در دهان يگوهر یكي هراز دریا سر برآوردند،  يهزاران ماه «!يدان يآفریدگارا، تو م»

او افتادند و از او  يپا و  در دست ،بدیدند چون آن ياهل كشت .را بگرفت و بدان بازرگان داد يیك

 ، جم 1917ـ1912) «او ذوالنّون آمد منا ،و از این سبب چشم مردمان اعتبار شد خواستند و چنان درعذر

1 :116). 

نيز  األولياء ةتذكرمنابع مقدّم بر شود كه در  مي دانسته جدّي در كتب تاریخ و تصوّف يجویوجستبا  امّا

، برخالف روایت ها آن مةهكه در  اساسي با این تفاوتو البتّه  است آمدهت با روایاتي گاه بسيار متفاور، مزبو تحكای

جوانكي در » یا (961: م 1999 ،خركوشي)در كشتي  ياست و قهرمان داستان جوان يراو ،ذوالنّون خود ،األولياء ةتذكر

ابن ؛ 624 :1974 عثماني،؛ 297: 1 ج، تا بي)قشيري، یا جواني خفته در عبایي  (121 :م 1999 ،المجالس منتخب رونق) «كشتي

یا  (176: 11 ج، قه.1921 ،ابونعيم اصفهاني؛ 917 م: 1999 خركوشي،) اي ژنده یا مردي با جامه (11: 1 ج، قه.1417، يسخم

 ساله چند و  یا جواني بيست (196 :قه.1911 ابن عربي،؛ 199 :قه.1949 نيسابوري،)داده   كف  از  اي عقل چرده سيه

یا جواني  (949 :1914 هجویري،) دار یا جواني مرقّعه (196: 4 ج، قه.1927 ،ابن جوزي؛ 927: 9 ج، قه.1921 ،ابونعيم اصفهاني)

 الجزري،ابن یوسف )امده برن یا جواني خط (66 :قه.1911ابن عربي، ؛ 942: 11 ج ،قه.1411 ،همو ؛جا ، همانابن جوزي)زیباروي 

 ةتذكردر روایت مذكور حكایت رسد  ينظر م بنابراین، به ؛ندا كردهمتّهم  يرا به دزد ياست كه و (44: قه.1416
قهرمان  جاي به )ذوالنّون( يكردن راو جا در حكایت و جابه بردن دستاست با   تحریف شده و عطّار كوشيده األولياء

عطّار ( 111: 1967)به گفتة بدوي  بدانيم يوقت ویژه به ؛توجيه كند «ذوالنّون»ه علّت اشتهار شيخ را ب )جوان( داستان

و  ردالعاده دا در شكار نوادر و حكایات شگفت و خارق يهمه سع از بيش هان صوفيميان مورّخ در است كه يكس

ها  از آن يپيرایش بعضیش و ساخته یا آنكه حدّاقل به آرا انجامد خود يها را كه به كرامت م از این حكایت يبعض»

  .(جا همان)« است  بين مردم شایع بوده دست یازیده كه در

شرح  ةنگارند، مصطفي حلمي محمّد است، )ع(لقب حضرت یونس« ذوالنّون»نظر به اینكه 

نجات  ةآميز كه دربار جستن به حكایتي كرامت ، با استنادهاإلسالميّ المعارفةرئدااحوال ذوالنّون در 

داستان حضرت  را تسامحاً یادآورحكایت آن  4،است شيخ دست  كودكي از دهان تمساح به

 :است تصریح داشتهچنين دانسته و  )ع(یونس
است برگردد و آن   دهكه از او روایت ش ياز كرامات يذوالنّون به یك يةین است كه وجه تسمبيشترین گمان ا»

 يِتاب يذوالنّون چون ب ت.او را خورده اس تمساح كودكِ :گوید يآید و م ينزد ذوالنّون م يزن يروزاین است كه 

گاه آن .«! تمساح را آشكار كن ،خدایا»گوید:  يآید و م ييل مكند، به ساحل ن يفرزندش احساس م يآن زن را برا

زیرا  ؛آورد يمكند و كودك را زنده و سالم بيرون  يآید و ذوالنّون دست در شكم آن م ياو م يسو  تمساح به
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، به این نام يسبب داستان معروفش با ماه نيز به )ع(كه حضرت یونس بزرگ است، چنان يِماه يبه معن «نون»

 .(411: 9م، ج  1991) «است  )ذوالنّون( مشهور شده

شيخ به  تشهر يقاطع برا يتوان آن را دليل يبيش نيست و نم يامّا این نظر نيز گمان

بر افزون لقب او ساخته باشند؛  و  حكایت را هم در توجيه نام آنبسا   دانست و چه «ذوالنّون»

 .ينه ماه است  سخن از تمساح رفته استبور، اینكه در داستان مز

ضمن  سرچشمة تصوّف در ایراندر كتاب ، ينفيسسعيد ، يمعاصر ایران پژوهشگراناز ميان 

حضرت  شدن ملقبتوان وجه  يمو اینكه ن «ذوالنّون»سبب اشتهار شيخ به  بودنن روشنتصریح بر 

 : اند چنين گفته گمان و  حدس  ، بهكاربرد  بهنيز  يمصر صوفياین  ةدربار «ذوالنّون» را به )ع(یونس
است و  (zenon) «نزنو» آن يِيار رایج است كه اصل یونانبس يِاز نام یونان يذوالنّون تحریف»

ایان تارك و از همان ترس يیونان ،نماید كه این مرد ياند. چنان م ضبط كرده «زینون»آن را  معرّبِ

كرده تحریف  «ذوالنّون»را به  يو يِبوده باشد كه بعدها نام یونان ياسالم ةآغاز دور مصر در يدنيا

 .(99: 1919) «اند مأنوس بوده ياز یك نام یونان پيغمبر بيش سِمسلمانان به لقب یون كه زیرا؛ باشند

 يبه چه منبع به یونان يدر ذكر انتساب ذوالنّون مصر ينفيسبر اینكه معلوم نيست   عالوه ،امّا

در كتاب  (قـ.قرن سوم هزنده در ) 2لِ كيمياگربن اُمَيابوعبداهلل محمّد باید گفت  ،است استناد جسته

ذ متقدّم و اصيل در این تحقيق كه از مآخ (21 :م 1999) 6في اإلكسير ةالنّجمي و األرض  يالماءالورق

 بر اینا بن. است  یاد كرده ياألزد ياإلخميم يعنوان ذوالنّون المصر رود، از شيخ ما با يم شماربه 

 اصل او (عرب ةگان از قبایل ده) «أزد» ةبه قبيلو انتسابش  ذوالنّون يبرا« يازد»ذكر نسبت  با قول و

، زنون، دانشمند ياند، از اعراب دانست. وانگه بوده ياز مصریان كه قِبط يرا باید برخالف بسيار

 فةاو به فلس سفةو فل يیا ذوالنّون رواق يكه در شرق به ذوالنّون یونان ينوافالطون فةفلس تةبرجس

هشتم در قرن  يذوالنّون مصر امّا ،است زیسته ياز ميالد م ، در قرن چهارم قبلمشهور است يرواق

اینكه   به نظر البتّه؛ (191 :1961 ،نكورب) كرد اشتباهنباید آن دو را با هم  ،بنابراین ؛يميالد و نهم

 ينوافالطون يها اندیشه از يذوالنّون مصر يتصوّف و عرفان به تأثيرپذیر ةغلب پژوهشگران حوزا

نظر از  صرف ،(29و  14: 1912كوب،  ؛ زرّین61 :1927همو،  ؛11 :قه.1971 ،نونيكلس :)از جمله اند اشاره كرده

كه این خود، البتّه  افكارشان را محتمل دانست يميختگتوان آ يم دو، تنها احتمال خلط نام آن

 .نيازدارد مفصّل به پژوهشيو است جداگانه  موضوعي

 نيز از ما شيختوان احتمال داد  يآیا در حدّ یك فرض م این پرسش مطرح است كه ها كه بگذریم، از این

 ةكه دربار طور  آن 7؛اند وإسمين بودهنيز ذ (الساّلم عليهم) از انبيا يبرخكه  چنان ت؟اس  ذوإسمين بوده افراد

، قه.1412) اند دیگر او ذكر كرده نام را« ذوالنّون»ابن عساكر  تصریح بهاند و  نيز چنين گفته )ع(حضرت یونس

 .(971: 17 ج
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ق: ه.1971سلمي؛ 141 :1911بن ندیم، ا از جمله) اند نوشته« ضيابوالف»شيخ را اكثر منابع  ةنيك

 ؛124: 1914، هجویري ؛16 :1974، عثماني ؛91: 1 جتا،  بي، قشيري؛ 999: 1، ج قه.1417، يبغداد خطيب ؛12

 ،قه.1411 ،ابن جوزي؛ 991: 17 ج، قه.1412 ابن عساكر،؛ 96: 1ج ، قه.1411سمعاني،  ؛11: 1961، انصاري

 البتّه ؛(11: 1911، جامي ؛912: 1، ج م 1961، ابن خلّكان؛ 166: 1 ج ،قه.1979یاقوت حموي، ؛ 944: 11 ج

  نيز ذكر شده« ابوالفيّاض»بر ابوالفيض،   او عالوه ةكني رت ضعيف یتيبا روا ها از آن يدر شمار اندك

 همو،؛ 162: 12 ج ،قه.1414؛ همو، 291: 11 ج، قه.1411ذهبي، ؛ جا همان ،ابن عساكر  ؛جا ، همانانصارى) است

 تاریخ گزیدهمؤلّف  ةگفتاین بنابراین، باید ؛ (26: 9 ج، قه.1416؛ ابن حجر عسقالني، 29: 9 ج، قه.1416

سهو و خطا و به را  (911: 9 ج، 1916-1916سامي، ) األعالم  قاموسو صاحب  (641 :1941مستوفي، )

 .اند ذكر كرده« ابوالفضل» شيخ را يةكه كنتصحيف ابوالفيض دانست  قوي احتمال

منابع  ياست، برخ  در مصر بدان شهرت داشتهي زندگ به جهتكه  «يمصر»بر نسبت   عالوه

؛ جا همان ،؛ انصاري16 :قه.1971 سلمي،؛ 61: 1 ج، قه.1969 مسعودي،از جمله: ) «ياخميم» يها نسبت

، مسعودي) «ينوب»و  (...و 999و  991: 17ج ، قه.1412 ابن عساكر،؛ 97و  96: 1 ج، قه.1411سمعاني، 

 :2 ج، ؛ همان97 :1 ج، قه.1411 سمعاني،؛ جا همان، هجویري؛ 997 :1 ج، قه.1417ي، بغداد خطيب؛ جا همان

 او ينسبت برا دور اند و این ه هآورد ذوالنّون ينيز برارا  (291: 11 ج، قه.1411ذهبي، ؛ 291

در  لكه ابن امي ه شدتر هم گفت ن خواهيم پرداخت. پيشداخود ب يما در جا واست  يپذیرفتن

 است.  كرده ذكر وي يرا نيز برا« ياألزد» ، نسبتِيو اخميم يبر مصر  خود، افزون بكتا

 «ذوالنّون»را نام و  «ثوبان»و با استناد به نظر اكثر منابع كه  دشگفته  كنونچه تااز مجموع آن

اقوال  ةدربارنيز  يعبداللّه انصار  خواجه قدماميان  جا كه از  و نيز از آن اند د كردهرا لقب شيخ تأیي

نقّادانه همين  اي يوهبه ش و كندمي يداور ،است  لقب ذوالنّون بوده و  كه در نام يگوناگون و اختالف

 ، به صوابایم هنيافتن قول ایردید در ت يبرا يدليل موجّهچون و  كرده استاخير را تأیيد  تةگف

 بشناسيم. يبه ذوالنّون مصر عروفبن ابراهيم، م را ابوالفيض ثوبان ختر است كه شي نزدیك

  

 سکونت يخاستگاه و جا  -9

سلمي،  ؛11: 1 ، جقه.1411 ،ابن یونس) اند دانسته 1او را از نوبه راصل و تبا ،ذوالنّون لاحوا مةنویسندگان ترج

 ؛جا همان، انصارى ؛جا همان، هجویري ؛جا همان، عثماني؛ جا همان، ي؛ قشير999 :1 ج، قه.1417ي، بغدادخطيب ؛ جا همان

: 11 ج، قه.1411 همو،؛ 117: 4 ج، قه.1927 ،ابن جوزي؛ 411 :همان ؛999 :17 ج، قه.1412ابن عساكر، ؛ جا همانسمعاني، 

از  بسياري  یحبه تصرامّا  ،(جا همان، جامي؛ 912: 1، ج م 1961، ابن خلّكان؛ 166: 1 ج ،قه.1979، یاقوت حموي ؛944

، يبغداد خطيب ؛جا ، همانیونس  ابن ؛جا همان، مسعودي) است  زیسته يجا م بوده و آن 9منابع، مولد خودِ او اخميم

 ،قه.1411همو، ؛ جا همان ،قه.1927، ابن جوزي؛ جا همان، ابن عساكر؛ 96: 1 ج، قه.1411سمعاني، ؛ جا همان ،انصارى ؛جا همان
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اشاره  تر اند و ما پيش او ذكر كرده يبرا يكه برخ يو اخميم ينوب يها نسبت بنابراین،؛ (جا همان، يجام؛ جا همان

 خطيب) است و به مصر رفته ترك كرده رااخميم  ياز مدّت پس ويمنابع،  يبرخ به گفتةكردیم، از اینجاست. 

ها  ظاهراً، سال و (جا همان ،قه.1411همو، ؛ جا همان ،قه.1927، ابن جوزي؛ 97 :1 ج، قه.1411سمعاني، ؛ جا ي، همانبغداد

  11است.  همراه داشته  او به يرا برا يمصر تِنسب ،اقامت در مصر

 دانستهمنسوب جا  ذوالنّون را به آن ،شهر اخميم يهنگام معرّف بار به پس از آنكه یك يیاقوت حمو

به نام  ياز قول شخص 11،«وركان»از كتاب خود، ذیل مدخل  يدر موضع دیگر ،جا( همان ،قه.1979) است 

، ج همان) «بوده است )وركان(جا  ، از آنيشيخ ما، ذوالنّون مصراو گفت: » :كند ينقل مچنين  يابوالفضل هرو

ذیل مؤلّف ابن قاضي، ماست كه  نامان شيخ از همان هم يیك ،يامّا باید گفت كه این ذوالنّون مصر ،(999: 4
لٍ األَشْنَانِيُّ بْنُ سَهْ ذُوالنُّونِ أَبُوبَكْرٍ شَيْخٌ لَنَا اإلِصْبَهَانِيُّ» :است كرده نيز از او چنين یاد األعيان وفيات

 نيز ياست. ذهب  اصفهان بوده 11اشنانِ پيداست، از يو تكه از نسب چنان و (171: 1 ج ق،ه.1991) ...«الْمِصْرِيُّ

 ي، ابونعيم اصفهاناألولياءحلية  سخنان مؤلّفِاو را از راویان ( 427: 17 ، جقه.1411) النّبالء سير أعالمدر 

را در حدود  ین شيخ اصفهانيحيات ا يتقریب يها سال  توان يم گونه ینبدكه  كند يم يمعرّف (قه.491وفات:)

 تخمين زد. قـ.قرن پنجم ه

  
 تاريخ والدت -4

 اند گفته (قه.179  وفات:) بن انس  از اینكه او را شاگرد مالك .نيافتيم يچيزدر منابع  ،ذوالنّون تاریخ والدتدر 

 يذهب است.  اتّفاق افتاده قه. 179 لِتولّدش پيش از ساتوان دانست  ي، م(11: 1911 ،جامي ؛11: 1961، يانصار)

 است  ذكر كرده (قه. 121  وفات:) يوالدت او را در اواخر ایّام حكومت منصور عبّاس النّبالء سير أعالمدر 

 العبر  يها و نيز در كتاب( 296 همان:)از آن كتاب  يدر موضع دیگر يسوی از .(291: 11 ج، قه.1411)

آنكه وفات ذوالنّون را ذیل حوادث  از پس ،(141: 1 ج، قه.1411) خود مِاإلسال  دولو  (291: 1 ج، قه.1947)

گفتنى  .است سال بوده نود یا حدود نود مرگ به وقتِ و، تصریح كرده كه سنّ ااست آورده  قه. 142سال 

نزدیك هفتاد سال یا  ،مرگ هنگام بهسنّ ذوالنّون  اإلسالم  ختاریدر  تنها است از ميان كتب رجال ذهبى

نيز  Bowering))باورینگ  و ظاهراً (161: 12 ، جقه.1414)گفته شده  «(ينَ أَوْ جَازَهَاقَدْ قَارَبَ السَّبْعِ)»بر آن   افزون

امّا باید گفت با توجّه  ،(271: 1996) است  تخمين زده قه. 172والدت شيخ را سال  ،همين روایت مبناي بر

 ظنّ به ،است  حدود نود سال گفته شده مرگ به وقتِها سنّ ذوالنّون  هاى ذهبى كه در آن به دیگر كتاب

 ؛است« التّسعين»تصحيف  اإلسالم  تاریخدر روایت « السّبعين» كه كرد توان استنباط یقين مى  به  قریب

 (قه.121 وفات:)نيز تاریخ والدت ذوالنّون در اواخر ایّام حكومت منصور عبّاسى  النّبالء سير أعالمویژه اینكه در  به

ابن عماد ) الذّهب  شذراتو  (149: 1ق، ج ه.1911سيوطي، ) المحاضره  حسنصاحبان  است.  شده ذكر
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به او  بودن ساله نودو  قه. 142بر وفات شيخ به سال  مبني را ذهبي گفتة نيز (117: 1ق، ج ه.1921الحنبلي،

به اینكه اكثر مؤلّفان وفات شيخ را  ند. اگر این قول را بپذیریم، نظرا كرده خود تكرار يها در كتاب ،مرگ وقت

 يبرخ ةگفتبنابراین، به ؛ بدانيم قه. 122اند، تاریخ والدت او را باید حدود سال  ذكر كرده قه. 142به سال 

 و سزگين (61: 1 ج ،تا بي) (Brockelmann)بروكلمان ، (14: 1 ج، 1971-1969) معاصران همچون ماسينيون

(Sezgin) (1911 ،994: 1 ج) تردید نگریست. ةدید باید به ياند، م دانسته قه. 111 كه تولّد شيخ را حدود سال 

 

 خانواده -5

: 1 ، جقه.1411 ،یونس  ابن؛ 61: 1 ، جقه.1969، مسعودي از جمله) اند را ابراهيم نوشته ذوالنّون نام پدر عتمام مناب

؛ 16 :1974، ؛ عثماني91: 1ج تا،  ، بي؛ قشيري997و  999: 1 ج، قه.1417 ي،بغدادخطيب ؛ 16و  12 :قه.1971سلمي، ؛ 11

؛ 441و  991 :17 ج، قه.1412ابن عساكر، ؛ 97و  96: 1 ج، قه.1411سمعاني، ؛ 11 :1961، انصاري؛ 124: 1914، هجویري

 1961؛ ابن خلّكان، 166و  162: 1 ج، قه.1979یاقوت حموي، ؛ 944: 11 ، جقه.1411همو، ؛ 117: 4 ، جقه.1927ابن جوزي، 

از  .(11: 1911؛ جامي، 29: 9 ج، قه.1416همو، ؛ 162: 12 ج ،قه.1414؛ همو، 291: 11 ج، قه.1411ذهبي، ؛ 912: 1 ج، م

، انصارى) است  هم گفته شده« احمد»اند كه نام او  تردیدآميز خاطرنشان ساخته با روایتي این ميان، بعضي

 .(جا همان ،قه.1416همو، ؛ جا همان ،قه.1414؛ همو، جا همان ،قه.1411، ذهبي؛ 991 :17 ج ،قه.1412 ابن عساكر،؛ جا همان

تني كه به ذوالنّون مصري  از ميان پنج ،األعيان وفياتذیل مؤلّف  ابن قاضي،كه پيش از این گفتيم،  چنان

 و« 19بن عبدالقدّوس اإلخميمي  بن صالح بن احمد  ابوالفيض ذوالنّون»هاي  تن به نام اند، از دو شهرت داشته

، قه.1991) است  یاد كرده «المصري اإلخميمي بن اسحاق  بن ابراهيم بن محمّد بن احمد بوالفيض ذوالنّونا»

اند،  كه برخي او را احمد نيز گفته شيخ پدر نام دربارةنظر  رسد علّت وجود اختالف نظر مي . به(171: 1 ج

پدرانشان  نامدو پيداست،  نسب هر و  كه در نام زیرا چنان ؛باشدتن  شباهت و خلط نام شيخ ما با نام همين دو

 است.  احمد ذكر شده

؛ 16: قه.1971سلمي، ؛ جا همان، یونس  ابن) بهدانيم كه اهل نو ابراهيم، پدر شيخ، این اندازه مي ةباري، دربار

سمعاني، ؛ 124، هجویري؛ جا ، همان؛ انصاريجا همان، ؛ عثمانيجا همان، ؛ قشيري999: 1 ج، قه.1417 ي،بغداد خطيب

؛ 944: 11 ، جقه.1411همو، ؛ 117: 4 ، جقه.1927ابن جوزي، ؛ 999: 17 ج، قه.1412ابن عساكر، ؛ 97: 1 ج، قه.1411

لة است كه قبي  از بردگاني بودهو  (جا همانجامي،  ؛916: 1 ج، م 1961 ابن خلّكان،؛ 166: 1 ج، قه.1979یاقوت حموي، 

ابن ؛ جا همان ،؛ انصاريجا همان ،سلمي؛ جا همان ،یونس  ابن) قریش او را آزاد كردند و در شمار موالي خود قرار دادند

ميان مؤلّفان كتب تاریخ و  از. جا( همان ،جامي؛ جا همان ،ابن خلّكان؛ جا همان ،ابن عساكر؛ 11: 1 ، جقه.1417، خميس

اند كه او  تصریح كرده برخي منابع شيخ را اخميمي گفته است نه نوبي. رِپد جا( )همانابن خميس  تنها تراجم،

؛ 441: 17 ج ،قه.1412 ابن عساكر،؛ 997: 1 ج ،قه.1417 ي،بغداد خطيب) است  بن محمّد انصاري بوده اسحاق ةبرد
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 :است آوردهنوبي چنين ة ذیل واژ األنسابدر  سمعاني .(946: 11 ج ،قه.1411همو، ؛ جا ، همانقه.1927ابن جوزي، 

 )برده(  سمعاني نيز مولي تةاین گف .(291: 2 ج ،قه.1411) «رود ميكار موالي به ةبيشتر دربار )نوبي(این نسبت »

ذهبي، ؛ جا همان ،؛ انصارىجا همان ،سلمي) اند را نيز از موالي گفته  كند. خودِ ذوالنّون ابراهيم را تأیيد مي بودنِ

 ،األعيان ذیل وفياتمؤلّف ابن قاضي،  .جا( همان ،قه.1416همو، ؛ 166و  162: 12 ج ،قه.1414جا؛ همو،  ، همانقه.1411

 ج ق،ه.1991) اند برخي نيز او را از موالي انصار گفتهو  است   قریش بوده لةقبي ذوالنّون از مواليِ كه تصریح كرده

 تاریخكتاب  ،كند موالي معرّفي مي شماراو را در  ةترین سندي كه ذوالنّون و خانواد كهن . ظاهراً،(171: 1
، جا( )همان عساكر  ابن، جا( )همان كه سلمي ابوعمر الكندي است؛ چنان شتةنو الموالي  أعيان یاالمصریين  يالموال 

بيان این مطلب به آن  ، دریك هر (26: 9ج ، قه.1416) و ابن حجر عسقالني (162: 12 ج ،قه. 1414)ذهبي 

 اند. استنادكرده كتاب

اختصاص  مدخلي كه به ذوالنّون، ذیل العربي  األدب  تاریخاز اجداد ذوالنّون اطاّلعي نداریم. بروكلمان در 

كند و بنابراین، نام جدّ پدري شيخ را احمد  معرّفي مي بن احمد المصري بن ابراهيم ذوالنّوناست، او را   داده

تر هم  كه پيش چنان امّا ،ایم احمد براي جدّ شيخ برنخورده نامدر منابع، البتّه به  . ما(61: 1 ج تا، بي) است  دانسته

را  به ذوالنّون مصري وسومسومين فرد از افراد م (جا همانابن قاضي، ) األعيان وفيات ذیلمؤلّف  ،گذشت

معرّفي  14«قصّار»معروف به  بن اسحاق المصري اإلخميميم بن ابراهيد بن محمّد بن احم ذوالنّون  ابوالفيض

 .شود ، نيز دیده ميخشي ، پدر«ابراهيم» نامنسب این شخص،  و  در نام شود كه مالحظه مي چنان است و  كرده

شيخ بدانيم، شاید بتوان گفت نام جدّ پدري  ةبه خانوادسب با اندكي احتمال شخص مذكور را منت ، اگرحال

اي كه بر  در مقدّمه ،شفيعي كدكني به گفتةگيرد كه  این حدس وقتي قوّت مي .استه بود ذوالنّون اسحاق

از فرزندان خود را  نام یكي ها «اسحاق»غالب » گذاري سنّت ناماساس یك  بدانيم براند،  الطّير نوشته منطق

 .(91 :1914، )عطّار «اند گذاشته مي «مابراهي»

او نظر واحدي وجود ندارد.  ننام و تعداد برادراة است. دربار  به استناد منابع، ذوالنّون برادراني هم داشته

را نيز آورده  برادر ذوالنّون «شيخ ذوالكفل»خود در شمار رجال صوفيه، نام  ب، در كتاالتّعرّفكالبادي، مؤلّف 

الطّحان،  ابن) تاریخ علماء اهل مصرصاحب امّا ، است اطاّلعي به دست ندادهاین ز ا و بيش (11 :1971)

عبد »هاي  تن دیگر به نامو بن ابراهيم، از دل بر ذوالكفه در ذكر زاهدان و صوفيان مصر، عالو (69 :قه.1411

بن ابراهيم و از راویان اقوال و ن دو برادر ذوالنّور كه ه است  یاد كرده «بن ابراهيمي عبدالبار» و «العرش ذي

برادران  شمارر العرش را د ميان، تنها عبد ذين ایز ا األعيان ذیل وفيات. مؤلّف (11: )هماناند  حكایات وي بوده

كه خود نيز  او به گفتة ؛. خطيب بغدادي البتّه نظري دیگر داردجا( ، همانابن قاضي) استه او آورد لو راویان اقوا

هاي الهميسع،  ذوالنّون سه برادر به نام، كند احمد السّهمي نقل مي بنن حيّاابوالعبّاس  مِاز شخصي به نا

در  . ابن عساكرجا( )همان اند وي نبوده یك در طریقت مانند است كه البتّه هيچ  عبدالباري و ذوالكفل داشته
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الملوك و  المنتظم في تاریخ و جا( )همان ةفوالصّ صفة هاي كتاب در و ابن جوزي جا( )همان دمشق مدينة تاریخ
 جا( )همان الصّوفيّه طبقاتدر  ، انصاريبا وجود این. اند كردهخطيب بغدادي را عيناً تكرار تةنيز گف جا( )همان مماأل

ار ب ربار از ذوالكفل، عبدالباري و عبدالخالق و دیگ است: او یك  آوردهنام برادران شيخ  ارةدو روایت متفاوت درب

 «اليسع»رسد كه  نظر ميبه البتّه چنين  ؛است  برادران ذوالنّون یادكرده به عنوان از اسرافيل، اليسع و ذوالكفل

، تنها از األنس  نفحاتامّا جامي در  ،است خطيب بغداديدر روایت « الهميسع»در روایت انصاري، تصحيح 

از ل نقه ب (27: 9 ج ،قه.1416) الميزان  لساندر  . ابن حجر عسقالني نيزجا( )همان سته اذوالكفل یاد كرد

ه است. ابن عساكر عالوه نام ذوالكفل را آورد تنهاذوالنّون،  ميان برادرانز ا ،ابن الطّحان تاریخ مصر ذیلكتاب 

از سلمي، نام برادران ذوالنّون را  نقل به دمشق مدينةتاریخ در موضع دیگري از  ،بغدادي خطيب تةگف ذكرر ب

ر ب نيز یك بار الدّرّي  الكوكب. مؤلّف (411: 17 ج ،قه.1412) است هگفتو عبدالباري  12ذوالكفل، عبدالخالق

 را آورده ةفوالصّ صفةدیگر روایت ابن جوزي در  ، همين نظر و بارِالصّوفيّه  تاریخ مبناي روایت سلمي در كتاب

تنها شيخ  (641 :1941)و حمداللّه مستوفي  جا( )همان امّا یاقوت حموي ،(61 ص :قه.1911، ابن عربي) است 

 اند. يفزودهنآورده و مطلب دیگري  شمار برادران ذوالنّون ذوالكفل را در

 ردست داریم. در منابعي كه ذك ذوالكفل اطاّلعاتي اندك درروي، از ميان برادران ذوالنّون تنها از ر هه ب

از او با همين عنوان ، الصّوفيّه  طبقاتدر است. انصاري نيز   شده جا از او با عنوان ذوالكفل یاد  آن گذشت، همه

امّا  ،جا( )همان است  اند نامش ميمون و لقبش ذوالكفل بوده است كه برخي گفته  افزوده سپس یاد كرده و

او را ميمون و لقبش  م، ناصراحت به جا( )همان الدّرّي  در الكوكب و ابن عربي جا( )همان األنس  نفحاتجامي در 

كه او نيز همچون پدر و برادرش،  دریافتتوان  مي ،اند اند. از اینكه نامش را ميمون گفته را ذوالكفل آورده

از  ،آن و غيرِ 16حكایاتي در معامالت جا( )همانو جامي  جا( )همان انصاري به گفتةاست.   ذوالنّون، از موالي بوده

، 1971) است. كالبادي  و نقل كردههمذوالنّون را  تاست. همچنين، بعضي اقوال و حكایا  شده وي روایت

 اند. همين كاربرد عنوانِ كرده یاد «شيخ ذوالكفل»از او با عنوان  (917: 1 ج ،1999)فصيح خوافي  و جا( همان

چون حسن بصري، ابراهيم )كنار نام رجال و مشایخ بزرگ صوفيه  وي را در نامِ براي او و نيز اینكه كالبادي شيخ

فصيح  تةوشه ن. بدهد نشان ميعرفان و تصوّف  است، مقام و منزلت شامخ او را در  آورده .(..و ، ذوالنّون مصريادهم

 جا( )همان .است ه اتفّاق افتاد قه.121خوافي، وفات شيخ ذوالكفل در سال 

 تعرّف  شرحمبناي حكایتي كه در ر اند. ب نكرده ذكراو را  منا كهاست   ظاهراً، ذوالنّون خواهري نيز داشته

است، ذوالنّون را  آمده( 117: 1 ج ،م 1917ـ1912عطار، ) األولياء ةذكرتو نيز در ( 111 :1969)مستملي بخاري، 

 يِز پا پيش آمد كهرا اي خواهر  خدمت او شاگردي كرده بود. روزي، واقعهر كه د است عارفه بوده  خواهري

 .سر به بيابان گذاشت و دیگر او را نيافتند ،آن
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تاریخ . گفتني است مؤلّف العاتي در دست استاطّنيز  (برادر ذوالنّون ةنو) ها، از عبدالباري بر این  افزون
كه از راویان  «النّون اخي ذي  عبدالباري بن اسحاق بن عبدالباري، ابن» از شخصي با عنوان مصر علماء اهل

 ةسبش پيداست، نون و  مكه در نا شخص، چناناین و ( 91 :قه.1411الطّحان،  ابن)است ه ما بوده، یاد كرد خِشي

 )ابن قاضي، األعيان  ذیل وفياتصاحبان  مطلبي كه ؛است ه بن ابراهيم، برادر ذوالنّون بودي پسري عبدالبار

باري، از مجموع  اند. كرده  تصریحبدان نيز  17(191: تا بي )قرطبي، العلم و فضله جامع بيانو  (171: 1 ج ،قه.1991

و   به تصوّف و تعليمات آن عالقه و گرایش داشتهكم،  دستشيخ  ةشود كه خانواد دانسته ميد، شه آنچه گفت

 اند. از عوالم عرفاني او چندان به دور نبوده

 

  تجرّد و تزويج -1

 تاریخ ثغر عدنهاى  گفتنى است در كتاب است.  نشده يا ذوالنّون اشاره دبه همسر و فرزن ،یك از منابع هيچ در

ذوالنّون قاضي رشيدالدّین  ماز شخصى به نا (1: 9 ج ،م 1919، )زركلي األعالمو  (77 ص: 1 ج ،م 1996، مةابومخر)

كه از اعيان و فاضالن زمان بوده و مذهب  یاد شده (قه.669 وفات:)اإلخميمي النّون المصرى  بن ذى بن محمّد

ذوالنّون  يشهرنام و هم این شخص پيداست، هم نام و نسبكه از  چنان ؛است  شافعى و نسبت علوى داشته

خود،  يِخود  به (قه.142)او و تاریخ وفات ذوالنّون  تاریخ وفات بين هسال 411زمانى  ةفاصلامّا باید گفت  ،ستا

نسب این  و  یادشده در نام «النّون مصرىِ ذى»پس باید  ؛سازد تعلّق وى و پدرش، محمّد را به شيخ منتفى مى

علّت  ةدربار المجالس  منتخب رونقكه در هم   يحكایت يمبنار ب شيخِ خود بدانيم. غير ازشخص را كسى 

است   پنداشته يانه مهّل را مانع سلوك زاهدانه و صوفيتوان دریافت كه او تأ يم ،است شيخ آمده نكردن ازدواج

  است:  ازدواج نكرده ياین حكایت روشن بوده كه و نویسندگانِ يكم برا شود كه دست يو نيز دانسته م
انداخت.  يد و یك لقمه پيش سگ مخور يرا دیدند نشسته و نان پيش نهاده، یك لقمه م يذاالنّون مصر»

نان به سگ دهم تا چون بخسبم مرا »گفت:  «؟يتا فرزندت گردد و نان بدیشان ده يچرا زن نكن»گفتند: 

 .(411 :م 1999) ««ا از خداوند، عزّوجلّ، بازداردپاس دارد، بهتر بوَد كه به زن و فرزند دهم تا مر

یك مأخذ هم در دست نداریم كه در آن از تأهّل و ازدواج  ياساس، از ميان منابع كهن، حتّن ایر ب

تواند از باب تعظيم و تكریم وي باشد،  ميیا ابوالفيّاض  ابوالفيض با عنوانكنية او نيز ذوالنّون سخن رفته باشد. 

، در ي، محقّق مصرمحمّدحال، سُعاد ماهر   این بافيّاض. یا  نه از باب تزویج و داشتن فرزندي به نامِ فيض

، در ذیل است كه گزارش مشاهدات نویسنده از قبور و مساجد مصر مساجد مصر و أولياءها الصّالحونكتاب 

 بنِن ثوبا ضِيْفَالْ يأب ةُجَوْزَ ةٌمونَيْمَ ةُدَالعابِ»  با عنوان ياز قبر زننشان  11«ةَرافَقُبِ مالكيّةُالْ ساداتِ زاويةُ»موضوع 

نقل  يحكایت 19،يالرّاج و غوث يالدّیاج مصباحاز كتاب ل نقه آن ب يپز دهد و ا يم «يرصْمِالْ النّونِ يذ راهيمَبْإ

ن است كه البتّه در آ ي. گفتن(61: 1 ج ،م 1919-1971) است  گذشته  زنن كه ميان ذوالنّون و آ كند مي
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 هر  آن دو با هم. به رِدیدا به مگر ؛اي نشده استهاشار ،ذوالنّون باشد جةزو ميمونه ةاینكه عابد هحكایت ب

وان از آن سخن گفت؛ ت ياست كه با قطعيّت نم يد، تأهّل یا تجرّد شيخ موضوعش، با توجّه به آنچه گفته يرو

 اللّه أعلم. و
 

 يخ وفاتارت -1

 دانسته قه. 142وفات شيخ را سال ه الصّوفيّ طبقاتدر  ي. سلموجود دارددر تاریخ وفات ذوالنّون اختالف 

 141ه كه سال وفات او ساختنشان  شود، خاطر يشروع م« قِيلَ»كه با  ضعيف يروایت يمبنار ب سپس ؛است 

 ةالقعد يذ يیعن ، ماه وفات شيخ  ، بهيضمن تكرار قول سلم ي. انصار(6: قه.1971) است نيز گفته شده قه.

 مبه نا يشخص  قولز ا بارك ی تاریخ بغداددر  ي. خطيب بغداد(11 :1961) استه نيز اشاره كرد قه. 142

ز بار ار دیگ و گفته قه. 142 ةالقعد يشيخ را ذ توفا 11(قه. 179 :وفات) بن عفيرر بن كثيد بن سعيه عبيداللّ

 ةالقعد يشب گذشته از ذو دوشنبه، د وفات او را روز ،يبن احمد السّهمن ابوالعبّاس حيّام به نا يقول شخص

عساكر   و ابن (97: 1 ج، قه.1411) األنسابدر  ي. سمعان(997: 1 ج ،قه.1417) است  ذكر كرده قه. 146سال 

خود عيناً  يها نيز همين روایت را از خطيب گرفته و در كتاب (441: 14 ج، قه.1412) دمشق مدينةتاریخ در 

عساكر، بر همين نظر است. ابن ابن  تبع به، (111: قه.1416) األولياء  طبقاتنيز در   ملقّن  اند. ابن آورده

ابن كثير  و (169: 12 ج ،قه.1414) ي، ذهب(911: 1 ج، م 1961) ، ابن خلّكان(29: 1 ج، قه.1417) سخمي

 با استناد نيز قه. 141به سال ، شيخ تاریخ وفات در قه. 142نيز ضمن تأیيد سال  (947: 11ق، ج ه.1921)

، قه. 142اند كه سال  هكردو سپس تصریح اشاره  ضعيف و تردیدآميز( ي)البتّه با روایت يسلمدوم به روایت 

 شب گذشته ازو دوشنبه، دذوالنّون را روز  ت، تاریخ دقيق وفاةفوالصّ صفةدر كتاب  يجوز تر است. ابن صحيح

 تاریخ يالمنتظم ف خود، رامّا در كتاب دیگ، (117: 4 ، جقه.1927)است ذكر كرده  قه. 142سال  ةالقعد يذ
 قه. 146سال  ةالقعد يشيخ را روز دوشنبه، دو شب گذشته از ذ تبار وفاك آنكه یس از پ الملوك و األمم 

نيز  قه. 141و  142كند كه سال وفات او را  يم  يتردیدآميز یادآور يدیگر، با روایت يدر موضعاست،  گفته

ذوالنّون روایت اوّلِ ابن  تدر تاریخ وفا النّبالء  سير أعالمدر  يذهب .(946 -944: 11 ، جقه.1411) اند گفته

 ةحيا و (166: 1 ج، قه.1979، یاقوت حموي) البلدان  معجم. در (296: 11 ، جقه.1411) است  را آورده يجوز
  نيز یك يالدّرّ  الكوكباست. مؤلّف   گفته شده قه. 146شيخ سال  تنيز وفا (22: 1 ج، 1961، دميري) الحيوان

 و دیگر بار قه.146 شب گذشته از سالو شيخ را روز دوشنبه، د تاریخ وفات يروایت ابن جوز يمبنابر  بار

 ابن عربي،) اند اخير را تأیيد كرده قولمؤلّفان نيز همين  كه بيشتر است هكردتصریح و  ذكر قه. 142

 قه. 142حوادث سال   پس از آنكه وفات شيخ را در ذیل يميان، تنها فصيح خوافن یاز ا. (69 ، صقه.1911

 .(911: 1 ، ج1999) است  نيز گفته شده قه. 121 يسال وفات وكه است ، افزوده هنوشت
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 دهد يم قه.121شيخ در سال  بودن زندهاست كه خبر از   آمده ينيز حكایت األولياء  حليةاست در  يگفتن

 نيز در ذكر تاریخ دوم يخواف احتمال داد فصيحتوان  يكه م چنان 11؛(172: 11 ج، قه.1921ابونعيم اصفهاني، )

جا كه خبر واحد  از آن مزبور صحّت روایتت باید گف امّا ،ن حكایت استناد كرده باشدابه هم، در وفات شيخ

، حكایت آنبدانيم شبيه به  يویژه وقت به 11؛محلّ تأمّل است ،وجود روایات مخالف ، نظر بهشود محسوب مي

نسبت داده شده و  نيز 19يبن المبارك الصّورد تفاوت در الفاظ، به محمّ ي، با اندكاألولياء حلية بدر همان كتا

نيز  14بن المباركد محمّ بودنِ زنده رب (ياألسد بن بحرر عم) نفر استك داستان كه در هر دو حكایت ی يِراو

هم توان پنداشت این دو حكایت با  يم كه چنان 12؛(174)همان:  است  كرده تصریح قه. 121در همان سال 

 است.  به وجود آمده يا چنين شبهه شيخ توفادر تاریخ حيات و  خلط شده و در نتيجه،

 قه.142همان سال  ،وفات شيخ رةباقول صحيح دررسد  ي، به نظر مشد، از مجموع آنچه گفته يبار

 ، جقه.1411 ،ابن یونس از جمله) ند این نظر بر يسلم تبع به نيز كه اغلب مؤلّفان كتب تاریخ و تراجم چنان ؛است

تا،  بي، ؛ قشيري997: 1ج ، قه.1417، يبغدادخطيب ؛ 991 :9 ج، قه.1921ابونعيم اصفهاني، ؛ 16: قه.1971؛ سلمي، 11: 1

سمعاني، ؛ 29: 1ج ، قه.1417  ابن خميس،؛ 19و  11 :1961، ؛ انصاري124 :1914 هجویري، ؛17 :1974 ،عثماني؛ 91: 1ج 

 ج، م 1961ابن خلّكان، ؛ 174 :4 ج ،قه.1927، ابن جوزي؛ 441و  999 :17 ج، قه.1412ابن عساكر، ؛ 96: 1 ج، قه.1411

 :قه.1416، ابن ملقّن؛ 169و  166 :12 ج ،قه.1414همو، ؛ 141: 1 ج ، قه.1411همو، ؛ 921: 1 ج ،1947ذهبي، ؛ 917: 1

سند و  هيچ بيكه  را األولياء سفينةمؤلّف  فتةباید گ يم ،و بنابراین (19 :1911جامي، ؛ جا همان، خوافيفصيح ؛ 119

 :قه.1911داراشكوه، ) ستا ه ذكر كرد قه. 112وششم شعبان سال  تاریخ وفات ذوالنّون را بيست ،يمأخذ

 ، نادرست و سهو دانست.(117

 

 يجا خاك  -1

او  رپيك. درگذشت (فسطاطِ مصر يِدر قسمت غرب يشهر) اند، ذوالنّون در جيزه نقل كرده كه اكثر منابع  گونه آن

دادند و به  از رودخانه گذرو ازدحام مردم بر پل، آن را با قایق  يحمل كردند و از بيم انبوه يرا در تابوت

سمعاني، ؛ جا هماني، بغدادخطيب ) .به خاك سپردند 16المعافر اهل بردند و در قبرستان (در مصر يشهر) فسطاط

یاقوت ؛ 942: 11 ج ،قه.1411 ،همو؛ 199: 4 ج همان، ،ابن جوزي؛ 441 :17 ج، قه.1412ابن عساكر، ؛ 97: 1 ج، قه.1411

 (69ق: ه.1911ابن عربي، ؛ 162: 1 ج، قه.1979حموي، 

بدون اشاره به جيزه، محلّ وفات ذوالنّون را  (جا همان) او ابن ملقّن يپز ا و (911: 1 ج، م 1961)ابن خلّكان 

اإلشارات  و (11 :م 1917) ابن جبير لةرحكه در  يمطلب ؛اند كردهر ذك  يالصّغرقرافةاو را  ندانسته و مدف مصر
 معجمآنچه در   با توجّه بهباید گفت است. ه نيز بدان تصریح شد (41 :قه.1411هروي، ) الزّیّارات معرفة يإل
، حموي یاقوت تةگف هب .حل استمدو، نام یك ر ه ،يالصّغرقرافةالمعافر و  اهلآمده، « هقراف» ةذیل واژ البلدان 

معافر بوده و قرافه  فةبن سيف بن وائل، از طاین غُصْ آنِ بنيز اي است در فسطاط مصر كه ا قرافه ناحيه
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 ةایشان ناميده شد و امروز مقبر سكونت كردند و آن مكان به اسمِ )قرافه(اي است از معافر كه در آنجا  دوده

  .(41: 4 ، جقه.1979) اهل مصر است.

 بنا شده يا بر سر قبر ذوالنّون بقعه جا( )همان األعيان  وفياتدر كتاب  (قه.611 وفات:)ابن خلّكان  تصریحِ  به

نيز دایر  يظاهراً این بقعه در قرن هفتم هجر .جا( )همان دارد يچند از مشایخ نيز جا يقبرِ تن در آنكه است  

نيز  (جا همان). ابن ملقّن جا( )همان است  كردهآن را دیده و زیارت نيز  كه ابن خلّكان خود چنان است؛ بوده

 بالوفيات يالوافكند. این مطلب را صاحبان  يم ياز اوليا معرّف يمحلّ زیارت و آرامگاه جماعت مدفن ذوالنّون را

سعاد اند. از ميان معاصران نيز  دهخود آور يها نيز در كتاب (جا همانابن تغري، ) ههراالزّ  النّجومو  (جا همانصفدي، )

 است.  آورده او در كتاب خود رقبسنگ  از يتصاویر 17ذوالنّون، ةدقيق از مقبر يگزارش بيان، ضمن محمّدماهر

 

 نتیجه -3

 صوفيان قرن سوم هجري است. در ناماز مشاهير زاهد ،معروف به ذوالنّون مصري ،ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم

وي را ذوالنّون  مسلمي نا تبع بهكه برخي  است؛ چنان اختالفي اساسي وجود داشتهقدماي صوفيه  بيناو 

وجود  این عارف مصري اختالفاتي كه در زندگاني هاند. عمد نامش را ثوبان گفته نيز ، امّا شمار كثيري دانسته

 د، به سبب خلط نامان او كه برخي وي را ابراهيم و برخي احمد خوانده از جمله اختالف در نام پدر ؛دارد

برخي محقّقان  اند. با دو تن از افرادي است كه ابوالفيض ذوالنّون بن احمد مصري نام داشته (ذوالنّون) او رمشهو

تواند درست است كه یقيناً این تاریخ نمي قه. 111اند كه تاریخ تولّد وي مشهور معاصر بر آن

  زد.تخمين  ق(ه. 122)در حدود تر از این تاریخ ها پيشباشد، بلكه باید آن را سال

  نوشت یپ
 .اى جا افتاده باشد كلمه هستاحتمال ؛ كه كنيه است، اسم گفته شده «ابوالفيض»جاى شگفتى است . 1

 چنين آمده الدّرّي  الكوكب. در متن است ساخت شبيه به لقب است، كنيه ذكر شده لحاظِ بهكه « ذوالنّون» ةاست واژعجيب . 1

كه احتمال جاافتادگى یا «  كُنْيَتُهُ وَ اسْمُهُ أَبُوالْفَيْضِ «ذُوالنُّونِ»النُّونِ، قَالَ:  بُ ذِىأَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ، صَاحِأَبُویَعْقُوب یُوسُفُ بْنُ : »... است

از منابع اصليِ ابن عربي در تأليف  كه (411: 17 ج ق،ه.1412)ابن عساكر،  دمشقمدينة تاریخ زیرا در  وجود دارد؛بدخوانىِ ناسخ 

ذُوالنُّونِ كُنْيَتُهُ »، چنين آمده: است ن استناد جستهدابابن عربي نيز در ذكر این سند به احتمالِ زیاد بوده و  الدّرّي  الكوكب

 .«أَبُوالْفَيَّاضِ وَ اسْمُهُ الْفَيْضُ

 .1111: 1 ، ج1916 رك: تهامي، است، افرادى كه نامشان ذوالنّون بودهبرخي براى اطاّلع از . 9

؛ ابن خميس، 966: 9ج ، قه.1921؛ ابونعيم اصفهاني، 411م:  1999براي آگاهي از آن حكایت، از جمله رك: خركوشي، . 4

 .71: 1ج ، قه.1417

 .49-41 :1969 ،ولويم ؛922: 9 م، ج 1142، خليفه حاجيبراي اطاّلع بيشتر دربارة او، رك: . 2

 .(49 :1969مولوي، رك: ) .الشّمس إلي الهالل رسالةمشهور به . 6
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ـ  الياس؛ اسرائيل   ــ اند: ذوالكفل ذوإسمين را چنين گفته يفهرست انبيا (971ـ971: 17 ج ق،ه.1412) به تصریح ابن عساكر. 7

 .)ص(محمّدـ الساّلم، و احمد ذوالنّون، عليهم  ـ مسيح؛ یونس  ـ یعقوب؛ عيسى 

 (.111 :4 ، جقه.1979)یاقوت حموي،  هاى پهناورى است در جنوب مصر سرزمين. 1

 .(162 :1 )همان، جشهرى است كهن در ساحل نيل، در صعيد مصر . 9

 .414: 17 ج  ق،ه.1412ابن عساكر، رك:  اخميم و رفتن ذوالنّون به مصر،  علّت تركبراي آگاهي از . 11

 .(999: 4 ، جقه.1979)یاقوت حموي، اند  منسوب داناى است در اصفهان كه جماعتى از علما ب محلّه. 11

 (.ذیل اشنان، 1967، )رك: دهخدااصفهان  واقع دركوهپایه  سةشمال شودر دهى است . 11

 ةعبدالبارى بن ابراهيم، نون بن اسحاق بي طریق عبدالباراز بوده و خ این شخص، خود از راویان سخنان شيگفتني است . 19

 .91 ق:ه.1411الطّحان،  ابنرك:  ،او ة. درباره استبرادر ذوالنّون، سخنان شيخ را روایت كرد

 است، گفتهاو را عصّار  تبا این تفاوت كه شهراست؛  نيز از این شخص یاد كرده( 121: 17 ج ،قه.1414)گفتنى است ذهبى . 14

 است.  آورده قه. 447نه قصّار و وفات او را ذیل حوادث سال 

عبدالفارق ذكر  ،عبدالخالق جاي به در اصل (411: 17 ج ق،ه.1412)ابن عساكر،  دمشق مدينة تاریخشایان ذكر است كه در . 12

 ظاهراً تصحيف است. وشده 

 .916: قه.1971سلمي، رك: « معامله»اصطالح عرفانىِ  رةدربا. 16

النُّونِ  الْفَيْضِ ذِى النُّونِ، عَنْ عَمِّهِ أَبِى نُ أَخِي ذِىقَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْبَارِيِّ بْنُ إِسْحَاقَ، إِبْ ... ذُوالنُّونِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ. »17

 .«بْنِ إِبْرَاهِيمَ...

رك:  ،براى اطاّلع بيشتر .هالنّفيسةسيّدذوالنّون(، بيرون آستان  اى در فسطاط مصر و مدفنِ الصّغرى )ناحيهقرافةاى است در  زاویه. 11

 .27ـ 21: 1 م، ج 1919-1971ماهرمحمّد، 

قاهره و  يِقبور موجود در حوال با موضوع (قه. 111زنده در النّاسخ ) ابوالمعالى محمّد بن عبداللّه النّاسخ معروف به ابن. نوشتة 19

موجود است.  14 شمارةتيمورىِ قاهره، به  ةبرگ، در كتابخان صددر  از كتاب مزبور يخطّ اي . نسخهدان دفن جا بدانكسانى كه 

 .116ـ 117: 1924 عواد،ارة آن كتاب، رك: درب

 .921: 9 ق، جه.1411براي اطاّلع از احوال او، رك: ذهبي، . 11

، إِسْرَائِيلَ هِ بَنِيقَالَ: كُنْتُ فِي تِي ـ خَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِ سَنَةَوَ هُوَ فِي بَلَدِهِ  ـ عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ یَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاالْفَيْضِ بِإِخْمِيمَ یَقُولُ »... . 11

 (.172: 11 ج، قه.1921)ابونعيم اصفهاني،  ...«رَاحِلَةٍیَؤُمُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ باِل زَادٍ وَ ال  الْمَحَجّةِعَلَى  يأُرِیدُ الْحَجَّ، فَرَأَیْتُ غاُلماً أَمْرَدَ أَمَام

هاي دیگري كه از حكایت  ( در روایتخَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِ سَنَةَوَ هُوَ فِي بَلَدِهِ  ـ بِإِخْمِيمَ یَقُولُ ویژه اینكه قسمت مورد نظر ) به. 11

( آمده است، آورده نشده و 119 ق:ه.1911ابن عربي، ) الدّرّي الكوكب( و 966: 4 جق، ه.1927ابن جوزي، ) صفةالصّفوةمزبور در 

 گردد. بازمي األولياءحليةظاهراً اشتباهي است كه به متن 

: یكى ابوعبداللّه محمّد بن است نسبى در كتاب خود آورده و  احوال دو كس را با چنين نام ةترجم دمشقمدينة تاریخ مؤلّف . 19

هاى  او را بين سال توفااست.  در دمشق سكونت داشته و والدت یافته قه.129بن یعلىّ القرشىّ الصّورى كه به سال   المبارك

البصرى  الصّورىّ  (؛ دیگرى ابوعبداللّه محمّد بن المبارك116ـ119: 22 ج ق،ه.1412ابن عساكر، اند ) گفته قه. 112تا  111

است و   ( كه او هم در دمشق از كسانى چون فضل بن سعيد األزرق و على بن محمّد البصرى روایت كرده111ـ116: )همان

 .(99: رك: همان ،این شخص اخير وفاتتاریخ ة ار)درب .( نيز از اوقه.912 وفات:ابوالحسن محمّد بن الفيض الغسّانى )

در  رسد منظور عمر بن بحراالسدى ، به نظر مىشد گفته الصّوري دو محمّد بن المباركهر احوال آن  ةچه در ترجم بر آن بنا. 14

 است.  زنده نبوده قه.121وفات یافته و قطعاً در قه.112 تا  111هاى  زیرا اوّلى كه بين سال ؛آن حكایت، دومى باشد
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فَإِذَا  ،قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجاً ـ خَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِ سَنَةَ ـ األَسَدِيَّ یَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ یَقُولُ  عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ»... . 12

: 11 ج ،قه.1921)ابونعيم اصفهاني، « ؟...رَاحِلَةٍباِل زَادٍ وَ ال  قِفَقُلْتُ: حَبِيبِي فِي مِثْلَ هَذَا الطَّرِی، رَاحِلَةٌنَحْنُ بِشَابٍّ لَيْسَ مَعَهُ زَادٌ وَ ال 

174). 

 .(271: 4 ، جقه.1979)یاقوت حموي، رسد  اى است از یمن كه نسبشان به معافر بن یعفر مى نام قبيله. 16

ذوالنّون از مقابر عجيب مصر است. بناى آن مسجدى  ةمقبر( 199: 1 ج م، 1919-1971تصریح ماهرمحمّد )  به. 17

اى هست به خطّ كوفىِ ساده و بر آن نام ذوالنّون  نوشته سنگقبر، روى  ...شكل است كه سه رواقِ موازى با دیوار قبله دارد مستطيل

 .جا( . )براي اطاّلع بيشتر، رك: هماناست  ( حك شدهقه.142و تاریخ وفات او )سال 

 

 منابع      
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