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 چکیده

هـای افکـار وی      از عرفای اثرگذار بر تصوف است و شـناخت سرچـشمه           ذوالنون مصری 
کوشـد  این مقالـه مـی    .  تصوف یاری رساند   ۀدهندتواند به فهم عوامل زاینده و جهت      می

صـیفی ـ   های ایـشان را در قالـب روشـی تو   و ترویج آموزه) ع( شیعه ۀارتباط او را با ائم
ارتبـاط داشـتند و     ) ع(بعضی استادان ذوالنـون، بـا امـام صـادق           . سازدتحلیلی مستدل   

 ذوالنون نقل کردنـد، جـزء رجـال و روّات معتبـر             ۀواسطبرخی راویان که احادیثی را به     
شباهتی فراوان میان افکار و اقوال ذوالنون با روایات         .  بودند )ع(شیعه و از نزدیکان ائمه      

العابدین، امـام صـادق، امـام رضـا و امـام عـسکری              ن، امام حسین، امام زین    امیرالمومنی
اند، همچنین  بعضی علمای شیعه نیز به ذوالنون استناد کرده       . وجود دارد ) السالمعلیهم(

ــا امــامین عــسکریین ۀزیــست و زمینــذوالنــون مــدتی را در ســامرا مــی ــدار وی ب  دی
) ع( شیعه ۀواسطه از تعالیم ائم   آید که او بی   از مستندات برمی  . فراهم بود ) علیهماالسالم(

هـایی کـه بعـدها      های ایشان را ترویج نموده اسـت؛ آمـوزه        مند بوده و بعضی آموزه    بهره
 .مرجع و مأخذ صوفیه شدند
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 مقدمه. ١
ذوالنـون  . حل بحـث بـوده اسـت   های مذهبی مشاهیر متقدم در تصوف، همواره م   گرایش
 زندگانی او وجود    ۀرود که جزئیات اندکي دربار     شمار می   نیز از مشایخ برجسته به     مصری

محققـان  . آورددارد و همین امر، ابهاماتی را برای پژوهشگران اقوال و آثار وی پدیـد مـی              
 واکـاوی   هـای مـذهبی را    گریزی ندارند جز این که تنها با تکیه بر گفتار وی، آن گرایش            

 تحقیق ۀارتباط ذوالنون با تعالیم و اولیاي شیعی نیز جزء مباحثی است که شایست            . کنند
هـای ذوالنـون بـه      تر از شخـصیت و آمـوزه      تواند درکی درست  تبیین این رابطه می   . است

 . دست دهد و چه بسا به ایجاد فهمی بهتر از ارتباط تشیع و تصوف یاری رساند
اسـتناد بعـضی علمـای شـیعه، همچـون          اشارات کوتاه و بـی     حاضر از    ۀ مقال ۀدستمای
، بـه تـشیع ذوالنـون حاصـل گردیـد و            هللا خـویی  شیخ حبیب  و   شاه شیرازی معصومعلی
»  المعارف بـزرگ اسـالمی     ۀدایر«از  » ذوالنون مصری « نگارنده در مدخل     ۀوسیلنخست، به 

کـرد و   را تقویـت مـی    در ادامه، مستندات فراواني یافت شد که نظر ایشان          . انعکاس یافت 
 ۀبا این وصف، برای ارائ    . بود) ع( شیعه   ۀدال بر وجود ارتباطی نزدیک میان ذوالنون و ائم        

 ذوالنون را ارائه نموده و مواضـع عرفـانی،          ۀنامآنها الزم است که ابتدا مختصری از زندگی       
ـ     ۀاز آن پس، مسیر برای طرح رابط      . کالمی و فقهی او را تبیین کنیم        ۀا ائمـ   تـاریخی او ب

توان با آوردن مطالب منقول از وی که با تعـالیم شـیعی             شود و می  گشوده می ) ع(شیعه  
 .مشابهت دارد، تأثیرپذیری ذوالنون را مشخص ساخت

 
  تحقیقۀپیشین. ٢

جواد نوربخش  به قلم   » ذوالنون مصری «(اند  در دو کتابی که مختص ذوالنون تألیف کرده       
در . مبحثی به مذهب او اختـصاص نـدارد       ) دین رادمهر فریدالبه قلم   » کیمیاگر معرفت «و  

، »النون مصری الکوکب الدری فی مناقب ذی    «عربی،   کتابِ ابن  ۀای هم که بر ترجم    مقدمه
 .  ذوالنون با تشیع نیامده استۀنوشته شده، بحثی از رابط

تحلیـل زندگینامـه و آراي      « با موضوع    سعید علیزاده  کارشناسی ارشد آقاي     ۀنامپایان
 مختـصري بـه ایـن    ۀکه به راهنمایی نگارنده انجـام گرفتـه، تنهـا اشـار          » والنون مصری ذ

در » ذوالنون مصری« با عنوان مرضیه گلرنگ خانم ۀاز میان مقاالت هم مقال. موضوع دارد 
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زن سـوفیایی در رؤیـای    «مریم حـسیني  خانم ۀ و مقالادب فارسی ۀ پانزدهم نشری ۀشمار
کـدام بـه     هـیچ  مطالعـات عرفـانی،    ۀ دهم از نشری   ۀ در شمار  »ذوالنون و ابن عربی   : عارفان

ای مـشابه   جستجو در عناوین آثار عربی و التین هـم نتیجـه          . اندموضوع فوق ورود نکرده   
 . حاضر مبحثی تازه را گشوده استۀدارد و به نظر، مقال

 
 مختصری از زندگانی ذوالنون . ٣

 حکمـا،    ف به ذوالنـون مـصری، از جملـه        ، معرو ابوالفیض ثوبان بن ابراهیم اِخمیمی نوبی     
نویـسان نـام او را      تـذکره . های دوم و سوم هجری است     واعظان و مشاهیر صوفیه در سده     

اعقاب وی از مسیحیان قبطی بودند که در . اند  فیض و اسم پدرش را احمد نیز ثبت کرده   
لنـون جـزء   پـدر ذوا . زمان عمروعاص به اسارت مسلمانان درآمده و به حجاز آورده شدند        

) در مصر عُلیـا   (رفت و بعد از بازگشت به نوبه یا اِخمیم           شمار می  به) گان  آزادشده(موالی  
طبق بعضی از منابع تاریخی، ذوالنـون در        ].  ٥٣٢، ص ١١، ج ٢٧[زندگانی مرفهی داشت    

، ٢٤؛  ١٤، ص ١٨؛  ٢٢٢ ، ص ٥[ای متولد شـد     ق در چنین خانواده   .١٨٠ق یا   .١٥٥حدود  
 حیات او چندان اطالعی در دست نیست، جـز اینکـه گویـا در               ۀ اولی از دوران ]. ٣٩٣ص  

پس از چندی، با دیدن خوارقی از       . جوانی ملک و ثروتی داشت و سرگرم امور دنیوی بود         
او در گـام    .  و جبران گذشـته جـزم نمـود         اولیاي الهی متحول شد و عزمش را برای توبه        

سیر بـود کـه بـا دیـدار صـوفیان      در همین مـ .  حج شد و به سوی مکه آمد ۀنخست، روان 
تواریخ از سه بردار و یک خواهر او نیز یاد          . مند، به سیر و سلوک عرفانی قدم نهاد       کرامت
مشرب بودنـد و همگـام بـا او بـه سـلک صـوفیه                 اند که بعضی از آنها با ذوالنون هم         کرده

 ].٢٤٠ـ١، صص٦٠؛ ٣١٦، ص١، ج٦[درآمدند 
اسـرافیل  یـا بـه قـولی، همـان      (شُقران عابد  به   تواناز جمله مشایخ  او در تصوف مي       

، همچنین به نظر    ]١٤، ص ١٨[کرد     اشاره   بانو عزیزی  از قاهره و     سعدون مجنون ،  )مغربی
 ۀفاطمـ و  ابـوحفض نیـشابوری     ،  ابوسـلیمان دارانـی   رسد که با صوفیان معروفي چون       مي

 هـم در    یزید بـسطامی  با او با    ۀسخن از آشنایی و مکاتب    . است   نیز دیدار داشته     نیشابوریه
 طیفوریه،  ۀنام  رغم آنکه صوفیان متأخر هنگام تدوین سلسله      و به ] ٦١ ، ص ٣٣[میان است   
اند، سندی مبنی بر ارتبـاط او و    قرار دادهفضیل عیاض و قبل از    ابراهیم ادهم او را بعد از     
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 کـه   ه است؛ البته ذوالنون احادیثی را از قول فـضیل نقـل نمـود          ابراهیم ادهم یافت نشده   
 ،١٥١ ،٣١٧ ، صـص  ٢، ج ٣٨؛  ١١، ص ٢٥؛  ٢٢٦، ص ٥[نشان از ارتباط احتمالی آنها دارد       

 ]. ٧٥، ص٩، ج١٤[ وجود دارد  عدویهۀرابعای هم به همراهی او با ، همچنین اشاره]١٥٧
ای از مریدان داشـته و در       آید که در مقاطعی حلقه    ها نیز چنین برمی   از بعضی تذکره  

از شـاگردان   ]. ١٥٤،٤٠٧، صص ٤٦[داده است   ها را آموزش می   مسجدی به نام خویش، آن    
داود بـن   ،  سـعید بـن عثمـان     ،  احمد بن یحیی جالء   ،  سهل تستری توان به     مشهور او می  

، ١٢ [عمر بـن سـنان منبجـی      ،  محمد بن سعید خوارزمی   ،  ابوعمرو دمشقی ،  عبدهللا سقا 
، ٢، ج ٦[شاره نمود    ا عباس بن حمزه نیشابوری    و   ابوسعید خراز ،  علی بن موفق  ،  ]٢٢٦ص
ــص٩، ج١٤؛ ٤٢٩ص ــص٢، ج٣٨؛ ٢٧١، ص٣١؛٣٨٦ ،٣٩٤ ،٣٩٢ ، صـ  ،٢١٢ ،١٦٦، صـ

از ذوالنون نقل قول کـرده      ) ق.٣٠٣.د (یوسف بن حسین رازی   ؛ البته بیش از همه،      ]٥٢٨
 ؛ و بـرای شـرح حـال او         ٦٢٥، ص ٦٢[است    که او صوفی مالمتی و اهل ری و جبال بوده           

 ].١٠٧، ص١١، ج١١: ـ نک
 عمر ذوالنون با التهاباتی فراوان همراه بود، زیـرا او را بـه اتهـام زندقـه محکـوم                    اواخر

 وقت، متوکل عباسی، دادگـاهی      ۀخلیف. کردند و برای محاکمه به سامرا و بغداد روانه شد         
ق برگزار نمود و بعد از شنیدن دفاعیـات ذوالنـون، بـه تبرئـه و آزادی او رأی           .٢٤٤را در   

. همراه داشـت    یت، تکریم ذوالنون نزد خلیفه و صوفیان بغداد را به           این حادثه در نها   . داد
، ١٢[الظـاهر دچـار پریـشانی و جنـون شـد            او بعد از بازگشت از عراق مدتی را هم علـی          

یـا   ٢٤٦ (٢٤٥ ۀالحجـ   ذی٢٧و سرانجام در روز دوشـنبه،  ] ١٤٣٠، ص ٢، ج ٦١؛  ٢٢٢ص
یز تردیدهایی در مورد مسلمانی     گویا تا هنگام وفات ن    .  مصر وفات یافت   ۀدر جیز ) ق٢٤٨

 ذوالنون وجود داشته که با ظهور کرامـاتی در تـشییع پیکـر وی، تبـدیل بـه محبوبیـت                    
صورت زیارتگـاهی پابرجـا درآیـد     صغری بهۀاین امر سبب شد تا مزار او در قراف       . شودمی
 ].٦٣٥، ص٤٧؛ ١٢، ص٢٥؛ ١٣٨، ص٥[تاکنون محل توسل دوستداران است که 

 
 های عرفانی ذوالنون ا و آموزهه ویژگی. ٤

 و بـه      کـرده   چنـدان سـپید توصـیف       ذوالنون را مردی نحیف، سرخگون و با محاسنی نـه         
او از  . انـد     پذیری و پرهیـز از ظـاهرگرایی سـتوده          اوصافی چون عبادت، ورع، توکل، عبرت     
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ند که لقب ا پذیرفت و کرامات فراواني را نیز به وی نسبت دادهخوارق اولیا بسیار تأثیر می
به معنای صاحب ماهی هم، برگرفته از یکی از آنهاست؛ به ایـن شـرح کـه در                  » ذوالنون«

ذوالنون نیز به درگاه الهـی      . بها متهم کردند  سفری دریایی وی را به ربودن گوهری گران       
گناهی استغاثه نمود و ماهیان دریا هریک گوهری به دهان سر از آب بیرون آوردند تا بی               

بعـضی او را    ]. ٣٠، ص ٢٩؛    ٣٣، ص ٢١؛  ٣١٦، ص ١، ج ٦؛  ٢٢٤، ص ٥[ کننـد    وی را ثابت  
گویـا  . داننـد    تصوف به مصر یا اولـین واضـع اصـطالحات فنـی صـوفیانه مـی                ۀواردکنند

بندی مقامات عرفانی و تفکیک میـان معرفـت عرفـانی از معرفـت عقالنـی هـم از                     دسته
 بود کـه مخالفـت فقیـه و حـاکم     احتماالً تعلیم همین امور. ] p. 12 ,2 [ابتکارات اوست 

، را برانگیخت تا ذوالنون را به بدعت و زندقـه محکـوم           عبدهللا بن عبدالحکم   مالکی مصر، 
رســد کــه خــصلت بــه نظــر مــی]. ٥٣٣، ص١١، ج٢٧؛ ١٧، ص١٨؛ ١٣٨، ص ٥[ســازد 
] ١٣٩، ص ٤٦[کاری و رمزگویی ذوالنون نیز شخصیتی رازآلود از وی سـاخته بـود               پنهان

 عبـارات منقـول از     ۀبا وجود تردید بعضی از منتقدان دربار      . تأثیر نبود تهام بی که در این ا   
سماع، او در سماع پیشگام بوده و این امر نیز احتمـاالً            ) و البته تحدید  (ذوالنون در تأیید    

 ].٦٢٩، ص٤٧؛ ٩٢، ص٣٣؛ ٣٨٣، ص١، ج١[است  ساز اتهامات شده  زمینه
ا آشکارا به کار برده و در مورد محبت الهی و           ر» حب«وی از صوفیان متقدمی است که لفظ        

وی عالمـت محبـت پروردگـار را تبعیـت از           . های محبان خداونـد سـخنانی فـراوان دارد          نشانه
داند و در پرتو آن، بر اموری چون عفو ایزدی، اُنس الهـی و                می)) ص(ویژه پیامبر     به(دوستان او   

بت در قالب شطحیاتی مالیم از او ظهـور      گاهی هم این مح   . کند  شوق نظر به خداوند تأکید می     
ذوالنون به سنت سـیاحت نیـز اهمیـت         ]. ٢٧، ص ٤٨؛  ٣٠٨، ص ٤٦؛  ١٥٠، ص ٢٩[است    یافته  
 ].٣٥، ص٢١؛ ٣٧٠، ص١٠، ج١٤[است  داده و سفرهایی فراوان داشته  می

انـد    او در مورد احوال و مقامات عرفانی چنان پراکنده و متنـوع            ۀهای صوفیان   سایر آموزه 
تـوان    از میان این امـور مـی      . بندی آنها و رسیدن به چهارچوبی دقیق دشوار است          ستهکه د 

نشینی، ذکر و عوارض آن، شئون صـبر، لـوازم            درجات توحید، التزام به ورع، فضیلت خلوت      
؛ ٦٨، ص ٣١[توکل، مراتب شکر، ابعاد توبه، لزوم خوف از خداوند و اقسام زهـد را نـام بـرد                   

ر باب ستایش فتوت و جوانمردی یا پرهیز از عُجـب دارد کـه              جمالتی هم د  ]. ١٨٦، ص ٣٣
 برای انتساب ذوالنون به عیـاران یـا اذعـان بـه وجـود               عربی  ابن و   عطار،  هجویری ۀدستمای
 ].١٢٤ـ٥، صص٦٥؛١٣٧ص، ٤٦؛ ١٥٥، ص٩[های مالمتی در اوست گرایش
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کي از تـسلطش بـر       مانده که حا    از وی جمالتی متأثر از آیات الهی یا در تفسیر آنها باقی           
روش تأویلی او برخی را بر آن داشته تا امکان تأثیرپـذیری ذوالنـون از شـیعیان                 . قرآن است 
بعید نیست که اتهام زندقه نیز برآمده از رویکرد شـافعیان           .  باطنیه را مطرح سازند    ۀاسماعیلی

اق تفاسیر   در مورد عدم انطب    ابن تیمیه مصر نسبت به تأویل باشد؛ رویکردی که در انتقادات          
 ].٣٨٥و١٨٨، صص ١، ج١[شود ذوالنون بر ظاهر آیات قرآن نمایان می

دانـست     و علم طب نیز می      حیان بود   گویا ذوالنون مدتی در کیمیاگری شاگرد جابربن      
، او همچنین در خواندن تـورات، خطـوط سـریانی و هیروگلیـف توانـایی                ]٣٥٥، ص ١٣[

، ٥٨؛ ٣٣٩، ص٩، ج ١٤[ی اخمیم فراوان بودنـد      های آنها در آثار باستان      داشت که بازمانده  
 ۀرا همانا علوم غریب   »  حکمت خسروانی  ۀخمیر«بعضی منظور سهرودی از     ]. ٣٦٠، ص ١ج

دانند که در مصر باستان رواج داشته و ذوالنون آن را بـه عـالم    هرمسی و نوفیثاغوری می   
و تـشابه سـخنان او      در کنار این اشارات، توجه ذوالنون به تعقل         . است  اسالم منتقل کرده  

 نیـز سـبب شـده تـا          هـا   با تعالیم افلوطین و گنوسـی     » حاالت روحی «و  » معرفت«در باب   
 نوافالطـونی و حکمـت   ۀاالصل، مرتبط با صوامع مسیحی و ناقل فلـسف       بعضی او را یونانی   

؛ البتـه ایـن اقـوال       ]٣٠، ص ١٧؛  ٦٣٤، ص ١٣؛  ٢٢٤ص،  ٥[اسکندرانی به تصوف بخوانند     
شگر وی اعتباری ندارد و از دیدگاه ایشان ذوالنون حامل اسرار نبـوی و              نزد صوفیان ستای  

 ].٣٦١، ص٢، ج١٠[هایی عمیق اسالمی است ناقل آموزه
 

 های فقهی و کالمی ذوالنون دیدگاه. ٥
 فقهـی  ۀحدیث نشست و برخاست داشت و مدتی نیز شـاگرد حلقـ         ذوالنون با رجال اهل     

، احادیث دیگری را هم از مالک نقل کرده         »موطاء «او افزون بر روایات   . بودمالک بن انس    
عالوه بر این، ذوالنـون  . اند  سنت در اعتبار بعضی از آنها تردید روا داشته          که محدثان اهل    
   هم نقل کـرده    سفیان بن عینیه   و   الخواصسلم،   ابن لهیعه  ،لیث بن سعد  از راویانی چون    

احمد بـن صـبیح    راویانی چون متقابالً،]. ١١، ص٢٥؛ ٣١٥، ص١، ج٦؛ ٢٢٦، ص ٥[است  
محمد بن سعید   ،  جنید بن محمد زاهد   ،  حسن بن مصعب  ،  ربیعه بن محمد طائی   ،  فیومی

، ١٤[انـد   هـم از او نقـل کـرده   ... وابوالعباس مـسرق طوسـی      ،  سعید بن حناط  ،  خوارزمی
 ].٢٤، ص ٣٢؛ ٣٩٣، ص٢٤؛ ٨٢، ص١٠ج
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که فقهای مـالکی نـسبت بـه        البته تعلق او به این فضای فقهی هرگز مانع از آن نبود             
ای از مواعظ عرفانی       کوچک مریدان یا مجالس پررونق او در مصر که احتماالً آمیزه           ۀحلق

از سوی دیگر، با وجود اعتقادش به تفویض، رأی آشکار او           . و روایی بوده، مخالفت نورزند    
ت و  نسبت بـه وی برانگیخـ     » محنت «ۀ هم دشمنی معتزله را در جریان دور       قرآنبه قِدَم   

 ۀبنا به گفتـ ]. p. 207 ,3؛ p. 40 ,1 ؛١٦و١٤، صص١٨[موجب حبس در زندان بغداد شد 
که البته خیلي هم دور     ] ٢٧٦، ص ٤٦[ نیز مدتی شاگرد ذوالنون بوده       احمد حنبل عطار،  

از ذهن نیست، زیرا هر دو در دوران محنـت مـدتی در زنـدان بغـداد بودنـد و چـه بـسا                        
 ].٣٥، ص٩[جا با یکدیگر آشنا شدند  همان
 

 آثار ذوالنون. ٦
را بـه   » )ۀ بالـصنع  یـا  (ۀ الـصنع  فـی  الثقه«و  » )یا رکن الکبیـر   (الرکن االکبر « دو کتاب    ندیم  ابن

. انـد   نیامده  دست    کدام تاکنون به       و البته هیچ    داده که ظاهراً در مورد کیمیا بوده        ذوالنون نسبت   
، »ۀ فی العناصر الثالثۀرسال«، »ۀ الکریمۀالصنع فی ۀالقصید«، »المریات«دیگران نیز آثاری چون 

، ١٣[» ۀفـی علـم الـصنع      ۀارجـوز «،  »ۀ المومن و المومنـ    ۀصف«،  » فی تدبیر الحجر المکرم    ۀرسال«
اند که شـماری از    و بعضی رسائل دیگر را به او منسوب کرده] [p. 207 ,3 »العجائب«، ]٦٤٠ص

 . موجود است) رضوی قدس  آستان ۀویژه در کتابخان به( خطی ۀآنها در قالب نسخ
ذوالنون زبانی گویا و حکیمانه داشته و اشعاری کوتاه و بلند با مـضامین متنـوع از او                  

 هـم در قالـب دعـا و مناجـات بـا              جمالتی پراکنده . است  در متون دیگران بر جای مانده       
؛ ١٥، ص١٨[هـای اخـروی اسـت     خداوند دارد که در اموری چون طلب معرفت و نعمـت        

توان در تمامی آثار برجسته و تأثیرگذار بعـدی           عبارات قصار او را تقریباً می     . ]٦٠، ص ٣٠
پردازیم کـه مؤیـد وجـود نـوعی ارتبـاط           با این وصف، به قرائنی می     .  کرد  تصوف مشاهده 

 .است) ع( شیعه ۀمیان ذوالنون مصری و ائم
 

 ارتباط افکار محوری ذوالنون با تشیع. ٧
ون تبیین مقام اولیاي الهی اسـت کـه در متـون صـوفیان               ذوالن ۀترین دغدغ به نظر، مهم  
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پژوهـان وی را پیـشگام طـرح ایـن          بعضی تصوف . شوند شناخته می  »قطب«بعدی با لقب    
 آنان جمالت فراواني از ذوالنون اسـت کـه   ۀ  و مبنای نظری[p. 163 ,4]اند مقوله دانسته

امالً در میـان دیگـر      این جمـالت کـ    . یک برشمرده است  اوصاف اولیاي خاص الهی را یک     
اند عبارات بازمانده از وی مشخص و بارز هستند و حجم زیادي را به خود اختصاص داده               

 قابل توجه اینجاست که اوصاف مطرح از جانب وی برای           ۀنکت]. ٣٤٣، ص ٩، ج ١٤ .قس[
بـرای خودشـان    ) ع(اولیاي الهـی بـسیار شـبیه خـصوصیاتی اسـت کـه حـضرات ائمـه                  

گویی ذوالنون تلویحاً و بدون ذکر نام،       . قائل هستند ) ع(ه برای ائمه    اند و یا شیع    برشمرده
 .اشاره کرده و آنان را مد نظر دارد) ع(به امامان شیعه 

ای به  آشکار است که ذوالنون با برشمردن اوصاف اولیاي الهی خواستار گشودن روزنه           
ت اولیاي الهـی    معرفت آنان است و طرح او برای مراتب معرفت هم مبتنی بر تقدم معرف             

این دیدگاه در شیعه نیز مبنا بوده و احادیث شـیعی معرفـت اهـل هـر     . [p. 23 ,2] است
دانند که طاعت او بر ایشان واجب است و چنانچه فردی بدون            زمان را شناخت امامی می    

 ].٣٧٧، ١، ج٥١[این معرفت از دنیا برود، گویی به مرگ جاهلی مرده است 
کـه معرفـت و     نیز بر این پایه استوار اسـت        » محبت «ۀموزپیشروی ذوالنون در طرح آ    

هـای محبـان    های او در مورد محبت الهـی و نـشانه       توصیه. محبت مالزم یکدیگر هستند   
ای از محبت پروردگار به     خدا، رهنمودی به تبعیت و مهروزی در قبال اولیاست که نشانه          

گزیدگان الهی در تـشیع     این تلقی نسبت به بر    ]. ٢٧، ص ٤٨؛  ٣٠٨، ص ٤٦[رود  شمار می 
. انـد عنوان بنیانی محکم مطرح است که بسیاری از دیگر باورها و شعائر بـدان وابـسته               به

منـدی سـالک از     ساز بهـره  قابل توجه است که پیوند محبت و معرفت اولیاي الهی زمینه          
عربـی نـام      و چه بسا بر همین اساس بوده کـه ابـن          ] ٣٠٩، ص ١، ج ٥٥ [اسرار الهی است  

 آورده اسـت   ) ص(و جـزء حافظـان اسـرار پیـامبر        ) ع(علـی   ن را در کنـار حـضرت        ذوالنو
 ].٣٦١، ص٢، ج١٠[
 
 )ع( شیعه ۀارتباط تاریخی ذوالنون با تشیع و ائم. ٨

افزون بر اجتماعات پراکنده و متقـدم شـیعی، آگـاهی داریـم کـه بعـضی مریـدان امـام                     
داعیـان  .  داشـتند  در زمان خود حضرت بـرای تـرویج تـشیع در مـصر حـضور              ) ع(صادق
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گیـری و   سـاز شـکل    دوم قمری در مصر فعال بودند و زمینـه         ۀاسماعیلی نیز از اواخر سد    
همچنین، ممالکی را که ذوالنون به آنها رفت و آمد کرد، خـالی             . استقرار فاطمیان شدند  
رو، بستر آشنایی ذوالنون با تعالیم شیعه، چه در مصر و چه خارج             از شیعیان نبود، از این    

ق در سـامرا    .٢٤٥طبق بعضی از مستندات تاریخی، ذوالنـون در سـال           .  آن، فراهم بود   از
و پـیش از ایـشان،      ) ع(، یعنی محلی که امام عـسکری        ]٣٦٥، ص ٩، ج ١٤[حضور داشت   

چنـدان بعیـد    ) ع(در آنجا مقیم بودند؛ بنابراین، احتمال دیدار او بـا ائمـه             ) ع(امام هادی 
» طرائق الحقـائق  «شاه شیرازی در    مای شیعه، معصومعلی  البته حداقل دو نفر از عل     . نیست

ــبو ] ١٦٦ص، ٢ج[ ــ« در هللا خــوئیشــیخ حبی ــاج البرائ او را از ] ٤١٤، ص١٣ج[» ۀمنه
گونه سندی در این رابطه ارائه اند، اما هیچدانسته) ع(مریدان و خواص حضرات عسکریین

تبـاط، مطابقـت منقـوالت از    سازی ایـن ار  بر این اساس، تنها مسیر برای شفاف      . اندنکرده
 . است) ع( شیعهۀذوالنون با گفتار ائم

 ارادت او   ۀدهنـد ای از خود ذوالنون که مستقیماً نشان      نخست، باید اذعان نمود جمله    
باشد، یافت نشده است، جز آن که به اذعان خـودش بـرای خالصـی از                ) ع( شیعه ۀبه ائم 

یا من «: خوانده است) ع(د و آل محمدکیفر و زندان متوکل عباسی خداوند را به نام محم    
 التي تجیر بها من في األرضین و السماوات إال صلیت           ۀفبالقدر.... لیس في البحار قطرات     

انقـض  «ضمناً، حدیثی از او با این مضمون        ]. ٣٤، ص ٥٧[ »...على محمد و على آل محمد     
ض في داره فهو    انظروا إلى هذا الکوکب، فمن انق     : ، فقال ]ص[کوکب على عهد رسول هللا      

وَ النَّجْمِ  : ، فأنزل هللا تعالى   ]ع[فنظروا فإذا هو قد انقض في منزل علي         .  من بعدي  ۀالخلیف
. بر جـای مانـده اسـت      ) ع(علی    در تأیید خالفت حضرت     ] ١٩٠، ص ٥، ج ١٦ [» ... إِذا هَوى 

، دهـد نشان مـی  ) ع( شیعه   ۀراویان مشترک یکی از شواهدی که ارتباط ذوالنون را با ائم          
اند و به نوعی و هم از ذوالنون روایت کرده) ع(راویان مشترکی هم هستند که هم از ائمه 

تـوان بـه   انـد؛ بـرای مثـال مـی    بوده) ع(هم مُصاحب ذوالنون و هم مُجالس امامان شیعه       
از قـول ذوالنـون   »  االولیـاء ۀحلی« او در    ۀواسط را اشاره کرد که عباراتی به      محمد بن ریان  
متقابالً مدارکی در کتب موثق شیعی وجود دارد کـه   ]. ٣٦٤، ص ٩، ج ١٤[نقل شده است    

و ) ع(، امـام هـادی   )ع(محمد بن ریان جزء ناقالن مورد اطمینان و نزدیک امام عسکری        
، ٢، ج ٥١؛  ٢١٩، ص ٤، ج ٣[بوده و با ایشان مراوده و مکاتبه داشـته اسـت            ) ع(امام جواد   
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م مطالبی را از ذوالنـون نقـل کـرده           است که ه   عمر بن یحیى  دیگری،  ]. ٤١٧و٢٧١صص
؛ ٢٢٢، ص٧، ج٢٤ [است) ع(و هم ناقل روایاتی بالواسطه از امام رضا ] ٣٦٤، ص٩، ج١٤[

 است که منقوالتی فراوان از ذوالنـون را نقـل           سعید بن عثمان  راوی سوم،   ]. ٢٧٩، ص ٤٣
، ٣[ست  بیان کرده ا  ) ع( شیعه   ۀو همچنین، مطالبی را از ائم     ] ٣٦٧، ص   ٩ ، ج ١٤[نموده  

 ۀگفتني است که تطابق شخصیت اخیر با یکی از نواب اربع          ]. ٥٨٣، ص ٥٢؛  ٥٠١، ص ٢ج
 .نیز قابل تحقیق است) ع(الحسن ابنحضرت حجه

 
 )ع (ۀهای مرتبط با ائمذوالنون و شخصیت. ٩

و ذوالنـون را  ) ع(توانستند نقش پل ارتباطی میان ائمـه     افزون بر راویان مشترکی که می     
 کـه   جابر بـن حیـان    برای نمونه،   . عضی علما نیز به وجهی دیگر واسطه بودند       ایفا کنند، ب  

، شـاگرد بنـام امـام       ]٣٥٥، ص ١٣[انـد   ذوالنون را مرید خاص او در علوم غریبـه دانـسته          
توانست از طریق او    می) ع( شیعه   ۀبود و مطمئناً بسیاری از اقوال و تعالیم ائم        ) ع(صادق  

که به نظر بعضی از پژوهشگران، تفسیری قرآنی و منسوب          به ذوالنون انتقال یابد، کمااین    
بنـا بـر    ]. ١٢، ص ١، ج ٥٣[ به حضرت از طریق جابر و ذوالنون به دست ما رسـیده اسـت             

) ع(بعضی از منابع شیعی، خود ذوالنون اذعان دارد که یکی از استادان او با امام صـادق                  
، کـه احتمـال دارد کـه        ]٤١، ص ٧، ج ٥٤[ارتباط داشته، اما از آن استاد نام نبرده اسـت           

 .منظور او جابر بن حیان باشد
صـحت داشـته    ) ع(آمیز بایزید بسطامی با امام صـادق         مودت ۀ، اگر رابط  افزون بر این  

هـای  توانسته محلی برای تبادل آموزه    ، مکاتبات ذوالنون و بایزید می     ]١٥٣، ص ٣٥[باشد  
یل عیاض نیز روا بوده و بـا توجـه          این تلقی در مورد فض    . باطنی شیعی میان آن دو باشد     

در فهرسـت رجـالی روایـات    ) ع(عنوان ناقل سخنان امام صادق به جایگاهی که فضیل به  
بـه  ) ع(های ائمـه   مناسبی برای انتقال آموزهۀ، قطعاً حلق]٣٠٧ ، ص  ٢، ج ٥١[شیعه دارد   

 نزدیـک وی    از طریق مریدان  ) ع(ضمناً امکان ارتباط ذوالنون با ائمه       . ذوالنون بوده است  
 ذوالنون، تفسیری مختـصر بـر       ۀ، شاگرد برجست  سهل تستری نیز وجود دارد؛ برای مثال،      

مشابهت داشـته و احتمـال      ) ع( دارد که مشخصاً با تفسیر منسوب به امام عسکری           قرآن
نقـل  » ۀالنجـوم الزاهـر  «از کتاب  همچنین،  . کندارتباط میان آن دو را به ذهن متبادر می        
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و عروس ) ع(هاي امام مجتبی از نواده (سیده نفیسهنون مدتی را نزد بانو اند که ذوالکرده
 . است؛ اما مستندات این نقل قول، در اثر مذکور یافت نشد، بوده))ع(امام صادق 

 
 روایات و عبارات مشابه. ١٠

) ع( شـیعه    ۀهـای ائمـ   عبارات و جمالتی فراوان از ذوالنون نقل شده است که با فرمایش           
تواند برگ تأییدی بر اقتباس مستقیم یـا غیـر مـستقیم            خور توجه دارد و می    شباهتی در 
 :کنیمای از این جمالت را ارائه میذیل این بخش، به ترتیب گزیده. باشد) ع(آنها از ائمه 

 
 )ع(عبارات مشابه با سخنان امیرالمومنین . ١. ١٠
رب أفنیت عمـرى    «: ت سطر از ذوالنون به این مطلع نقل شده اس         ٨دعایی با حجم    ) الف
 کـه تقـارنی فـراوان و مـشخص بـا مناجـات              ]٣٣٥، ص ٩، ج ٣[» ... السهو عنـک   ۀشدفى  

 ].٦٨٧، ص٢، ج١٠. قس[، دارد )ع(شعبانیه، منقول از حضرت علی 
] ٣٤٣، ص ٩، ج ١٤[» ...و اجعلنى من عبادك الذین شهدت أبـدانهم         «دعایی با مطلع    ) ب

شـده از سـوی     دعـای آموختـه    آن در قالـب      به ذوالنون منسوب شده است که صورت کامل       
 ].٩٦، ص٩١، ج٥٥ [شود و حجم زیادي دارد مشاهده مینوف بکالیبه ) ع(امیرالمؤمنین

ذوالنون در عباراتی فصیح اوصافی از بندگان خالص خداوند را برشمرده است کـه            ) ج
این ]. ٣٥٠ص،  ٩، ج ١٤[» ... من عباده، و نجباء من خلقه      ۀخالصإن للّه   «: به این قرار است   

ـ         ) ع( امام علی    هايمطالب مشخصاً بخشی از فرمایش      ۀبه کمیل بن زیاد بودنـد کـه نمون
 ].٩١، ص١، ج٢٠ [ آمده استالغاراتآنها در کتاب 

و این دقیقـاً    ] ٣٢١ص[» الصدق سیف اللّه  «: قشیری به نقل از ذوالنون آورده است      ) د
آن را ذکـر  ) ع( امـام صـادق   در باب صدق اسـت کـه  ) ع(منطبق بر سخن امیرالمؤمنین  

 ].٣٥ ، ص٥٩[اند نموده
  أسوؤهم«: و او پاسخ داد   » من أدوم الناس عناء؟   «: در پرسشی از ذوالنون سؤال شد     )   ه
ــا ــایش     ] ٣٥٦، ص٩، ج١٤[» .خلق ــه فرم ــک ب ــخی نزدی ــش و پاس ــب از پرس ــن قال ای

 ].١٠٧ص ، ٣٤. قس[ آمده است جامع االخباربرگرفته شده که در ) ع(امیرالمؤمنین 
جنید عباراتی را در مراتب توبه و استغفار از ذوالنون نقل نموده که بـه ایـن قـرار                   ) و
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العـزم علـى التـرك، و       : الندم على ما مضى، الثـاني     : االستغفار جامع لمعان أولهما   «: است
بندی این عبارات منطبق بر تقسیم    ]. ٣٤، ص ٥٤[» ...أداء ما ضیعت من فرض للّه،       : الثالث

 .و به نظر مأخوذ از آن است] ٦٨، ص٧٥، ج٥٥[ از مراتب توبه بوده) ع (امام علی
] ٣٦٣، ص٩، ج١٤[» قصر األمـل : من أعالم الزهد  «: ذوالنون در عبارتی چنین گفته است     ) ز

 ].٧١، ص٥، ج٥١. قس [در باب زهد است) ع(و این سخن شبیه فرمایش حضرت علی 
، ٩، ج١٤[» حــرار قبــور األســرارصــدور األ«: ای از ذوالنــون آمــده اســتدر جملــه) ح
فان قلوب االحرار قبور «: به این مضمون است) ع(که شبیه سخن امیرالمؤمنین ] ٣٧٨ص

 ].١٣٨، ص٢، ج٤١[» االسرار
از » الکـریم یعطـى قبـل الـسؤال       «: ای در وصف شخص کریم به ایـن وجـه         جمله) ط

چنـین از حـضرت     ن عبـارتی ایـ    ۀکه به نظر، تغییریافت   ] ٣٤٢، ص ٩، ج ١٤[ذوالنون آمده   
 ].٦٢٨، ص ١٩. قس [» المحبوب  فهو الکریم  السّؤال من بذل النّوال قبل«: باشد) ع(علی

 
 )ع(دعای مشابه با دعای امام حسین . ٢. ١٠

حبیبى أرغب إلیک و أشهد لـک  «: دعایی مختصر از ذوالنون به این مطلع نقل شده است  
آن مشخصاً منطبق بـر قـسمتی از        که حدود شش سطر     ] ٣٣٣، ص ٩، ج ١٤[» ...ۀبالربوبی

 ].٢٥١، ص٥٠. قس[در روز عرفه است ) ع(الحسین دعای طوالنی اباعبدهللا
 

 )ع(عبارات مشابه با سخنان امام سجاد . ٣. ١٠
اللهـم اجعلنـا    «: دعایی دیگر از ذوالنون در حجمی حدود شش سطر و با این مطلع            ) الف

که به نظر منطبـق     ] ٣٣٢، ص ٩، ج ١٤[است  نقل شده   » ....من الذین جازوا دیار الظالمین    
البتـه مناجـات کامـل حـضرت در         . اسـت ) ع(العابدین  هایی از مناجات امام زین    بر بخش 

ذکر ) ع( صفحه حجم دارد و بعد از هر فراز آن، صلواتی بر محمد و آل محمد                 ١٧حدود  
 ]. ٢٦، ص٩١، ج٥٥. قس [شده است

در دادگاه متوکل عباسی بیان کـرده،       جمالتی که ذوالنون در پاسخ به اتهاماتش        ) ب
در توصـیف بنـدگان مخلـص الهـی        ) ع(العابدین  های امام زین  شباهتی فراوان با فرمایش   

، ٩، ج ١٤[» ... إن للّه عبـادا عبـدوه بخـالص مـن الـسرّ           «: اندآغاز این عبارات چنین   . دارد
 ].٥٧٤، ص٢٨. ؛ قس٣٣٨ص
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 )ع(عبارات مشابه با سخنان امام صادق . ٤. ١٠
هایی از ذوالنون در باب وقوف در مشعر مطرح شده که پاسخ آنها از قول وی پرسش) لفا

رحمک اللّه لم صار الوقوف بالجبل      «: در بعضی منابع اهل سنت با این مضمون آمده است         
و ] ٣٧١، ص ٩، ج ١٤[» ... بیت اللّه و الجبـل بـاب اللّـه         ۀألن الکعب : ؟ قال ۀو لم یصر بالکعب   

) ع(ده و آنها را مأخوذ از امام صادق       عی نیز همین مطالب را نقل نمو      جالب آنکه منابع شی   
منقـول اسـت بـه روایـت        «: مطلع این منابع چنین است    . دانند خود ذوالنون می   ۀواسطبه

او گفت  .  از این مسائل     مصرى  الحسن که گفت سؤال کردم از ذوالنون      بنصدوق از محمد  
مـسائل را از حـضرت امـام جعفـر صـادق            که یکى از استادان من پرسیده است که ایـن           

 ].٤٢١، ص٢، ج٣[» ...صلوات اللَّه علیه
سئل جعفر بن محمد عن الـسفله،       «: ابونعیم اصفهانی از قول ذوالنون آورده است      ) ب
این مطلب عینا در منابع     ]. ٣٥٦، ص ٩، ج ١٤[» . ما قال و ال ما قیل فیه       یمن ال یبال  : فقال

دهد و نشان می  ] ٣٢٣، ص ٢، ج ٥١ [نقل شده ) ع(صادق  بصیر از امام    شیعی و از قول ابی    
اسـت، همچنـین دو     ) ع(که منظور ذوالنون از جعفر بن محمد همان صـادق اهـل بیـت               

 .روایت اخیر نشانگر نوعی ارتباط روایی میان ذوالنون و حضرت نیز هست
 ۀای را از ذوالنون در وصف حکمـت و رابطـ  جمله» ریاض السالکین  «ۀ صاحب رسال  )ج

»  ...ۀالخلولم أر شیئا أبعث لطلب االخالص من «: با خلوت، به این مضمون آورده استآن 
بـه  » الرسـاله «شایان ذکر است کـه ایـن سـخن را قـشیری هـم در                ]. ٢١٢، ص ٤، ج ٤٩[

و در قـالبی    ) ع( و پیـشتر از آن، بـه نقـل از امـام صـادق                ]١٨٥ص [ذوالنون نسبت داده  
 ].٢٣ص[است ذکر شده » مصباح الشریعه«مشابه، در 

، ٩[» مهما تصور في وهمک، فاللّه بخالف ذلـک       «نقل شده که    ای از ذوالنون    جمله) د
  کُلُّ َما وَقَعَ فِي الْوَهْمِ    «،  )ع(و به لحاظ محتوا بسیار به این فرمایش امام صادق           ] ١٠٤ ص

 .، نزدیک است]٨٠، ص٣[»  بِخِلَافِهِ] هللا[فَهُوَ 
را هم از ذوالنون نقل کرده است که از آن جملـه            قشیری همچنین سخنانی دیگر     )   ه
. اشاره کرد ] ٢٨٣ص[» ...،ۀو الزهد یورث الحکم   ... الیقین داع إلى قصر األمل      «: توان به مي

اسـت کـه یقـین را       ) ع(بخش نخست این عبارات، ظاهراً مشابه با سـخن امیرالمـؤمنین            
مـشابه بـا سـخن امـام         دیگر آن    ۀو جمل ] ٥٤٨، ص ١٩[قرین کوتاهی آرزو دانسته است      

 ].١٢٨، ص٢، ج٥١ [شمارد زهد میۀاست که حکمت را زایید) ع(صادق 
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 )ع(شعری مشابه با اشعار امام رضا . ٥. ١٠
، ٩، ج ١٤[» ...لیست باعفـه ثـوب الغنـی        «: شعری با این مطلع از ذوالنون نقل شده است        

 ].٣٦١، ص٤، ج٧[است ) ع(که عیناً در منابع شیعی منسوب به امام رضا ) ٣٧٢ص
 
 )ع(عبارات مشابه با سخنان امام عسکری . ٦. ١٠
أسألک باسمک «: شوددعایی هم به ذوالنون منتسب است که با این عبارات آغاز می        ) الف
، این دعا مطابق با دعایی با همین  ]٣٣٦، ص ٩، ج ١٤[» .... ابتدعت به عجائب الخلق      یالذ

 ].٣٣٩، ص١، ج٤٣ [است) ع(عبارات از امام حسن عسکری 
إلهى إن کـان صـغر      «: دعایی از ذوالنون نقل شده است که مطلع آن چنین است          ) ب

این دعا ظاهراً بخشی از دعـای مفـصل         ]. ٣٨٥، ص ٩، ج ١٤[» ...فی جنب طاعتک عملی     
 ].٣١ص[نقل نموده است » بلداالمین«است که کفعمی آن را در ) ع(امام عسکری 

 
 ذوالنون در منابع متأخر شیعی. ١١

ن جمالت فراوان منسوب به ذوالنون، منابع متأخر شیعی به معدودی از آنها اشـاره            از میا 
کم من مطیـع مـستأنس، و کـم         «: توان به عباراتی با این مضمون     اند؛ برای مثال مي   کرده

 ]٢٤٥ص، ٢، ج٦٣ [اشاره کرد که در مأخذی بدون ذکر نام ذوالنون» ...عاص مستوحش، 
 اصـل ایـن عبـارات را        ].٨٢، ص ١، ج ٢٦[ده شـده اسـت      و در مأخذ دیگر، با نـام وی آور        

شهید ثانی نیـز حکـایتی      ]. ٣٤٢، ص ٩ج[ مالحظه نمود    » االولیاء ۀحلی«توان در کتاب     می
دیده بسیار متأثر شد  در هنگام طواف از دیدن زنی مصیبت النون را نقل کرده است که ذو

خود ذکر نمـوده    » الدینلوماحیاء ع « پیشتر این حکایت را در       غزالی؛ البته   ]١٠٠، ص ٣٦[
 ].١٧٤، ص١٥[است 

 نقل کـرده کـه در یکـى از سـفرهایش بـه اطـراف دمـشق از                النون  هم از ذو   مجلسی
 : ای سنگی دیدار کرده که این اشعار بر دیوارهای آن نقش بسته بود خانه

  و بیت العتیق المعظمۀمکزم                و ــانا بن منی و المشعرین و الزم
 ... . النبی المصطفی و ابی الذی              والیته فرض علی کل مسلم و جدی
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نوشـته اسـت؛ لـذا از وی        ) ع(گویا ذوالنون فهمید که این اشعار را یکى از اوالد على            
در ادامه، مجلسی ایـن امکـان را        . جویا شد و دانست که مردی صاحب جاللت بوده است         

، ٤٨، ج ٥٥ [بوده است ) ع(ت موسی بن جعفر     مطرح ساخته که احتماالً آن بزرگوار حضر      
ال خیـر فـى    «ۀ، جملـ »اصـول کـافی  « هم در شرح خود بـر  صدرالدین شیرازی ]. ١٥٩ص

. را از قول ذوالنـون آورده اسـت       ] ٤٧٨، ص ١ج[»  اال معصوماً    من ال یحب ان یراك     ۀصحب
الی اقتبـاس   غز» الدیناحیاء علوم «رسد که اصل این عبارت را مالصدرا از         البته به نظر می   

دیگر مشاهیر شیعی نیز ذوالنون مصری را به نیکی یاد کرده و             ].٧٨، ص ٥ج [کرده باشد 
، ]٢٣٢، ص ٢ ج[ شـیخ بهـایی   تـوان بـه     اند که برای نمونه، مـی     از او عباراتی را نقل نموده     

، ١٥ج [سیده نـصرت امـین    ،  ]٣٣ص [علیشاهصفی،  ]٦٩٣، ص ١ج[ العابدین شیروانی زین
از مجمـوع ارجاعـات علمـای       . اشـاره کـرد   ] ٦٦٣ص [ آملـی  ۀزادحسن حسن و  ] ١٨٠ص

 .آید که شخصیت او مورد وثوق ایشان بوده استمتأخر شیعی به ذوالنون، چنین برمی
 
 نتیجه. ١٢

چنان که مالحظه شد، شواهد گوناگوني وجود دارد که قرابت افکار ذوالنون مصری را بـا                
هـای اولیـاي     ذوالنـون در طـرح ویژگـی       ۀاز آن جمله دغدغ   . دهدتعالیم شیعی نشان می   

او بر این   . دارد) ع( شیعه   ۀخاص الهی قابل ذکر است که تشابه فراواني با خصوصیات ائم          
ای شـیعی  دانـد کـه مشخـصاً دسـتمایه    مبنا معرفت اولیا را نیز مقدم بر معرفت الهی می       

ز قول ذوالنون نقل    رود؛ البته مستقیماً سخنی در باب ارادت به اولیاي شیعه ا          شمار می  به
انـد کـه قابـل    از وی آورده) ع(نشده است؛ اما روایتی را در تأیید وصـایت امیرالمـؤمنین         

) ع( شـیعه    ۀ مورد مشابه نیز میان اقـوال او و ائمـ          ٢٠کم  افزون بر این، دست   . تأمل است 
 .شودمشاهده می

) ع( شـیعه    ۀئمبرخي شواهد تاریخی نیز وجود دارد که احتمال ارتباط ذوالنون را با ا            
احتمـاالً جـابر بـن    (از جمله خود وی اذعان دارد که یکی از اسـتادانش          . کنندتقویت می 

بـدیهی  . ارتبـاط داشـته اسـت     ) ع(با امام صادق    ) حیان، بایزید بسطامی یا فضیل عیاض     
است که این ارتباط امکان دسترسی بـه تعـالیم بـاطنی شـیعه را بـرای ذوالنـون میـسر                     

انـد، نـام     ذوالنـون نقـل کـرده      ۀواسط میان راویانی که احادیثی را به      ضمناً در . ساخت می
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خورد کـه جـزء     کسانی مانند محمد بن ریان، عمر بن یحیی و سعید بن عثمان به چشم می              
و امـامین   ) ع(راویان معتبر در فهرست رجالی شیعه بـوده و از شـیعیان نزدیـک امـام رضـا                   

 ۀتوانسته زمین  حضور ذوالنون در سامرا و بغداد میاین شواهد در کنار. اندبوده) ع(عسکریین  
احتماالً بر همین مبنا بوده کـه علمـای شـیعی    . دیدار وی با امامین عسکریین را آماده سازد       

العابـدین شـیروانی،     شـیخ بهـایی، زیـن     همچون دیلمی، شـهید ثـانی، مجلـسی، مالصـدار،           
ذوالنون استناد نمـوده یـا بعـضی         آملی به اقوال     ۀزادنصرت امین و حسن   علیشاه، سیده  صفی

  .اندهللا خویی وی را مرید خاص ائمه دانستهشاه و حبیبچون معصومعلی
را بـا واسـطه یـا بـدون         ) ع( شـیعه    ۀهای ائمـ  آشکار است که ذوالنون مشخصاً آموزه     

واسطه دریافت کرده و آنها را به دیگران منتقل کرده است؛ البته در این میان او اشاراتی                 
ندارد و چه بسا همین امـر موانـع کمتـری را بـرای              ) ع( واضح به نام و نشان ائمه      چندان
های ظاهری به اهل حدیث فـراهم سـاخته          تعالیم شیعی از طریق فردی با گرایش       ۀاشاع
حال با توجه به جایگاهی برجسته که ذکر اقوال و احوال ذوالنون در آثار صـوفیان                . باشد

را در ایجـاد    ) ع( شـیعه    ۀتـوان سـهم پنهـان ائمـ       مـی ادوار بعدی به خود اختصاص داده       
 . دهی فکری به تصوف مشاهده نمودهای عرفانی و جهت آموزه
 

 منابع
 .اسالمی انتشارات دفتر قم، ،الفقیه یحضره ال من ).ق١٤١٣( یعل بن محمد بابویه،ابن .]١[
 .مومنین قم، ی،تهران ذهنی ۀترجم الشرائع، علل ).ق١٣٨٠( ـــــــــــــــــــــــ .]٢[
  .قم ۀعلمی ۀحوز مدرسین ۀجامع قم، .التوحید ).ق١٣٩٨( ـــــــــــــــــــــــ .]٣[
 االمـام  جامعـه  مدینـه،  سـالم،  رشاد محمد کوشش به .االستقامه ).ق١٤٠٥( احمد تیمیه،  ابن ]٣[

 .سعود بن محمد
  .دارالفکر بیروت، هارون، حمدم عبدالسالم کوشش به .الصفوهصفه ).١٩٩٣( عبدالرحمن جوزی، ابن ]٤[
 .دانشگاهی نشر مرکز تهران، زکاوتی، علیرضا کوشش به .ابلیس تلبیس ).١٣٦٨( ـــــــــــــــــــــــ ]٥[
 .صادر دار بیروت، عباس، احسان کوشش به .االعیان وفیات ).م١٩٧٨( محمد بن احمد خلکان، ابن ]٦[
 .عالمه قم، .السالم علیهم طالب أبي آل ناقبم ).ق١٣٧٩( یعل بن محمد آشوب، شهرابن ]٧[
 .االسالمیهدارالکتب تهران، .األعمال إقبال ).ق١٤٠٩( یموس بن یعل طاووس،ابن ]٨[
 مـسعود   ۀترجمـ  ،المصری النونذی مناقب فی الدری الکوکب ).١٣٩٠( الدینیمح عربی،ابن ]٩[

  .جامی تهران، انصاری،



  ٢٥  )ع( ذوالنون مصری و تعالیم ائمۀ شیعه
  
 احیـاء  دار بیـروت،  یحیـی،  عثمان کوشش به .المکیه الفتوحات ).١٩٩٤( ـــــــــــــــــ ]١٠[

 .العربی التراث
 بیـروت،  ابـوملحم،  احمـد  کوشـش  به ،النهایه و البدایه ).١٩٩٤( عمر بن اسماعیل کثیر،  ابن ]١١[

 .العلمیه دارالکتب
 .دارالمعرفه بیروت، شریبه، نورالدین کوشش  به االولیاء، طبقات ).١٩٨٦( الدین سراج ملقن، ابن ]١٢[
 .کتاب دنیای تهران، تجدد، رضا ۀترجم الفهرست،  ).١٣٦٦( اسحاق بن محمد ندیم،ابن ]١٣[
 .دارالقراء قاهره، االولیاء، حلیه ).١٩٨٨( حافظ احمد اصفهانی، ابونعیم ]١٤[
 .مسلمان زنان نهضت تهران، ،قرآن تفسیر در العرفانمخزن ).١٣٦١( نصرتسیده ،امین ]١٥[
 .بعثه ۀموسس قم، القرآن، تفسیر في البرهان ).١٣٧٤( سیدهاشم رانى،بح ]١٦[
 .کبیر امیر تهران، ایزدی، سیروس ۀترجم ،تصوف ادبیات و تصوف ).٢٥٣٦( ا .یوگنی برتلس، ]١٧[
 .دانشگاهی نشر مرکز تهران، عرفان، و اشراق ).١٣٨٠( نصرهللا پورجوادی، ]١٨[
 .االسالمیهدارالکتب قم، دررالکلم، و غررالحکم ).ق١٤١٠( عبدالواحد ،یآمد یتمیم ]١٩[
  .االسالمیهدارالکتب قم، الغارات، ).ق١٤١٠( محمد بن ابراهیم ،یثقف ]٢٠[
 .سعدی تهران، االنس،  نفحات ).١٣٣٦( عبدالرحمن جامی، ]٢١[
 ).ع( البیتآل قم، الشیعه، وسائل ).ق١٤٠٩( حسن بن محمد ،یحرعامل ]٢٢[
 .کتاب بوستان تهران، کلمه، یک و هزار ).١٣٨١( حسن ی،آمل ۀزادحسن ]٢٣[
 .العلمیه دارالکتب بیروت، ،بغداد تاریخ  ).ق١٤١٧( علی بن احمد بغدادی، خطیب ]٢٤[
 .توس تهران، الصوفیه،طبقات ).١٣٦٣( انصاری عبدهللا خواجه ]٢٥[
  .الرضیشریف قم، ،القلوب ارشاد ).ق١٤١٢( محمد بن حسن ،یدیلم ]٢٦[
 .الرساله بیروت، االرنووط، شعیب کوشش به ،النبالء اعالم سِیرُ ).١٩٨٦( احمد بن محمد ذهبی، ]٢٧[
 ).عج( مهدی امام ۀمدرس قم، الدعوات، ).ق١٤٠٧( الدینقطب ،یراوند ]٢٨[
 .طهوری تهران، کربن، هانری کوشش به شطحیات، شرح ).١٣٦٠( بقلی روزبهان ]٢٩[
 .امیرکبیر تهران، صوفیه، میراث ارزش  ).١٣٦٢( عبدالحسین کوب، زرین ]٣٠[
 .المثنی بغداد، محمود، عبدالحلیم کوشش به التصوف، فی اللمع  ).١٩٦٠( ابونصر طوسی،  سراج ]٣١[
 .لیدن پدرسن، یوهانس کوشش به الصوفیه، طبقات ).١٩٦٠( ابوعبدالرحمن نیشابوری، سلمی ]٣٢[
 .فرهنگی و علمی تهران، اصفهانی، ابومنصور ۀترجم لمعارف،اعوارف ).١٣٦٤( الدین شهاب سهروردی، ]٣٣[
 .الحیدریه نجف، األخبار، جامع ).ق١٣٦٣( محمد بن محمد شعیري، ]٣٤[
ــمس، ]٣٥[ ــد ش ــواد محم ــأملی« ).١٣٩٢( ج ــد در ت ــاریخی پیون ــد ت ــسطامی بایزی ــا ب ــام ب  ام

 .١٧٥ـ١٥٣صص ،٧ ۀدور ،١٣ ۀشمار ،ادیان ۀپژوهشنام ،»)ع(جعفرصادق
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 .هجرت تهران، العباد، تسلیه ).١٣٧٤( على بن الدینزین ،یثان هیدش ]٣٦[
 .علمىالا بیروت، ،بهایى کشکول ).ق١٤٠٣( حسین بن محمد ،یبهای شیخ ]٣٧[
 محمـدجعفر  کوشـش  بـه  الحقـائق،  طرائـق  ).١٣٣٩( معـصومعلی  ،)شاهمعصومعلی(شیرازی ]٣٨[

 .بارانی فروشیکتاب تهران، محجوب،
 .سعدى تهران، ،هالسیاح ریاض ).١٣٦١( العابدینزین شیروانی، ]٣٩[
 پژوهشگاه تهران، دامادی، محمد کوشش به ،المروه و االدب کتاب ).١٣٧٣( جناب بن صالح ]٤٠[

 .فرهنگی مطالعات و انسانی علوم
 .صدرا تهران، ،الکافي أصول شرح ).١٣٨٣( ابراهیم بن محمد ،یشیراز صدرالدین ]٤١[
 .اقبال تهران، ،المعرفه میزان و المعارف اسرار ).١٣٦٠( سنمحمدح علیشاه،صفی ]٤٢[
 .دارالثقافه قم، األمالي، ).ق١٤١٤( الحسن بن محمد طوسى، ]٤٣[
 .الشیعهفقه ۀمؤسس بیروت، المتعبّد، سالح و المتهجّد مصباح ).ق١٤١١( ــــــــــــــ ]٤٤[
  .زوّار تهران، وصال، نورانی ششکو به ،نامه مصیبت ).١٣٦٦( فریدالدین نیشابوری، عطار ]٤٥[
 .زوّار تهران، استعالمی، محمد کوشش به .االولیاءتذکره ).١٣٦٠( ــــــــــــــ ]٤٦[
 .یالعربدارالکتاب بیروت، جلد،١٦ ،الدین علوم حیاءا ).ق١٤٠٣( ابوحامد غزالی، ]٤٧[
 .بیدار قم، ه،القشیری هالرسال ).١٣٧٤( ابوالقاسم قشیری، ]٤٨[
 دفتر قم، سیّدالساجدین، ۀصحیف شرح في السالکین ریاض ).ق١٤٠٩( یعلسید مدنی، بیرک ]٤٩[

 .اسالمی انتشارات
 .االعلمی بیروت، الحصین، الدرع و األمین البلد ).ق١٤١٨( على بن ابراهیم ،یکفعم ]٥٠[
 .اسالمیه تهران، الکافي، ).ق١٤٠٧( یعقوب بن محمد کلینی، ]٥١[
 .اسالمی ارشاد وزارت تهران، الکوفي، فرات تفسیر ).ق١٤١٠( هیمابرا بن فرات ،یکوف ]٥٢[
 نـصرهللا  کوشـش  بـه  ،نیـشابوری  سـلمی  آثـار  مجموعه .»مقدمه« ).١٣٦٩( لویی ماسینیون، ]٥٣[

 .دانشگاهی نشر مرکز تهران، پورجوادی،
  .اسماعیلیان قم، .صاحبقرانى لوامع :فقیه شرح ).ق١٤١٤( محمدباقر ،یمجلس ]٥٤[
  .العربیالتراث احیاء دار بیروت، .بحاراألنوار ).ق١٤٠٣( ـــــــــــ ]٥٥[
 .کوشانبور قم، المتقین، روضه ).ق١٤٠٤( ـــــــــــ ]٥٦[
 .هالعلمیدارالکتب بیروت، ،الجنید اإلمام ).ق١٤٢٧( فرید احمد ،یالمزید ]٥٧[
 .نابی بیروت، لحمید،عبدا محمد :کوشش به .الذهب مروج ).١٩٤٨( حسین بن علی مسعودی، ]٥٨[
 .االعلمی بیروت، ).ق١٤٠٠( ))ع( صادق امام به منسوب( الشریعهمصباح ]٥٩[
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 .مدبولی قاهره، ،التقاسیم احسن  ).١٩٩١( احمد بن محمد مقدسی، ]٦٠[
 .امیرکبیر تهران، پورجوادی، نصرهللا کوشش به .معنوی مثنوی ،)١٣٦٣( الدین جالل مولوی، ]٦١[
 و ترجمه بنگاه تهران، ریاضی، محمدامین کوشش به مرصادالعباد، ).١٣٥٢( رازی الدیننجم ]٦٢[

 .کتاب نشر
 .رضوی قدس آستان مشهد، ،ورّام ۀمجموع ).ق١٤١٠( فراس أبي بن ورام ]٦٣[
  .االسالمیه  مکتبه تهران، البالغه، نهج شرح في البراعه منهاج ).ق١٤٠٠( هللاحبیب ،یخوی یهاشم ]٦٤[
 .طهوری تهران، ژوکوفسکی، .و کوشش به المحجوب،کشف ).١٣٥٨( ابوالحسن هجویری، ]٦٥[
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