
 

 

 

 

 

 

  ارتزاق صوفیان ۀو نگاهی به مسئل توضیح عبارتی از اسرارالتوحید
  1سلمانی حمیدرضا

 دانشگاه تهران ات فارسیزبان و ادبیّ دانشجوی دکتری

(323تا  312)از   

21/6/1232، تاريخ پذيرش مقاله: 32/1/1231تاريخ دريافت مقاله:   

 

 چکیده

 متضمنشود که ز زبان قصابی خطاب به ابوسعید ديده میای ادر يکی از حکايات اسرارالتوحید، جمله

   « افسوس»از اين ترکیب را  ،کدکنی در تعلیقات کتاب مذکوراست. شفیعی« خوارهوسافس»ترکیب 

اهد متنی از منابع ديگر و نیز ا با استناد به شوامّ ست؛ا دانسته و شرحی برآن نوشته «مسخره»معنای هب

 توان دانست که اين ترکیب احتماالًمی ،در متن اسرارالتوحید بحثوردم ةی جملبه ساختار معنايهتوجبا

خوری و بیکارگی صوفیان است. در اين معنای ستم ساخته شده و مقصود قصاب بیان مفت از افسوس به

راه ارتزاق صوفیان از  بارۀاين معنا از متون ديگر، بحثی نیز در کنندۀيیدة شواهد تأبر اقامعالوه ،جستار

فتوحات  ،گیريمکه هرچه از دوران نخستین تصوف فاصله می است فتوحات مطرح و نشان داده شده

   و پرداختن به مشاغل يدی در میان صوفیه از رونق  کندمیها پیدا خانقاه نظامتری در جايگاه مهم

هم دادن فتوحات  به برخورد مردم عامی با صوفیان و نیز اجبار در ،میانضمن اينکه دراين افتد.می

 شده است.ای اشاره
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 مقدمه  .1

 برخورد شیخ ابوسعید با مردی قصاب در نیشابور ۀدر حکايتی از اسرارالتوحید دربار

 :استآمده  چنین

آمد العزيز، روزی در نیشابور از جای می اهلل روحهاند که شیخ ما ابوسعید، قدسوردهآ»

کويان رسید. قصابی بودی بر سر کوی. چون شیخ به سر کوی عدنی با جمع صوفیان...

 ای مادر و زن اينها مشتی »آن پیر قصاب با خود گفت:  ،با جمع بدو بگذشتند

 انشیخ و صوفی .و دشنامی زشت بداد «علفی! ةاند. سر و گردن چون دنبخوارهافسوس

 .1[1] «آن اطالع بود... راه فراست بر کس نشنود. شیخ را ازرا هیچ

کند و مريد که آن پیر قصاب بر دست شیخ توبه می يابد تا آنجاو اين داستان ادامه می

در تعلیقات  کدکنیشفیعی .(111: 1231)میهنی،  شود و معتقد آن صوفیانشیخ می

 : است مربوط به اين بخش نوشته

 کردن ترجمه شده استکردن: مسخرهکننده. افسوسو مسخره اره: مسخرهخوافسوس»

گوسفندی  ةعلفی: دنب ةو نیز فهرست لغات همان کتاب(... دنب 1/111 )تفسیر کمبريج

چنین گوسفندی نرم است و استواری ندارد. قصاب مواد  ةخورد. دنبکه در بهار علف می

 .(233)همان:  «تشبیه را از شغل خويش گرفته است

ين شکل ا توان بهتنها در آثار عطار میاين ترکیب را، ظاهراً غیر از اسرارالتوحید، 

 :خوانیممیدر وصف نفس عطار،  در اسرارنامه؛ مشاهده کرد
 

 ارهـب و نظـوس در لعــد افســـه صـــب
 

 خوارهوســــافسگ ــاين س خوردان ــجه 

 ونــگ بافسـوان اين ســن تا استخــببی
 

 [3]رون... ــر بیـــان کرد از دهان شیـچس 

 (63: 1231عطار، )                            

افسوس: يکی از »بحث نوشته است: وردم در تعلیقات اسرارنامه و ذيل بیتِ ،گوهرين نیز

و سپس دو شاهد از ا ؛«)برهان( بازی و ظرافت و سخر و الغ است ،معانی افسوس

 ،همچنین. (213)همان:  است آوردهبرای افسوس  آن معنا شاهنامه و مثنوی در تأيید

و  تکرارهمان بحث تعلیقات اسرارالتوحید را  تقريباً ،اسرارنامهدر تعلیقات کدکنی شفیعی

قرن  ةگونه بوده است که در زبان عامای دشنامخواره کلمهافسوس: »است اضافه کرده

ايت اسرارالتوحید را درج کرده و سپس بخشی از حک« .داشته است لاوپنجم و ششم تد
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دو بار ديگر اين ترکیب  ،اسرارنامه، عطار نیشابوریگذشته از  .(211: ب1236)عطار،  است

 يک قلندر از زبان او:بار در وصف ؛ يکترا در ديوان آورده اس
 

 اشـده فــــدری شـــلنـدر قـــــم انــمن
 

 اشـــــــــی اوبـــــان جماعتـدر می 
 

 دـــه رنـــو هم وارهـــخوســافسه ـــهم
 

 [2] الش...ــکش و همه قه دردیــهم 

 (213 :الف 1236عطار، )                

 در وصف نفس:جای ديگر و 
 

 صفت راعمری بپروريدی اين نفس سگ

 راای خوارهافسوسخورم من کافسوس می
 

 دم امان نديدی...سود چون ز مکرش يک چه 

 [1] جز مهربان نديدی نفس نگفتیجز هم

 (621 -633همان: )                                  

 همچنین ؛است «مسخره»ترين معانی افسوس، ترديدی نیست که يکی از رايجباری، 

 نیز ازشفیعی کدکنی که چنان ،شودهمراه می« کردن»وقتی اين واژه با که مسلم است 

استفاده « کردنمسخره»معنای هب ، دقیقاًاست تفسیر کمبريج شاهدی از آن نقل کرده

 ،معنای ديگری بايد متصور شد ظاهراًخواره در اينجا، ا برای ترکیب افسوسامّ ؛شودمی

 نیز، با بافت حکايت اين معنا. از سوی ديگر، نیست« کردن» ،فعل همراه آن ويژه آنکهبه

را در معنای « خوردن»يد ست که در اينجا باا . ظاهر امر اينخوانی نداردهمچندان 

    معنای  هب مثالًمجموع اين ترکیب را  ،و بنابراين درنظرگرفت )اکل(آن  متعارف

 پرخوری و منطقاًصوفیان با تأکید قصاب بر فربهی  ،اين پیشنهاد؛ دانست« خورمفت»

وار ابوسعید است همان زندگی سلطان مرتبط باکل اين ماجرا هم  .دارد تناسبنیز  آنها

 ،هرحاله. ب(361: 1231، )میهنی گنجیده استگردنش در زه پیراهن نمی :گويندمیکه 

دانست که از معانی پرکاربرد اين واژه در « ستم»معنای هتوان بافسوس را در اينجا می

 گويد:که انوری میزبان قدماست؛ چنان
 

 ه واليت فرست زودــی بــای صدر نايب

 بردمی وسـشمار به افسیــــزرهای ب
 

 وس دزد راــک منحـن معینـمعزول ک 

 [2ن از بهر مزد را...]ـار او بکــــآخر شم

        (216: 1216انوری، )                              

 است: «افسوس»هم البته از معانی شايع  که آن ،«بیهوده»معنای بهو شايد هم 
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 راه و دو گوش بر پیغام ديده به مرا دو

 

 [6]رود ايامافسوس میه مستريح و بتو  

 (36: 1232سعدی، )                           

، «بدون کار و تالشخوردن »توان معنای مجازی کدام از اين دو حالت نیز میدر هر

   «از دسترنج ديگران خوردن»و به تعبیر عطار « مال ديگران به زور و حیف گرفتن»

(  3شاهد )با شواهدکه تناسب بیشتری دارد و  نخستيژه معنای وبه ،را استنباط کرد 

تأکید  صراحتبه. در اين شواهد (11و  3شاهد  ) شودتأيید می نیز یاءلواالةتذکراز  بعدی

 صوفیان است.  کار و تالشِ بدونِ ارتزاقِاشاره به شود که مرکز اصلی انتقاد گوينده، می

  « وا خواستن ازالیاس و باژ ه قیصر ب ةنام»فردوسی نیز در پادشاهی لهراسپ و ذيل 

 گويد:می
 

 ی نامه کردـــــر يکـــاس قیصــالیه ب

 خزر خوردی افسوسه که چندين ب

 رانـــــــرست و باژ گـــکنون ساو بف
 

 ون بر سر خامه کردــی که خــــــتو گفت 

 رـــــسه د بـــــش آمــــکنون روز آساي

 [1] ن...رز چندی سراـــــگروگان از آن م

           (623: 1233فردوسی، )                        

هرچند برای  شود،برداشت می« به زور و ستم»همان معنای  نیزدر اينجا ، «افسوس»

 3ر است.ها هم محمل صدق متصوَساير برداشت

 ،کدکنیشود که معنای پیشنهادی شفیعیچنان استنباط می از ظاهر شواهدباری، 

آن خواره چندان مستند نیست؛ بارۀ افسوس درست است، در باب افسوسرهرچند د

 رسد در ترکیبمینظرهب ،که گفتیم. چنانستتر اهماهنگ« بارهافسوس»ترکیب با ، معنا

چنین  نیزحافظ زير از بیت که در چنانباشد؛  )اکل( از همان خوردن« خواره»، بحثمورد

تواند می    ،صوفیدر باب « حیوان خوش علف» تعبیرِ اضمن .دريافت توانمی ایاشاره

 .باشددر عبارت اسرارالتوحید نیز « علفی ةدنب»يادآور 
 

 خوردشبهه می ةصوفی شهر بین که چون لقم
 

 [3]پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف 

 (311 :1263)حافظ،                               

کید کنیم که در أکرديم تا ت برجستهرا  «خوردن»در تمام شواهد، فعل  ما تعمداً

اينکه چرا در  ۀشود. دربارديده می معنای متعارف( هب )عموماًفعل  اين نشانی ازشواهد،  همة
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بیان « خوارافسوس» صورتبهی غیر ملفوظ پايانی آمده و «ها» ،خوارهترکیب افسوس

 2وارد مشابه استناد کرد.و م «خونخواره»، «غمخواره»، «میخواره»توان به مینشده است، 

 

 ارتزاق در میان اهل تصوف و برخورد مردم عادی با صوفیان .4

مردم عادی با هايی از برخورد توان به نشانه، میمحل بحثاز دقت در فضای حکايت 

ا در حد نمايش خطوط اصلی اين امّ صوفیان رسید؛ اين بحث، بسیار مفصل است،

توان مطرح کرد. اين ، آن را در همین مجال میمردم عادی با تصوفغیرمعمول  برخوردِ

ارتزاق  نحوۀصوفیان به  ۀ، گويا محصول يکی از دو نگاه عمدعوامهمراه با انکار  برخوردِ

 بدون تالش است. است؛ نگاهی که عنصر غالب آن ارتزاقِ

 

 های نظری ارتزاق صوفیانتأملی در زمینه .4-1

بندی دسته به دو گروه کالن ،معاش نظر تأمین ازرا عرفا  توانمی گويادر نگاهی کلی، 

معتقدند بايد با نند و گروهی ک: گروهی که رزق خود را از راه فتوحات تأمین میکرد

  نخست،  دسترنج خود رزق روزانه را تحصیل کنند. قدر متیقن اين است که گروه

بحثی  ،2خش ب ) شوندبیشتر می، تصوف فاصله بگیريم یةاولکم هر چه از دوران دست

خود  دسترنج که مخارج خانقاه را از ،ابوالحسن خرقانی انندهايی م. نمونهدر القاب مشايخ(

جايی برای خود  ،بیل و دشت و زمین و کار ،نیز در اقوال عرفانیش حتیند و کتأمین می

گفتمان تصوف،  با توسل به احاديث و توجیهات ويژۀکه  اندگروهی ازبسیار کمتر  1،دارد

توان با دوست و ويژه میخرقانی را به 2د.ردنکجو میوجست ق را در جاهای ديگررز

که با  جايی که سلطنت معنوی ابوسعید ؛مقايسه کرد معاصر وی، ابوسعید ابوالخیر

محل اعتراض صوفیه  حتی ،توجه و گاههمواره مورد 6،است وار همراه شدهزندگی سلطان

عوالم فکری و روحانی اين دو شخصیت  به مربوط مطلقاً اسیاين قالبته  1.بوده است

 در قالب حکايات منقول از آنهاست. تظاهرات زندگی ايشان ةمقايسنیست؛ غرض، تنها 

 نةال دارند، نموؤکه فصول و آدابی در س یصوفیان قیاس بادر  ،بوسعیداضمن اينکه خود 

 در برابر خرقانی نیست.  گیریخوبی برای قرار
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ال در کتب نظری خاص صوفیه آمده ؤول مختص ارتزاق و سآنچه در فصبرعالوه

در ذکر  سورآبادی مثالً ؛ها وجود داردين نگاها است، در برخی متون تفسیری نیز زمینة

    های ايشان اشاره هزار حرفت به ابنای بشر و گزينش عرضةماجرای روز الست، به 

 ختیار نکردند و در جواب خداای اها حرفهگروهی از انسانکه گويد کند و سپس میمی

و « بار خدايا ما به طاعت تو مشغول خواهیم بودن...» :که از سبب اين امر پرسید، گفتند

من هفت آسمان و هفت زمین را در ضمان شما کردم تا از  الجرم...»پاسخ شنیدند: 

و  برند و شما به عافیتسازند و رنج میرويد و ديگر آدمیان میبارد و میآسمان می

: 3 ج، 1231)سورآبادی،  «رسد و من از شما خشنودراحت نشسته، روزی شما به شما می

ط اقتصادی صوفیان را مقدمات همین تسل ،اين قبیل مطالب و مستندات 3.(333-333

مرکز نگاه  ،بردن ديگر آدمیان و راحت نشستن صوفیانرنج ةهمین مسئل .دکنفراهم می

 بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.انتقادی مردم عادی است که در 

 

 برخورد مردم با صوفیان  .4-4

يکی  :توان نشان دادفکری در برابر تفکر صوفیانه می دو منظومة ظاهراً جا نیزدر اين

روشنفکر و  ةطبعا طبق ،جريان مخالفت ايدئولوژيک و کالمی و فلسفی که پیشروان آن

صوفیان ا استناد به مباحث عقلی و نقلی به ، بشاناند و بسته به تعلقات فکریاهل قلم

اين گروه همیشه افراد  کنند.ای را رعايت میويژه ترتیب ،ند و در احتجاجات خودتازمی

او  تلبیس ابلیسجوزی و  از ابوالفرج ابن ،نمونه برایفقط  ؛اندنیرومندی پرورش داده

امی را قرار داد که وبايد عو نیرومند،  پرهیاهو ةدر برابر اين دست 3توان ياد کرد.می

گم ن تصوف ان و مخالفاهوی موافقودهد، صدايشان در هایاهد نشان میکه شوچنان

اند و آنچه از برخورد ايشان با خود را نداشته هایامکان ثبت نظر ،اين گروه شده است.

 .به صوفیان استارادت های جريان تصوف در کتب صوفیه ثبت شده است، همه نشانه

کتب صوفیه را در باب شمار ارادتمندان تصوف در میان آمیز اغراقاگر تمام ارقام  حتی

در کنار اين  ،هرچند کوچک، م گروهیيیهم منطقی است که بگو باز ،بپذيريم عوام

های ابن جوزی مخالفت از گونة نه ،اند که مخالفت آنها با صوفیههای تاريخی بودهجريان
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، بیان ديگر به ؛لفت همان قصاب اسرارالتوحید بوده استو اقمار او، بلکه از نوع مخا

 «نقلیعقلی و »مباحث  حولها وف، مخالفتقلمی با تص که در صف مبارزۀدرحالی

، يعنی در سمت مردم عادی، نشانی از است، در طرف ديگر جريان تصوف نظام يافته

تشکیک در نوع  از بیشتر ،احتجاجات کالمی و منطقی وجود ندارد و مخالفت اين گروه

ی در باب بحث و نیز 12و  3شواهد  ) استارتزاق صوفیان و عوارض اقتصادی آن  ةمسئل

با قلم  روشنفکران و اربابهای مخالفتنبايد چنین تصور کرد که تمام  ضمناًفتوحات(. 

اقتصادی اين جريان نیز توجه  ةابن جوزی به جنب ايدئولوژيک است؛ مثالً لزوماً ،تصوف

تحريم  ،صوفیان و در بحث از نسک الحیوانجاحظ در کتاب  و (31شاهد  ) داشته

نیز فقیه بلخی  ؛(331-313: 1 ، جهـ.ق1221) شمرده است. های ايشانرا از ويژگیمکاسب 

و در جمله »است: گفته  ،الصوفیه در پايان ذکر مذاهب هـ( 132 نوشتة) االدياننابیدر 

از  تعابیری انداز،چشمدر اين  .(321: 1231) «. شند..کردن نکنند و کاهل پیشه باکسب

مصداق  ،نیز (261)تالیف حدود  النقضکتاب در « گدايی سیاه پايی»و « سالمی ةلقم»نوع 

   .(613و  212 ،126، 211: 1221قزوينی رازی، نک. ) بحث حاضر است

ن قراينی توایهای ديگر نیز م، از برخی نمونهاسرارالتوحیدآن عبارت برباری، عالوه

  ارتزاق صوفیان پیدا کرد: گرانة مردم عامی به مسئلةدال بر نگاه مالمت

گويند از دسترنج مردمان نان کنند تو را و میمردمان مالمت می»يکی شقیق را گفت: »

 ...«چنین کردمی ،تو را پنج عیب نبودیاگر ». گفت: «. بیا تا من تو را اجرا کنمخوردمی

  (313: 1232)عطار،  [3]«

را شاگردی کردم، هرگز نديدم که او  ]اصم[سال حاتم الرازی گويد: چندمحمّدسعدبن »

يکی را ديد که شاگردی را از آنِ او گرفته  ؛مگر وقتی به بازار آمده بود ،در خشم شد

چندين گاه است که کاالی من گرفته است و خورده، و بهای » کرد کهو بانگ می بود

  (221)همان:  [11«]... «دهدآن به من نمی

چون به کوه در آمديم، مردی با ما همراه بود، مگر آن مرد با خود انديشه کرد که »

گويند ما خورند و میهای خوش میند؟ کلیچه و حلوا و طعامااين چه مردمان»

  9(121: 1231)میهنی،  [11]«شیخ بر آن انديشه او ... مطلع گشت.« صوفییم



 11، شمارۀ پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6 ادب فارسی، سال /442

های د درم بر صوفیان گرد آمده بود در واسط، و او هر روز با سخنبقالی که او را چن»

های سخن شايد .(113: 1233)سعدی، ( 13)« کرد...درشت مطالبت قرض خود می

 11باشد.بوده  های قصاب اسرارالتوحیداز نوع دشنامدرشت بقال 

باز هم  ی و خاص،ياستثنا ةند، ما يک نمونديدمحل ترگاه ها که گذشته از اين نمونه

دهد و هم زمان، هم نگاه مردم عادی را به ارتزاق صوفیه نشان میاز عطار داريم که هم

اصم در مطاوی ذکر حاتم  ؛است اسرارالتوحیدتأيیدی بر معنای پیشنهادی ما در عبارت 

   خوانیم:ق صورت گرفته میزای که میان وی و مردی در باب رگوی طوالنیوو در گفت

که آن نه زيادت  از خرمنگاهِ خدای»گفت:  ،«؟خوریاز کجا می»گفت: مردی حاتم را »

از »حاتم گفت:  ،«خوری!مال مردمان به فسوس می»آن مرد گفت:  .«و نه نقصان پذيرد

 (222: 1232)عطار،  [12]...««نی»گفت:  ،«خورم؟هیچ می مال تو

 «به کردآن مرد خاموش گشت و تو»تا آنجا که  ،گوی طوالنیواين گفت ةادام

با ، در کمال اهمیت است، رزقتلقی حاتم اصم از  ة( با وجود آنکه در مسئل226)همان: 

است که « خوردنمال مردمان به فسوس»سخن دربارۀ همان ندارد. ارتباط بحث ما 

 .  (121: 1231ابی سعد، ابن :ر. ک)نیز  دارد اسرارالتوحید ت تام به نمونةشباه

آورده که داللت بر همین حکايتی فتح بغداد  بارۀدر فاالشرااخالقعبید نیز در 

کردن پس از تصرف بغداد و اسیرگويد هالکو صوفیان است؛ او می« خوریمفت»

دهد کند و دستور میها میر )محترفه و تجار( اندخوردهمردمان، آنها را که به درد کار می

اند و نعمت ن در آفرينش زيادتايشا»با اين استدالل که  ؛را بکشند جمله صوفیان()ازبقیه 

در دست داريم نیز ی قراين از سوی ديگر، 11.(312: 1333)زاکانی، « برند...خدای به زيان می

     برای مردم ايجاد  نیزمشکالتی  گاه ،های منسجم صوفیانحلقه دهدکه نشان می

شان چندان هم اي بارۀدر ،معنای زور و ستمبه «افسوس»کاربرد  ،بنابراين ؛اندکردهمی

 :وجه نیستبی

     گکی داشت. پیوسته هاون پیرزنی بود در نیشابور، پهلوی خانقاه شیخ ما حجر»

کردند و شیخ بشولیدی. درويشان با شیخ گله میتا درويشان را خاطر می کوفتی...می

ای شیخ! بشويم و سر »گفت. يک روز پیرزن غايب شد. درويشان گفتند: هیچ نمی

. شیخ هیچ چیز نگفت. ايشان «کنیم تا بدان مشغول شود و ما را نرنجاندحجرتش باز

 (311: 1231)میهنی،  [11]«پیرزن بازکردند... ۀبرفتند و سر حجر
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ش پديد آمده حد و وقتی خوگفته و جمعی بیباری که شیخ در میهنه مجلس می

و بوده ل گروهی که در همسايگی شیخ به کار باطل مشغو بوده است، ناگهان هیاهوی

آشفتند و غلبه در و عامة خلق بر فرياد آورند و بر صوفیان»... :خیزدمیصبوح کرده بودند، بر

 .(311-3)همان:  [12]«...برويم و سرای بر سَرِ ايشان فروگذاريم.»مردمان افتاد که 

شد و جمع متصوفه، بیش از صد و می ای فروما...در نیشابور به محله روزی شیخ»...

از آن خاکستر بعضی  ای خاکستر از بام بینداخت...س بازو بهم. ناگاه زنی پارهپنجاه ک

و  «اين سرای بازکنیم.» جمع در اضطراب آمدند و گفتند:.  به جامة شیخ رسید...

 ،کسی که مستوجب آتش بود ؛آرام گیريد»شیخ ما گفت:  ،خواستند که حرکتی کنند

 21.(313)همان:  [16]...««جب آيدبه خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر وا

شأن  قدرت صوفیه مطلقاً محدود به حوزۀ توان دريافت،که از اين شواهد میچنان

هايی جنبه ،هانمايینبوده و گاه وجوهی از اين قدرت )کاريزما( ت فردیاجتماعی يا جذابیّ

ای که برخی مسئله ؛شده استبه مرز ظلم نزديک می حتیکرده و بیرونی پیدا می کامالً

هم در  آن ،«زدستیدرا»تعبیر  برای مثال، ؛کند آن را تأيیدتواند حافظ نیز می ابیات

تواند کاربردی تصادفی تلقی نمی ارتباطات معنايی شعر حافظ، مطلقاً بوطیقای پیچیدۀ

 شود:

 پیما، حافظ قرابه پرهیزصوفی پیاله

 بزير دلق ملمع کمندها دارند
 

 [11]؟کی درازدستیآستینان تا ای کوته 

  [13] 12آستینان بیندرازدستی اين کوته

 (313و  213: 1263)حافظ،                     

 

 بحثی در القاب مشایخ  .9

 )م از مريدان ابوحفص حداد ،)م ؟( حداد محمّدابو[ وقتی مريدی به ویاند و گفته»

امی بیاموز تا نام برو حجّ اوّلاگر قصد اين طريق داری، »آمد، وی را گفت:  ](361

 ،بکن و اگر خواهی ،را عارف خوانند. آنگاه اگر خواهیو حجّامی بر تو نهند، نه از ابتدا ت

 .(21: 1236، )جامی  [13]««مکن

با پذيرفتن  و شوددر نام و القاب اهل تصوف و مشاغلی که در نام آنها ديده می با دقت

های ايی کلی از وضعیت کار و شیوهتوان به نتايجی رسید که نم، میهاشرطبرخی پیش

های هر لب ديدگاهگر وجه غانشان چنین، هماين بررسی دهد؛مینشان را ايشان کسب روزی 
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 االنسنفحاتترين منبع برای چنین پژوهشی رزق نیز خواهد بود. مناسب دوره در مسئلة

اشتمال بر ذکر دلیل و هم به دلیل تعدد مشايخ صاحب ترجمهبهاين منبع، هم  است؛جامی 

 ازدهد. دستتری بهمنطقیو نتايج  اشدی بآماری مناسب تواند جامعةمیخرتر، أمتهای دوره

 ،ضروریة با تذکر چند نکت، است آنها در نفحات آمده ةفهرست افرادی که ترجم بررسی

 :آمده استدستهب ذيل نتايج

که مطمئن شويم توانیم یبسیاری از اين صوفیان، ما از طريق منابع ديگر م بارۀدر. 1

نسبت ا در نام و امّ ،اندکردهسختی کار میاند و بهتقادی به فتوحات نداشتهاع مطلقاً

تر ذکرش آمد يا مثل ابوالحسن خرقانی که پیش؛ وجود نداردمشهور آنها هیچ شغلی 

   خطوط اصلی  العارفینمناقبو مقاالت شمس از طريق  شمس تبريزی که مثالً

    توانیم دريابیم و مطمئن شويم وی نیز سخت کار می ارهاو را در اين ب ایهديدگاه

: 1263ديلمی،  :ر. ک) ابن خفیف شیرازی و مشايخ و دوستان وی . همچنینکرده استمی

 بسیاری ديگر از مشايخ. و مقدمه( 12و  31، 31، 13

اب آنها به شغل دانیم که ممکن است انتسمینیز بارۀ برخی ديگر از اين افراد در. 3

مراد و پیر ابوسعید و خرقانی و ... که به تصريح  ،ابوالعباس قصاب مثالً ؛پدرانشان باشد

يا  ؛بوده است 21(331)همان:  شزکُو پسر بُ (13: 1231)میهنی،  خودش پسر قصاب

دهد اين نسبت شغلی هم نشان می که باز( 31)همان:  پسر ابوعلی دقّاق ،اسمعیلک دقاق

بايد جمع  1ر در بند مذکو ةبا نکت مسئله اين ،رویهره پسر منتقل شده است. بهپدر باز 

 آمده منطقی باشد.دستهب شود تا نتیجة

ا اين عنوان شغلی، در برخی موارد نیز، در ترجمة مشايخ، بر شغل آنها تصريح شده، امّ. 2

وجود ندارد؛  در صورت مشهور نام آنها وارد شده و در فهرست اعالم نفحات نیز، طبعا

بن سهل  محمّدبن  نام وی احمد ،قول جامیه بکه  ،(213 .)مق ابوالعباس ابن عطا مثالً

 منسوب به أدم ،«أدَمی» است که گفته شده (112: 1236جامی، ) است األدمیبن عطاء 

يا جنید بغدادی که لقب  (تعلیقات 122)همان:  و پرداختن و فروختن آن است )پوست(

   چند نسبت قواريری و زجاج را از شغل هر؛ است و خزاز داشته قواريری و زجاج

که است ده کرتصريح  الیافعی تاريخ، خزازیبارۀ ا دراند، امّفروشی پدر وی دانستهآبگینه
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يا ابوالعباس نهاوندی که  (13همان: نقل از  به) «انما قیل له الخزّاز النّه کان يعمل الخزّ»...

شان وی ا در نام و نامّ ،(331: 1232)عطار،  است کردهاش میدوزی کسب معاز راه کاله

لقب  التدوينچنین سهل تستری که بنا به تصريح رافعی در اثری از اين شغل نیست. هم

 . (112: 2 ، ج1231رافعی، )داشته است « خیاط»

نويسندگان کتب عرفانی را در توجیه القاب مشايخ نبايد جدی  شاعرانة . توضیحات1

وی نه »اند: ( گفته213. ابن منصور حالج )مق حسین؛ برای مثال، دربارۀ دتلقی کر

حالج بود. روزی به دکان حالجی بود که دوست وی بود، وی را به کاری فرستاد. 

گفت: من روزگار وی را ببردم. به انگشت اشارت کرد، پنبه از يک سو و پنبه دانه از 

      و از اسرار خلق سخن »يا:  (21: 1236)جامی،  «يک سو. وی را حالج نام کردند.

 .(613: 1232)عطار،  «االسرار گفتندگفت، او را حالجمی

مثالً  ؛ما از آنها غفلت کرده باشیمو د باشنام شغلی نیز ها ممکن است برخی نسبت. 2

: ذيل 1211، )دهخدا قول سمعانی نسبت است به حُصر، جمعِ حصیره که ب« حصری»

را به ديه غزّاله يا غزاله از مضافات طوس  اوالی که برخی وجه انتساب ؛ يا غز(حصری

و غزالی،  331: 1236)جامی،  اندمنسوب کرده ريس()پشم مشکوک دانسته و آن را به غزّال

کل بتوان در ای نیست که اندازهه ب ،تعداد مواردی از اين دست ا مسلماًامّ ،(: ده1231

  .ترديد کردمسئله 

ان مشايخ آمده ن و پیراهايی از مصاحبناماالنس نیز نفحاتهای ی داستاندر مطاو. 6

نشانی هم از نام آنها در  طبعاًحال ايشان در اين کتاب نیست،  که چون ترجمةاست 

 ابوعمرو مزين رازی ،؟( 1و  2)ق  بن يوسف بنّا محمّدفهرست نخواهد بود؛ کسانی مانند 

  21.(1 و 2)ق ، ابراهیم قصار رقی(1و  2)ق 

 چنین است: االنسنفحاتمشاغل در فهرست رجال ، طرح کلی مذکورنکات  بههتوجبا

   :نفر زن( 21و  نفر مرد 231) نفر 613جمع افراد صاحب ترجمه. 

   نفر 33شغلی منتسب هستند: تعداد افرادی که در نام خود به.  

مورد  چهاردها شود که تنهشغل مختلف استخراج می 23 مجموعاً ،مذکورلقب  33از 

گر، زرگر، فالیزبان و... که گازر، بوتههای مانند واژه ؛آنها از نظر لغوی فارسی هستند
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های فارسی مشاغل مربوط به بیشتر نام طبعاً .وجود دارد نیزآنها  اغلب عربی معادل

 تن از اين 11اين معنا نیست که تنها ه ب ، طبعاً. اين آماراندجغرافیای ايران و خراسان

النهر و اءدر مناطق خراسان و ماور حتی ،چون نام بسیاری از مشاغل ؛ندهستافراد ايرانی 

 اين صورت است:ه پراکندگی مشاغل بهرحال، به. طبرستان هم عربی است

 و قصّار دوز و حصیرباف()زنبیل عطار، سقا، آجری، حلّاج، خبّاز، خوّاص 16:بار( 1) حدّاد

، )کفاش يا نجار( ، اسکاف)آرايشگر( ، مزيّن)کاغذفروش، کاتب( ، ورّاقش()کفا خرّاز :بار( 2کدام )هر

ۀ )شیر ، دبّاسفروش()خیک ، زقّاق)؟( ، درّاجزن()آهنگر، سکه ، سکّاکفروش()شیشهزجّاجی 

زرکوب، حجام، کیّال، ، )آرد فروش( اق؛ دقّ(بار 3کدام)هر ، قصّاب، نجّار و گازرفروش(خرما

فروش، سفال ، حفّار،)شتربان( یرفی، جوهری، خراط، حمال، جمّالص ،زدا()رنگ زنموره

، فالیزبان، فروش()اشنان اشنانی ،دوز()پوستین ، فرّاءشکن()هیزم ، شقّاق)کشاورز(گر، اکّارجوال

آژن،  صیدالنی ، سوهانفروش()ماهی ، سرّاج، سمّاکپز()گچ، جصّاصگر()کفش خفّاف

 .11(بار 1دام )هرک و... )داروفروش و عطّار(

  

 پراکندگی تاریخی مشاغل   .2

اگر از پراکندگی جغرافیايی اين مشاغل، که اظهار نظر در باب آن، در حوزۀ اطالعات ما 

توانیم پراکندگی تاريخی اين آمار را در قالب چند دوره زمانی نشان نیست، بگذريم، می

سیم کنیم، آمار زمانی کوچک تقبه چند بازۀ را کلی بررسی  . اگر محدودۀدهیم

 :خواهد بود شکلبدينهای زمانی، دورهپراکندگی اين مشاغل در اين 
 

 3-6های سده آنو پیش از  2های سده 1و  2های سده 3و  1های سده تاريخی ۀباز

 1 31 3 13 11 13 2 تعداد مشاغل
 

نیز ها در قیاس با مجموع تمام دوره چهارم،و  سومقرون  طیبسامد اين مشاغل 

چه از  اين نکته باشد که هر تواند نشانی ازمی ظاهراً ،موضوعاين  بسیار چشمگیر است؛

 شود و در آنصوفیان شاغل بسیار کمتر می آمار ،گیريمادوار نخستین تصوف فاصله می

  .يابدکنند، افزايش میکه از راه فتوحات ارتزاق میتعداد کسانی ، سو
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ها را با هجوم مغول و گرايش مردم به خانقاهافزايش  ،برخی از پژوهشگران معاصر

های اقتصادی متعاقب آن و نیز ارادت ظاهری سالطین مغول به جريان تصوف شکست

ا بايد توجه کرد که بسیاری از اسناد مربوط به امّ ،(21: 1231هروی، مايل) اندمرتبط دانسته

تعلق ن سوم تا ششم مغول و قرو ةپیش از حملبه تر نقل کرديم، که پیش اين جريان

 ، مذکوربر شواهد کند. عالوهمیمتزلزل ، قطعیت چنان حکمی را نکتهو اين  دارند

بارگی های بسیار تند سنايی نیز به صوفیان، متوجه وجوه اقتصادی ماجرا و شکمحمله

 .(113و  36: 1231کدکنی، ر. ک: شفیعی) است ايشان
 

، نام هفت االنسنفحات 213-211حات که در صف استيادآوری نیز قابلاين نکته 

گر، قبّانی)کپانی و قپانی(، گازر، دبّاس و کیّال، زرگر، بوته که است تن از مشايخ آمده

ابوعلی کیّال را  )البتههر هفت تن را به تصريح خودش، االسالم انصاری، شیخ ند.هست معلم

بنابراين، اند؛ يخ وی بودهچهار تن از ايشان از مشا ،سه حتیديده است و  (ردیدر زمان خُ

اين نکته نشان  .اندگذرانده چهارمبیشتر يا تمام عمر خود را در قرن  آنها توان گفتمی

، های بعددر دورهکه اشتغال صوفیان شیوع داشته است، درحالیدهد که در اين دوره می

که  توان ديدابوحفص حداد می رۀمشابه همین وضعیت را دربا .رسدمینظرهعجیب ب

)همان:  حداد است محمّداستادش عبداهلل آهنگر، رفیقش حمدون قصّار و شاگردش ابو

گیری مردم را در برابر حضور صراحت موضعهم به العارفینمناقب اين حکايت. (23 -23

 دهد:ها نشان میاهل بازار و اصحاب جوارح در خانقاه

..به خبث ياران مشغول شد که الدين امیرِ محفل.مگر کمال چون سماع شروع کردند...»

اغلب عامی و محترفه و اعیانِ شهرند. مردم فضال و دانا  ؛اندمريدان موالنا عجايب مردم

او را به مريدی  ،کجا خیاطی و بزّازی و بقّالی که هست گردند؛ هرگرد ايشان کمتر می

زد که ای کند. از ناگاه حضرت آن سلطان آگاه، در میان سماع چنان نعرهقبول می

فرمود که ای غر خواهر! منصور ما نه حالج بود؟ شیخ ابوبکر  .خود گشتندهمگان بی

رفتشان به معرفتشان چه زيان زجّاج؟ حِ ،بخارا نه نسّاج بود؟ و... نه آن کامل ديگر

  .(121: 1 ج، 1263، افالکی) [31]«کرد؟

گرايش  13 ونةدقت در نمو آن اينکه  ای هم بايد تذکر داده شودنکته ،هرحالهب

کار در میان صوفیان نشان  ی از مشايخ قرن سوم را به مسئلةحداد، يک محمّدقطعی ابو
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رياضات  نبايد از مقولة وجههیچبهبه کار،  سفارشاين  که ا بايد تأکید کردامّ ،دهدمی

دانسته شود. بسیاری  شته است،فردی و گاه خودآزارانه دا کامالً ةمعمول صوفیه که جنب

بیرونی  بازدهی گونهدر واقع هیچ ،دردنکهايی که مشايخ به مريدان تحمیل میاضتاز ري

قبیل است. متونی ازبوده و تنها کارکرد آن پرورش روحی ايشان  شتهو اقتصادی ندا

و... سرشار از حکاياتی است  االنسنفحات، یاءولاالةتذکر، المحجوبکشف، اسرارالتوحید

  آب طی های خشک و بیسفرهای درازی را در بیابان ،که در آنها درويشان با توکل

ايشان با نفس است و اين  ها مبارزۀماية تمام اين داستانخط سیر اصلی و بن .کنندمی

ا بسیار مّا ،کوچککند. اين نیز نکتة نمی آفاقی پیدا گاه جنبة، هیچتالش و رياضت

کارهای يدی در جريان  يد ازنباوجه هیچبه صوفیان، بررسی اشتغالمهمی است که در 

 تصوف غفلت شود. 

 

 بحثی در باب فتوحات .1

 هاینیازمندیبخشی از  ،يکی از مسائل بنیادی تصوف، بحث فتوحاتی است که در آغاز

از اين صوفیان  نیازهای یمامت ،تدريجبه که ظاهراً استکرده ارباب تصوف را تأمین می

تصوف  در دايرۀرا تغال به کارهای يدی اشماجرای  ،اندکاندک و شدمحل تأمین می

مردم  حتیها ارباب مکنت و وفیه پر است از حکاياتی که در آن. متون صکردتر رنگکم

کنند؛ وقتی در متون ها اهدا میعادی با کمال رغبت و اعتقاد تام، فتوحاتی به خانقاه

   ابر درويشان ر مردم عادی در برو ايثا همه حکايات  در باب ارادت صوفیانه به آن

مشکوک تلقی کنیم،  کامالً ،ارادت مردم را به صوفیانخوريم، بدون اينکه بخواهیم میبر

های بعد نیست که صوفیان دوره ةها ساختآيا بخشی از اين داستان پرسیماز خود می

دانیم مردم عادی توجه خواهند مردم را به چنین کارهايی تحريض کنند؟ هرچند میمی

ا امّ ،ودو(: شصت1231میهنی، ) اندشخص ابوسعید داشته ای به برخی عرفا و مثالًهبسیار ويژ

هم در تمام ادوار  آن ،مردم عادی به جريان تصوف کاملمعنای ارادت ه تواند باين نمی

ن او ادر همان محضری که در ابتدای ورود ابوسعید به نیشابور، مخالف آن باشد. اصالً

بر ايشان(  ة)و نه هم که بیشتر عواماست اند، تصريح شده فرستاده ترتیب داده و به غزنین
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خلق »است که هرچند گفته  او و نیز در حاالت و سخنان (63: همان) اندوی گرد آمده

گمراه  ]و نه همه[کس بسیار ،سبب ویه ب» است که ا افزودهامّ ،«وی آوردهه روی ب

فت برخی شواهد در دست است که نشان توان گمی حتی، (31: 1231)ابن ابی سعد،  .«است

از روی تمايل به اين کار اقدام  اند، مطلقاًدادهدهد تمام کسانی که فتوحاتی به صوفیه میمی

 صراحتبههای آشکاری نیز وجود دارد که بر برخی شواهد ضعیف، نشانهعالوه .اندکردهنمی

 سهشته است. اين مسئله از اجباری وجود دا ،کند گاه در اهدای اين فتوحاتتأکید می

 استنباط است:آيد، قابلشاهدی که در ادامه می

گوبد شبلی از مردی ثروتمند می ،«تلبیس ابلیس بر صوفیان در ترک مال»ابن جوزی ذيل 

 صد دينار برای ايشان ،پیغام شبلیاز پس ا اجابت نکرد؛ امّ مخارج صوفیان را درخواست و او

راوی گويد: ببینید چگونه آن مرد صد دينار پول آبرو به شبلی » گويد:جوزی میابن .فرستاد

 .(113: 1233) [31] «داده تا چنان سخنانی نشنود

گويد دب میؤکه در آن شیخ ابوسعید به حسن م است در اسرارالتوحید هم حکايتی آمده

نیست  برگیست و چیزیدرويشان را بی»و بگويد:  برودکه نزد منکرترين مردم در حق صوفیان 

منکرتر از علی صندلی  ،انديشددب هرچند میؤحسن م .«بايد داشتبرند. نیابتی میکارهکه ب

دب و استناد به سماع ايشان ؤحسن م ا او با تمسخرِامّ ،رودبه نزد وی می ،کند؛ بنابراينپیدا نمی

 ت شیخ باراشاره گردد و بدب پیش شیخ بازمیؤکند تا آنجا که حسن ماز دادن فتوح امتناع می

رود و به کمک تفسیر خاص بوسعید از شعر محل استناد علی صندلی در می ديگر پیش وی

گويد: دب میؤگیرد. علی صندلی به حسن مانکار ياران شیخ ابوسعید، صد درم سیم از او می

 (.3111 -311: 1231)میهنی،  [33] «و پس از اين باز نیايی 31نگر به آموختگارم نگیری»

خدای پناه ه ای را شناختند، باز صوفی و موش، چون راه خانه»گويد: کانی میعبید زا

 .(311: 1333) [32]«بريد

 به ايشان مردم کاملدست، روايت متون صوفیه را در باب ارادت ، شواهدی ازاينباری

برداشت کرد. نیز  اسرارالتوحیدتوان آن را از عبارت ای که میمسئله کند؛مشکوک می

 جنبة بیشتر ناظر بر ،در مواردی از اين دست مرکز انتقاد ،گفتیمنیز تر پیشکه چنان

های فرضاين مخالفت با پیش بدون اينکه لزوماً ،اقتصادی تصوف و ارتزاق صوفیان است

 همراه باشد. ،بینیمن میاجوزی و ساير مانند آنچه در زبان ابن ،کالمی و عقاليی



 11، شمارۀ پیاپی 1931، بهار و تابستان 1، شمارۀ 6 ادب فارسی، سال /442

 نتیجه .1

آمده است که مصحح متن، آن را از « خوارهافسوس»، تعبیر اسرارالتوحیددر حکايتی از 

اساس شواهدی از متون ديگر و نیز ا بر، امّدانسته است معنای مسخره به« افسوس»

دسترنج مردمان را » توان گفت معنی ترکیب مذکور در واقعمی ،ساختار همان حکايت

  معنا، ديگر همین  معنای ستم است. از طرفه افسوس ب ةو از ريش« به زور خوردن

به  ،نوع خاصی از نگاه آمیخته به انکار مردم عادی اند مدخلی برای بحث دربارۀتومی

در هیاهوی موافقان و مخالفان تصوف فراموش  ؛ نگاهی که ظاهراًباشد جريان تصوف

 از اشارات ارزشمند دربارۀ ،توحیدقبیل همین حکايت اسرارالهايی ازو نشانه است شده

 شیوۀ اغلبم عادی، مرکز انتقاد مرد گرانةدر نگاه مالمت ،هرحالهبرود. شماربهآن بايد 

ارتزاق صوفیان و عیال بودن ايشان بر ساير مردم است. بررسی آماری القاب رجال 

بسامد  2و  1دهد که بعد از قرون نشان می ،جامی االنسنفحاتصاحب ترجمه در 

مورد از قرون  11و در برابر  هش يافته استکامشاغل در القاب صوفیان به طرز غريبی 

شود. اين مسئله با پذيرش ديده میدر القاب نام مشاغل  3-6مورد از قرن  1، تنها 1و  2

تواند نمايشگر گرايش و وابستگی روز افزون صوفیان به فتوحات و هايی میشرطپیش

کامل، با رغبت دهد همواره فتوحاتی که البته شواهد نشان می ؛نذورات مردم باشد

 نبوده است.، که خود ارباب تصوف تالش دارند نشان دهندچنان

 

 نوشتپی

 .آمده است عبارات نقل شده،شواهد در بین ][ و در انتهای  ۀشمار، یل در ارجاع به شواهدبرای تسه .1

 را به همان معنا دانست که حسنک گفت: جهان خوردم و کارها« خزرخوردن»توان ازجمله اينکه می .3

 تواند باشد.هرحال معنای افسوس همچنان همان ستم میا به(، ام131ّ :1211راندم )بیهقی،

 شود. مراجعه دهخدا نامةلغت در واژه هر ذيلِ شواهد به  .2

  اداره صاحبش دسترنج از که داندمی 2 و 1 قرون در خانقاه تنها را خرقانی خانقاه کدکنیشفیعی .1

 و 12: 1233) است مشخص وی روستايی جهان هاینیز نشانه آن صاحب اقوال در و شده استمی

 چنین نیز کمابیش شیرازی خفیف ابن( 632: 1232 عطار، خرقانی؛ باب در بايزيد قول با کنید مقايسه

اند کردهمی معاش خود کسب دسترنج از همه وی، مشايخ است که کرده تصريح حتی و داشته وضعی

 (31: 1262 ديلمی،)
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 به 123:  1231 هجويری، نک: سؤال طريق از رزق کسب در تصوف اهل توجیهات ر بابد نمونه برای .2

 سهروردی، ؛311:  1231 میهنی، و( ترکه و السؤال فی)... 236: همان و( الزکوۀ فی)... 163 ويژهبه و بعد

 .است صوفیه نظری کتب اغلب مشترک فصول از بخش، اين ؛32-13: 1261

 نشانة بودند، او خانقاه اطراف در ابوسعید دنیوی و معنوی سلطنت مانه برکت از که مريد آن همه  .6

  او با صوفی 121 شود،فرومی ایمحله به نیشابور در وقتی که شیخی است؛ ابوسعید زندگی شیوۀ

 همین . مشابه(231 و 223: 1232 عطار، با شود مقايسه نیز و 313و  113: 1231 میهنی،)اند همراه

 ...(و 21 ،13 ،11: 1231 هروی،مايل)شود می ديده هم حاتمی ضیاء مريدان دتعدا باب در  آمار

 و 216: 1231میهنی، ) اسرارالتوحید حکايات از يکی بر کدکنیشفیعی نک: حاشیة باره اين در .1

 (311: 1، ج 1263افالکی، 

 طبری، تفسیر ةترجم ندارند؛ داستان اين از نشانی که ديگر تاريخی و تفسیری متون با کنید مقايسه .3

  .61 -2: 1 ج ،1233و بلعمی،  133 -3: 2ج  ،1261 میبدی، و 261 -2: 2ج 

 است؛ داشته وجود همیشه مخالفت اين. نیست تصوف مخالفان احصای ابداً غرض انداز،چشم اين در .3

 تررنگکم يا باشد کرده بدل است چهره ممکن زمانی اقتضائات و تاريخی شرايط به بسته گاه هرچند

 نسبتاً بحثی( 1263 جعفريان،) «صفويان عصر در صوفیان و فقیهان رويارويی» مقالة در. کند جلوه

 شود.می مشاهده صوفیه با متأخر هایدوره ايدئولوژيک هایمخالفت و تضادها اين دربارۀ مفصل

 بايزيد تزاقار تکیفیّ در که است امامی با بايزيد برخورد ماجرای که ؛321: 1233 الخرقانی،ابن قس: .11

 نداند، را خود اقرزّ که کسی پس از نماز» که کنم قضا را نماز بايد گويد:می بايزيد و کرده است تشکیک

 آمده کرخی معروف به نام( 2/161)الحديد ابی ابن البالغهنهج شرح در داستان همین. «نباشد درست

 .(113 -3: 1211 حلبی،)است 

: 1222 نخجوانی،)انوری  شاخصِ نمونة دو ازجمله شود؛می ديده فراوانی متون در مشابه هاینمونه  .11

 .(ح 1133: 1ج  ،1261 دهخدا،)مولوی  و( 323

 يکن لم فمن. صناعه و زراعه و تجاره و اماره: اربع الحرف: »است مأمون به منسوب سخنِ اين يادآور .13

 هاپیشه: »است کرده رجمهت چنین را آن السیاسهاغراض مؤلف که «.الناس علی و باال کان اهلها من

 بر است وبال نیست فريق چهار اين از که هر و کاری؛دست و کشاورزی و بازرگانی و امیری: است چهار

 .(236 -232: 1213 سمرقندی، ظهیری) «مردمان

 جای در کهچنان بیايد؛ صوفیان خود سر بر هم باری کردن،خراب خانه ماجرای که در است طبیعی .12

 باز خانقاه سر و آمدند بام بر» صوفیان سماع سروصدای پی در حسن سیداجل چاکران بینیممی ديگر

 .(331: همان) ...«کردندمی
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 بسیار بحث آن، از حاصل قدرت ازجمله روش، اين پیامدهای نیز و هاخانقاه اقتصاد مسئلة .11

 ندارد گرچه ما کشدردی پیر: »است مهم بسیار حافظ بیت اين انداز،چشم اين در و طلبدمی درازدامنی

 .دارند زور و زر پیران، ساير يعنی که« دارد خدايی خطاپوش و عطابخش خوش /زور و زر

: 1231 سعد،ابی ابن)است  آمده عیناً هم سخنان و حاالت در قصاب ابوالعباس قول از تعبیرات اين .12

 .(112 و 63

 از ايستقريه: »گفته است نآ باب در سمعانی که «حدادی» با باشد داشته تفاوتی بايد لقب اين .16

 آن که و شودمی اطالق آنها بر حداده و اری عنوان و اری به است نزديک و ری جادۀ بر قومس قُرای

: 1233 کدکنی،شفیعی: از نقلبه ) «است قومسی حدادی زياد بن محمّد است، منسوب ناحیه بدين

132) 

 وریپیشه هر از شهر ازين: »است گفته يدبايز خود. دارند القاب همین از هم بايزيد مريدان اغلب .11

 (.133: 1232 سهلگی، و 33: 1233 الخرقانی، ابن) ...«بودی ما پیش تا بايستی کس يک

 اند.دو تن از اين سه تن، بخشی از قرن سوم را نیز درک کرده .13

ريخ دقیق تا به ما تذکری الزم است؛ الجمّال ابراهیم بن يکی از افراد اين گروه، يعنی اسحاق دربارۀ .13

 حرف او در باب انصاری االسالمشیخ آيا دهد کهنمی نشان هم ترجمه قراين. نیافتیم حیات وی دست

 ذکر عموماً که کتاب از بخشی در او نام قرارگیری دلیلبه ما. است افزودۀ جامی و متأخران از يا زندمی

 از او زندگی تاريخ هرگاه و نیاز درصورت کرديم؛ ذکر گروه اين در فعالً را او نام است، 1 و 2 قرون مشايخ

 .شود حذف گروه اين از بايد آيد،دستبه ديگر منابع

 آنها دربارۀ انصاری االسالمشیخ چون اامّ نیست؛ روشن گاه مشايخ، زندگی دقیق تاريخ گروه، اين در .31

 .باشند بايد آن اوّلنیمة  يا 2سدۀ  از پیش مسلماً گفته است، نکاتی

 خويش عادت را کار اين و نیايی به اينجا بار ديگر يعنی کردن،عادت و گرفتنعادت: نباموختگارگرفت .31

 .(611 : 3، ج 1231میهنی، )نسازی 

 

 منابع

، تصحیح و تعلیقات حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر( 1231) اهلللطفابوروحالدين جمالسعد، ابن ابی

 سخن. ،کدکنی، چاپ ششم، تهرانرضا شفیعیمحمّد
مرکز  ،علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چاپ سوم، تهران ة، ترجمتلبیس ابلیس( 1233) ابن جوزی، ابوالفرج

 نشر دانشگاهی.

دنیای  ،چاپ دوم، تهرانکوشش تحسین يازيجی، ه ، بالعارفینمناقب( 1263) احمدالدينافالکی، شمس

 کتاب.

 علمی و فرهنگی. ،پ پنجم، تهران، تصحیح مدرس رضوی، چاديوان ،(1216) محمّدبن  انوری، علی



  491ن /توضیح عبارتی از اسرارالتوحید و نگاهی به مسئلۀ ارتزاق صوفیا

 اقبال. ،تصحیح جعفر واعظی، تهران، االديانبیان(، 1231) محمّدبلخی، ابوالمعالی

روشن،  محمّد، تصحیح تاريخ طبری( ة)ترجم طبری ةامتاريخن( 1233) [منسوب]محمّد ، ابوعلیبلعمی

 سروش. ،چاپ چهارم، تهران

 خواجو. ،جافیاض، بی اکبرعلیغنی و  قاسماهتمام  به، تاريخ بیهقی(، 1211) بیهقی، ابوالفضل

 دانشگاه تهران. ،، تصحیح حبیب يغمايی، تهران(1223) ترجمة تفسیر طبری

دار احیاء  ،هارون، بیروت محمّدتحقیق عبدالسالم ه ، بالحیوان.ق(، ـه 1221جاحظ، ابوعثمان عمرو )

 تراث عربی.

 سخن. ،، تصحیح محمود عابدی، چاپ پنجم، تهراناالنستنفحا(، 1236) عبدالرحمنجامی، نورالدين

، آذر و 22 ، شکیهان انديشه، «رويارويی فقیهان و صوفیان در عصر صفويان» ،(1263) جعفريان، رسول

 .131 -111، دی

قزوينی و قاسم غنی، چاپ ششم، تهران:  محمّداهتمام ه ، بديوان(، 1263)محمّد الدين حافظ، شمس

 .زوار

 .اساطیر ،از ويرايش جديد، تهران اوّل، چاپ های ادب فارسیخواندنی(، 1211) اصغریحلبی، عل

 ، زيرنظر محمّد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1211) اکبردهخدا، علی
 امیرکبیر. ،، چاپ پنجم، تهرانامثال و حکم(، 1261)                                 

کوشش توفیق سبحانی، ه ، تصحیح ا. شیمل، بسیرت ابن خفیف شیرازی(، 1262) ابوالحسن ديلمی،

 .بابک ،تهران

 عطارد. ،، تصحیح عزيزاهلل عطاردی، تهرانقزوينذکر اخبارالتدوين فی ،(1231)قزوينی، عبدالکريم رافعی

 Bibliohteca persica،جعفر محجوب، نیويورکمحمّدکوشش ه ، بکلیات، (1333) زاکانی، عبید

press. 

 سخن. ،، تصحیح غالمحسین يوسفی، تهراناتغزلیّ(، 1232) الدينشیرازی، مصلحسعدی
                                

 خوارزمی. ،، تصحیح غالمحسین يوسفی، چاپ نهم، تهرانگلستان(، 1233) 

 فرهنگ نشر نو.  ،، تصحیح سعیدی سیرجانی، تهرانتفسیر سورآبادی(، 1231) ابوبکر ،سورآبادی

اهتمام قاسم انصاری، ه ابومنصور اصفهانی، ب ة، ترجمالمعارفعوارف( 1261) الدينسهروردی، شهاب

 علمی و فرهنگی.، تهران

کدکنی، چاپ رضا شفیعیمحمّد، ترجمه و تعلیقات ]کتاب النور[دفتر روشنايی ( 1232) محمّدسهلگی، 

 سخن. ،سوم، تهران

 آگه. ،، چاپ سیزدهم، تهرانهای سلوکتازيانه ،(1231) رضامحمّدکدکنی، شفیعی
 سخن. ،چاپ چهارم، تهران ،)از میراث ابوالحسن خرقانی( نوشته بر دريا ،(1233)                                 
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دانشگاه  ،شعار، تهران ، تصحیح جعفرةالریاسالسیاسة فی اعراضاغراض ،(1213) محمّدسمرقندی، ظهیری

 تهران.

بخشان، چاپ دوم، روح کوشش ع.ه تصحیح رينولد نیکلسون، ب ،ءیالواالةتذکر ،(1232) عطار، فريدالدين

 اساطیر. ،تهران
 زوار. ،تصحیح سیدصادق گوهرين، چاپ سوم، تهران، بهاسرارنامه ،(1231)                                 
 .فرهنگیو علمی  ،اهتمام تقی تفضلی، تهرانه ، بنديوا(، الف 1236)                                 
 ،کدکنی، تهرانرضا شفیعیمحمّد؛ تصحیح و تعلیقات مقدمه، اسرارنامه(، ب1236)                                 

 سخن.

 ،جم، چاپ دوازدهم، تهرانه کوشش حسین خديو، بکیمیای سعادت ،(1231) محمّدغزالی، ابوحامد

 علمی و فرهنگی.

 میديان، چاپ هفدهم، تهران، قطره.کوشش سعید حه ، بشاهنامه( 1233) ردوسی، ابوالقاسمف

، )محدث( الدين حسینی ارموی، تصحیح و تعلیقات سیدجاللالنقض ،(1221) رازی، عبدالجلیلقزوينی

 سپهر. ،جابی

، چاپ دوم، )مجموعه رسائل فارسی از پیران ايران( در شبستان عرفان ،(1231هروی، نجیب )مايل

 قطره. ،تهران

اهتمام علی اصغر حکمت، چاپ ه ، باالبرارةاالسرار و عدکشف ،(1261) رشیدالدينیبدی، ابوالفضلم

 امیرکبیر. ،چهارم، تهران

 آگاه. ،کدکنی، چاپ دهم، تهرانرضا شفیعیمحمّد، تصحیح اسرارالتوحید( 1231) محمّدمیهنی، 

بنگاه ترجمه و نشر  ،، تصحیح عبدالعلی طاعتی، چاپ دوم، تهرانالفرسصحاح ،(1222) محمّدنخجوانی، 

 کتاب.

 سروش. ،، تصحیح محمود عابدی، چاپ هفتم، تهرانالمحجوبکشف( 1231) هجويری، علی

 


