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Abstract
In some ancient resources, the Sharaf al-dn Manyari's attitude (1263-1380 AD) is
attributed to the Sohrevardiyeh most of resources contemporary to him, Sharaf aldîn has been attributed to Kubrawiyya and Ferdowsiyeh. In this research, using
descriptive-analytical methodology or Chastiyah dynasties. While based on the
works of Sheykh Manyari as well as, the focal issue, i.e. invalidity of attributing
Sheykh Manyari to Sohrevardiyeh and sometimes to Chestiyeh is studied to
respond three questions of explaining the necessity of specifying the Sheykh
Manyari's attitude, classifying Sharaf al-dn Manyari's attribution to different
dynasties in resources, as well as studying the probabilities for the formation and
promotion of these attributions in different typologies. Therefore, first referring to
the one of the Sharaf al-dîn works called MâdanolMaãni (before 1348 AD,
October) and other contemporary and ancient resources, the incorrectness of
attributing Sheykh Manyari to Sohrevardiyeh and Chastiyah is mentioned and then
three probabilities are provided to prevent this attribution. In addition, in third part
of this article, some of most important effects of Najm al-dîn Kubra (1146-1221
AD) and other Kubrawiyya sheikhs and great men who are reflected in Maktubate-Sadi would be provided to make clear the Ferdowsiyeh attribution to the
Kubrawiyya dynasty as the main achievement of this article.
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طریقۀ فردوسیه و تأثّرات آن از سلسلۀ کبرویه از رهگذر مکتوبات صدی


محمدصادق خاتمی -سلمان ساکت -سید جواد مرتضایی - ابوالقاسم قوام
چکیده

در برخی از منابع کهن و متأخر ،طریقۀ شرفالدیین مَنيَدری ( 666؟ 287-ق) بد لسلدسۀ لدهروردی و دات ه دتي
منلوب شیت؛ حال آنک ب وات آثار شيخ منيری و نيز بي ترِ منابع همروز ار او ،شرفالیین ب طریقۀ کبرویۀ فردولي
منتلب بودت الت .در این پژوهش با روش توصيفی -تحسيسی ب این ملئسۀ کانونی ،نادرلتی انتلاب شيخ منيدری بد
لهروردی و ات ه تي  ،پرداخت شیت الت تا افزونبر تبيين ضرورتِ م خصکدردن طریقدۀ شديخ منيدری بد ایدن
پرلشها نيز پالخ دادت شود :انتلاب شرفالیین ب لسلس ها در منابع ب هنی دلت تقليم میشود؟ احتماالت بدرای
شکل يری و رواج این انتلابها در هنی ردت دلت بنیی میشود؟ بنابراین نخلت بدا رجدو بد یکدی از مسفوظدات
شرفالیین با نام معینالمعانی (تأليف :پيش از  61شعبان  247ق) و دیگر منابع کهدن و معاصدر ،نادرلدتی انتلداب
شيخ منيری ب لهروردی و ات ه تي

وشزد و لپس ل احتمال برای شکل يری و رواج این انتلداب اراهد شدیت

الت .همچنين در بخش لوم مقال  ،ب هیف پژوهش یعنی اراهۀ برخی از مهمتدرین تأثيرپدییریهدای شدرفالدیین
منيری از آثار نجمالیین کبری ( 668-145ق) و دیگر م ایخ کبروی  ،ک در مکتوبات صیی نمود یافت  ،پرداخت شیت
الت تا انتلاب فردولي ب لسلسۀ کبروی ب عنوان دلتاورد برجلتۀ این نوشتار بيشازپيش نمایان شود.
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1ـ مقدمه
بنابر پژوهشهای محققان ،ورود لسلس های صوفي ب شب قارّت تقریباً معاصدر بدا فتوحدات یوریدان
(حک 667-194 :ق) بودت الت (رک :عروجنيا و دیگران .)27 :6979 ،با این هم ب باور شدادروان
زرینکوب ن ر طریقۀ صوفي در شدب قدارّت ،از شدرو فعاليدت معدينالدیین ه دتی (م 694 :ق) و
اخالف او در اجمير و بهاءالیین زکریا مستانی (م 666 :ق) ،از خسفای لدهروردی در مولتدان الدا
منظمی یافت (زرینکوب.)761 :6967 ،
با این حال در ه ت لیۀ یشت  ،افزونبر لسلس های بزرگ صوفي  ،یعنی ه دتي  ،لدهروردی ،
قادری و نق بنیی و لپس کبروی و نعمتالسهي  ،لسلس ها و طریقتهدای دیگدری نيدز در ندواحی
مختسف شب قارّت انت ار یافت .یکی از آنها طریقۀ «فردولي » الت ک ب وات منابع ،منلوب بد نجدم
کبری (م 668 :ق) الت و در کنار طریقۀ «همیاني » ،یکی از دو شاخۀ جیاشدیت از لسلدسۀ کبروید
الت ک ب وليسۀ شيخ بیرالیین لمرقنیی (م 266 :ق) در شب قارّت انت ار یافدت (رک :عدروجنيدا و
دیگران.)24 :6979 ،
1ـ 1بیان مسئله و پرسشهای پژوهش
ملئسۀ کانونی این پژوهشْ نادرلتی انتلاب شيخ منيری ب لهروردی و ات ه دتي الدت؛ ایدن
موضو ب لبب بررلی عسمی آرا و افکار شدرفالدیین و م دخصکدردن آب دخورهای فکدری و
تأثّرات او اهميت بلياری دارد و ضرورت این پژوهش را ن ان میدهدی .نویلدنی ان ایدن نوشدتار
میکوشنی با بررلی عسمی این ملئس  ،ب روش توصيفی د تحسيسی ب ل پرلش زیر پالخ دهنی:
 )6هرا م خصکردن طریقۀ شيخ منيری ضرورت دارد؟
 )7انتلاب شرفالیین ب لسلس ها در منابع ب هنی دلت تقليم میشود؟
 )9احتماالت برای شکل يری و رواج این انتلابها در هنی ردت دلت بنیی میشود؟
1ـ 2پیشینۀ پژوهش
برپایۀ اطال نگارنی ان ،دربارۀ موضو این نوشتار ،فضل تقیّم برای پژوه گر پاکلدتانی ،لديّی

مطيعاالمام الت ک در لال  6927شملی ( 6779م) کتابی محقّقاند بدا عندوان شديخ شدرفالدیین
احمی بن یحيی منيری و لهم او در نثر متصوّفانۀ فارلی نوشت الدت .مؤلدف بدا الدتفادت از مندابع
خطی و هاپی ،ب شرح حال شرفالیین و آثار او و تحسيل آنهدا پرداختد و در یدک فصدل ،شدرح
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مختصری از فردولي اراه دادت الت (رک :مطيعاالمام 6927 ،ش 6779 /م)25-62 :؛ البت نویلدنیۀ
کتاب ،هنانک اشارت خواهی شی ،شيخ را ب لهروردی منلوب کردت الت (رک :همان.)62 :
دبيران ( )6981نيز در نوشتاری با عنوان «پژوه ی در مکتوبدات شدرفالدیین مَنيَدری» ،پدس از
شرح مختصری دربارۀ احوال و آثار شرفالیین ،مکتوبات صیی را هم از جنبۀ ادبدی و هدم ازنظدر
محتوا بررلی و تحسيل کردت و نمون هایی از هنی مکتوب اراه دادت الت؛ اما از طریقۀ شيخ لدخنی
نگفت الت؛ جز آنک با نقل فتۀ ریو ( 6886م ،ج  ،)477 :7اشتبات او را در انتلاب شيخ منيری بد
ه تي تکرار کردت الت (رک :دبيران.)48 :6981 ،
نگارنی ان در بخشهای ههارم و پنجم این مقال  ،ب فراخور حجم نوشتار و از رهگدیر بي دتر
منابع کهن و معاصر ،از پي ينۀ انتلاب شيخ منيری ب لهروردی و لپس ب ه تي لخن فتد اندی؛
لپس با نگات انتقادی ،نادرلتی انتلاب شيخ منيری را ب این دو لسلس

وشزد و ل احتمال بدرای

شکل يری و رواج این انتلاب اراه دادتانی .افزونبدر ایدن ،تأثيرپدییریهدای شدرفالدیین از آثدار
نجمالیین کبری ( 668-145ق) و دیگر م ایخ کبروی ک در مکتوبات صیی نمدود یافتد  ،یکدی از
اهیاف این نوشتار الت ک تا امروز بیان پرداخت ن دیت الدت؛ بندابراین مدیتدوان فدت تداکنون
پژوهش ملتقسی دربارۀ شيخ منيری و ان عاب طریقۀ او ،کبرویۀ فردولي  ،از لسلسۀ کبروید انجدام
ن یت الت.
2ـ طریقۀ کبرویۀ فردوسیه
بیرالیین لمرقنیی بنيان یار طریقۀ فردوليّ در شب قارّت الت .او از «ليفالدیین بداخرزی خرقدۀ
خالفت رفت و بعی از وفات شيخ ب هندی روی کدرد و بد شديخ نظدامالدیین اوليداء (م 271 :ق)
پيولت» (مجیّدی ،6982 ،ج  .)877 :7خواج بیرالدیین در دهسدی اقامدت زیدی و بد «دهسدوی»
شهرت یافت (حلنی 6987 ،ق 6767 /م ،ج  )78-72 :6و در زمان حيات خود آوازتای بلزا یافت؛
اما فردوليان نتوانلتنی در دهسی پایگاهی یابنی تا لرانجام در اواخر لیۀ ه تم هجری پایگات خدود
را در شهر «بِهار» تثبيت کردنی.
طریقۀ کبرویۀ فردولي نلبت روحدانی خدود را بد لديفالدیین بداخرزی ( 617-186ق) ،یکدی از
خسفای بزرگ نجمالیین کبری (م 668 :ق) میرلانی .ليفالیین ویا یکی از مریدیان لدمرقنیی خدود،

 / 4پژوهشهای ادب عرفانی ( وهر ویا) ،لال دوازدهم ،شمارۀ ههارم ،پياپی  ،97زملتان 6972

یعنی خواج بیرالیین را برای اقامت داهم ب دهسی فرلتادت بود .مؤلّس این لسلس در شب قدارّت خواجد
بیرالیین لمرقنیی الت؛ اما تا دورۀ جان ين او ،خواج رکنالیین فردولدی (م 274 :ق) ،م دایخ ایدن
لسلس ب «فردولی» مسقّب نبودنی (فردولی 6969 ،ق 6871 /م )7 :و در این لرزمين پي رفت هندیانی
نکردت بودنی .شيخ رکنالیین ک نزدیک کيسوکهری میزیلت ،مریی شيخ بیرالیین لمرقنیی و پير شديخ
نجيبالیین فردولی بودت الت (رک :محیّث دهسوی.)795-777 :6989 ،
خواج نجيبالیین فردولی (م 297 :ق) ،جان ين و از خسفدای شديخ رکدنالدیین ،دولدتتدر
میداشت ک بی لر و صیا و پرهيزکاران زنی انی را ب لر برد؛ اما مریدیان خواجد نجيدبالدیین
موجب شهرت او شینی (رضوی ،6987 ،ج  .)726 :6مقام بسنی خواج را از همينجا میتوان قيا
کرد ک شيخ شرف یحيی ازجمسۀ مرییان اولت (دهسوی ک دميری همدیانی 6788 ،م .)656 :شديخ
شرفالیین مَنيَری ،فرزنی مخیوم شات یحيی منيری بِهاری (م 675 :ق) ،لرآمی همۀ مرییان خواجد
نجيبالیین بود ک نياکانش در لیۀ ش م هجری در بِهار رحل اقامت افکنیت بودنی.
3ـ شرفالدین منیری و طریقۀ کبرویۀ فردوسیه
شيخااللالم احمی بن یحيی بن الراهيل بن محمی الهاشدمی المنيدری ،مسقّدب بد «شدرفالدیین» و
منلوب ب «مَنْيَر» ،از صوفيان بزرگ شب قارّۀ هنی در لیۀ هفتم و ه تم هجری الت ک در روز دار
لسطان ناصرالیین محمود (حک 664-644 :ق) در قریۀ «مَنْيَرِ» هنیولتان (رولتایی در الدتان بِهدار
کنونی واقع در شرق هنی) زادت شی.
شيخ منيری از کودکی ب فرا يری عسوم ادبی و لغت پرداخت و از نوجوانی تحصيل عسوم دینی
را آیاز کرد .او لپس ب همرات موالنا شرفالیین توأمد (م 255 :ق) ،عدالِم معدروف زمدان خدود در
دهسی ،برای ادامۀ تحصيالت رهلپار شهر لدنار انن /لندنار انوِ بنگدال شدی و بد فرا يدری عسدوم
مختسف دینی پرداخت و ب روایتی در آنجا با دختر «موالنا توأم » ازدواج کرد .شرفالیین در لدال
 675هجری ب مَنيَر باز ت؛ اما پس از میتی در روز ار لسطان جاللالیین فيروز خَسْجدی (حدک:
 671-687ق) ب همرات برادر بزرگ خود ،شيخ جسيلالیین ،در جلتجوی مرشیی روحدانی راهدی
دهسی شی.
در این لفر ،نخلت ب خیمت نظامالیین اولياء (م 271 :ق) و لدپس در پدانیپدت بد خدیمت
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شرفالیین پانیپتی ،معروف ب بوعسی قسنیر (م 274 :ق) رليی؛ اما ویا ميدان آندان رابطدۀ ارادتدی
پيش نيامی .شيخ منيری وقتی ب حضور خواج نجيبالدیین فردولدی در دهسدی رات یافدت ،دلدت
ارادت ب خواج نجيب داد و خواج نيز وصيّتنام و خرقۀ خالفت ب شديخ داد و روش طریقدت
را ب شرفالیین تسقين کرد؛ بیین ترتيب شيخ در شمار پيروان طریقۀ کبرویۀ فردولي درآمدی و بد
مقام خالفت رليی.
4ـ انتساب شیخ منیری به سهروردیه در برخی از منابع
از ميان منابعی ک طریقۀ شرفالیین منيری را بد لدهروردی منلدوب کدردتاندی ،نخلدت بایدی از

مسفوظات ليّی اشرفالیین جهانگير لدمنانی (م 858 :یدا پديش از  897ق) ،یعندی لطداهف اشدرفی
(تأليف 215 :ق) یاد کرد ک در بخ ی با عنوان تیکرۀ خانوادۀ فردوليان آوردت ک «ابتیای فدردو
از لهرورد الت» (جهانگير لمنانی 6467 ،ق 6777 /م)916 :؛ البت در جای دیگر اشارت میکنی کد
«شيخ رکنالیین فردولی در رلالۀ خود آوردتانی ک فردوليان جمس ب حضرت شديخ نجدمالدیین
اکبر [کیا] میرلنی» (همان )917 :و ذیل لخن از شيخ منيری ،من أ فردولي را «دودمدان کبروید »
(همان )926 :دانلت الت.
لپس صاحب کسماتالصّادقين ( 6517-6555ق) ،بیرالدیین لدمرقنیی را خسيفدۀ لديفالدیین
باخرزی و ليفالیین را خسيفۀ نجمالیین کبری و شيخ کبری را مریی شيخ عمّار یالر دانلت کد از
اصحاب ابوالنّجيدب لدهروردی بدودت الدت (دهسدوی ک دميری همدیانی 6788 ،م .)655 :مؤلدف
جامعاللّاللل (تأليف 6548 :ق) نيدز در مجسدس دوم از بداب دوم کتداب خدود د کد بد معرفدت
الیّهب و لسلس های متصل ب او اختصاص یافت الت د از ابدوعسی رودبداری (م 977 :ق) و
لسلس های منلوب ب او در ههار انجمن لخن فت الت :کبرویدۀ عاليد  ،فردولدي  ،لدهروردی ،
خواجگددان (بیخ ددانی ،مددورّ هددزار و صددی و ( ...هنددی کسمد محددو شددیت) ق :گ  76پ 77-ر).
بیخ انی جای دیگر در لخن از لسلسۀ لهروردی هنين مدینویلدی« :و از شديخ ابونجيدب هندی
طریق برمی آیی :لهروردی و کبروی و مولوی و فردولي و همیاني و یيدرهم» (همدان :گ  67ر) و
بیین ون کبروی و فردولي را در شمار لسلسۀ لهروردی آوردت الت.

پس از آن ،مؤلفِ کتاب شيخ شرفالیین احمی بن یحيدی منيدری و لدهم او در نثدر متصدوّفانۀ
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فارلی کوشيی تا شيخ منيری را ب لسلسۀ لهروردی منلدوب کندی .او جدایی در لدخن از طریقدۀ
فردولي مینویلی« :لسلسۀ «فردولي » در آیاز کار درحقيقت لسلسۀ جیا ان ای نبودت الت ،بسکد
شعب ای از «لسلسۀ لهروردی » بود و بعیها در شب قارّت صدورت لسلدسۀ ملدتقسی بد خدود رفتد
الت» (مطيعاالمام 6927 ،ش 6779 /م.)62 :
ليّی اطهر عبا

رضوی نيز در فصسی از کتاب تاریخ تصوّف در هنی ،از فردولي و شيخ منيری

یاد کردت الت (رضوی ،6987 ،ج  .)776-724 :6او در ابتیای کتداب ،از دو شداخۀ هندیی لسلدسۀ
کبرویّ  ،یعنی «فردولي » و «همیاني » لخن فت (همان)667 :؛ اما هنگدام بحدا از فردولدي  ،ایدن
طریق را یکی از شاخ های جیاشیت از لهروردی دانلدت الدت (همدان .)724 :جعفدری جدزی و
شوقی ( )781 :6979نيز ب تبع این کتاب و هنی منبع متأخر دیگر ،این لغزش را تکرار و شرفالیین
را ب لهروردی منلوب کردتانی.
مجتبی شهلواری نيز در بخ ی از مقالۀ «مناقدباالصدفياء ،تدیکرتای ارجمندی پيرامدون م دایخ
لهروردیۀ هنی» ،با یک دليل نادرلت کوشيیت الت تا کبرویۀ فردولدي را بد لدهروردی منلدوب
کنی؛ ب ون ای ک حتی مناقباالصدفياء را کد بد م دایخ کبرویدۀ فردولدي تعسّدق دارد ،بد پيدران
لهروردیۀ هنی نلبت دادت الت .شهلواری ( )79 :6986ذیل لخن از فردولدي و لدترش آن در
شب قارّت ،این طریق را یکی از شعب های لهروردی دانلت و بر این باور الت کد فردولدي بلديار
میکوشيی تا نلبنامۀ معنوی خود را ب ليفالیین باخرزی ،از مرییان برجلتۀ نجم کبری برلانی؛
اما با توج ب خرق های ارشادی ک از بزر ان کبروی نقل شیت الت و با توج ب اجدازات م دایخ
کبروی ب مرییان ،در صحّت انتلاب فردولي ب نجمالیین کبری از طریق ليف باخرزی مدیتدوان
تردیی کرد (همان.)71-74 :
شهلواری با التناد ب مقالۀ دانشپژوت ( )628-642 :6947با نام «خرقۀ هزار ميخدی» ،بد ایدن نتيجدۀ
نادرلت رليیت الت ک «از ميان خرق هایی ک ازلوی نجم کبری ب مرییان دادت شیت ،جز خرقدۀ شديخ
رضیالیین عسی الال (م 647 :ق) ک خرقۀ خالفت الدت ،بقيد  ،خرقدۀ ذکدر ،ارادت یدا محبّدت الدت؛
بنابراین ان عابی ک از طریق م ایخ فردولي از لهروردی ایجاد شیت ،نمدیتواندی ادامدۀ خرقدۀ ارشداد و
خالفت کبروی باشی ،هون در اجازتنام های کبروی جایی نیارد» (شهلواری.)74 :6986 ،
در پالخ بایی فت این لنّت هموارت در تاریخ تصوف وجود داشت الدت کد یکدی از مریدیان
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برج لتۀ شيخ پس از فوت او ب منصب قطبيّت و مقام خالفت دلدت یابدی و دیگدر خسفدا نيدز کد
مقامی برابر با قطب جییی داشتنی ،طریقۀ لسلسۀ خود را در جایی لترش دهنی؛ هنانک شدادروان
زرینکوب نيز ب این موضو اشارت میکنی ک «در بين م ایخ نامآور خرالان ک بد عندوان خسفدای
شيخ کبری خوانیت میشینی ،مجیالیین بغیادی هم در عهی حيات شيخ وفات یافت .دیگران طریقۀ
تربيت او را در اطراف ن ر و ترویج کردنی :ازجمس ليفالیین بداخرزی در بخدارا ،رضدیالدیین الال در
خرالان ،لعیالیین حموی در خرالان و شام» (زرینکوب .)78 :6967 ،صاحب نفحاتاالندس (تدأليف:
 889-886ق) نيز ليف باخرزی را از خسفای شيخ کبری میدانی ک در اربعين دوم ،نجدم کبدری او را از
خسوت بيرون آورد و ب بخارا روان کرد (جامی)499 :6986 ،؛ بنابراین لديف بداخرزی یکدی از خسفدای
بزرگ شيخ کبری بود ک ازجانب نجمالیین ب بخارا فرلتادت شی و اجازت داشت تا مریدیانی را کد بد
شيخ دلترلی نیاشتنی ،ارشداد کندی؛ هنانکد صداحب مرادالمریدیین نيدز کد در لدیۀ ه دتم هجدری
میزیلت ،در جایی از باب ههارم اثر خود ک اجازتنامۀ نجمالیین کبری ب لعیالیین حموید (م/647 :
 615ق) را با عنوان «ذکر ما کتب ال ّيخ نجمالیین فی إجازت ل إلبا

و تسقدين الدیّکر و

ل » (یياثالیین حموی  )62 :6987 ،نقل کردت ،هنين آوردت الت« :و أذَّنا ل أن یسقَّنَ الدیککر لمرییید فدی
نواحي و أن یجسس فی الخسو و ی ارطهم بما شارطنات» (همان.)68 :
بنابراین رضیالیین عسی الال ب مقام خالفت رليیت و ب

فتدۀ صداحب طراهدقالحقدایق (پایدان

تأليف 6968 :ق) از بزرگترین خسفای شيخ نجمالیین الت و رشتۀ بزرگ کبرویّ از او جاری شیت
الت (رک :معصومعسیشات شيرازی ،6997 ،ج 997-998 :7؛ زرینکوب)654 :6967 ،؛ اما بد تعبيدر
زنیتیاد زرینکوب ( )78 :6967دیگر مرییان برجلتۀ نجمالیین ،ازجمس ليف باخرزی ک صحبت
نجمالیین را دریافت انی ،همگی در شمار خسفدای بالفصدل نجدم کبدری هلدتنی و مقدامی برابدر بدا
رضی الیین الال دارنی؛ هنانک پورجوادی ( )712 :6988هم ليف باخرزی را یکی از خسفدای نجدم
کبری دانلت و محمی عيلی ولی ( ،6984ج  )695 :7نيز ليفالدیین را یکدی از جان دينان اصدسی
نجم کبری در ماوراءالنّهر دانلت الت ک ب همرات رضیالیین الال ،ب لبب تدأثير پاییارشدان ،شدایی
مهمترین خسيفگان شيخ کبری باشنی.
5ـ انتساب نادرست شیخ منیری به چشتیه در برخی از منابع

ویا صاحب ثمراتالقی

من شجراتاالنس ( 6577-768ق) نخلتين فردی الت کد از انتلداب
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شرفالیین ب ه تي لخن فت الت .او ره شجرتنامۀ روحانی شيخ منيری را بیین وند بيدان
کردت الت ک او «مریی شيخ نجيبالیین محمّی الفردولی الت و مریی خواج بیرالیین فردولدی
و وی مریی شيخ لديفالدیین بداخرزی و وی مریدی شديخ نجدمالدیین کبدری و وی تدا حضدرت
اميرالمؤمنين عسی» (لعسی بیخ ی)769-767 :6926 ،؛ اما بالفاصس میافزایدی کد مدی ویندی شديخ
منيری را نلبت خیاشنالی از لسلسۀ ه تي و طایفۀ فردولي بودت الت (همان.)769 :
مؤلف ليرالمتأخرین ( 6758-6645ق) نيدز ویدا بد پيدروی از لعسدی بیخ دی ،شدرفالدیین را از
لرآمیان ه تي دانلت الت ک از نجشکر فيض بر رفت و ب آرزوی دیین نظامالدیین اوليداء (م271 :
ق) ب دهسی آمی؛ اما پيش از رليین او شيخ نظامالیین در یشدت بدود (طباطبدایی 6964 ،ق ،ج .)799 :6
جالب آنک طباطبایی بالفاصس میافزایی ک برخی بر آنانی ک شرفالیین صحبت نظامالدیین را دریافدت
و ب فرمودۀ او نزد نجيبالیین فردولی رفت و ارادت آورد و خالفت یافت (همان).
صاحب تیکرۀ آفتاب عالمتاب (پایان تأليف 6767 :ق) نيز ویدا بد تبدع ایدن دو منبدع ،از شديخ
منيری در زمرۀ مرییان شيخ فرییالیین نجشکر (م 664 :ق) نام بردت الت (اختدر هدو سی،6979 ،
ج  .)879 :6حجّتی ( ،6985ج  ،4بخش دوم )6158 :نيز ویا ب التناد ثمراتالقی  ،شدرفالدیین
را ب اشتبات عارف ه تی شب قارّت ب شمار آوردت؛ حال آنک در جدای دیگدر ،شديخ منيدری را مریدی
خواج نجيبالیین فردولی دانلت الت (همان).
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دربارۀ عست انتلاب نادرلت شيخ منيری ب لسلسۀ ه تي کد تنهدا در ایدن ههدار منبدع آمدیت
الت ،می توان احتمال داد پيولتن بیرالیین لمرقنیی (م 266 :ق) ،مؤلّس طریقۀ کبرویۀ فردولي
در هنی ،ب نظامالیین اولياء (م 271 :ق) دليل این انتلاب بودت باشی (رک :محدیّث دهسدوی:6989 ،
 777و مجدیّدی ،6982 ،ج )877 :7؛ زیددرا بد

فتددۀ مؤلددف خيرالمجددالس (تددأليف 216-211 :ق)،

بیرالیین لمرقنیی «ب خیمت شيخ [نظامالیین اولياء] بليار آمیی و خدیمت شديخ بدر او رفتدی»
(هراغ دهسی 6717 ،م ،)681 :هنانک صاحب کسماتالصّادقين نيز بد اینکد بیرالدیین در صدحبت
نظام الیین اولياء لما شنيیی ،اشارت کردت الت (دهسوی ک ميری همیانی 6788 ،م .)655 :البت بدا

توج ب دیگر منابع ،انتلاب شيخ منيری ب ه تي ب قطع نادرلت الت؛ زیرا صاحب اخباراالخيدار
( 6517-718ق) می نویلی ک شيخ منيری ب شوق بنی ی شيخ نظامالیین اولياء ب دهسی آمی ،قضارا
پيش از آنک ب دهسی برلی ،نظامالیین فوت کدردت بدود (محدیّث دهسدوی .)796 :6989 ،همچندين
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مؤلف مناقباالصفياء نيز ب دییار شيخ منيری و نظامالیین اولياء اشارت کردت و در پایان نوشت الدت
ک شيخ نظامالیین فت« :لديمریی الدت ،نصديب دام مدا نيلدت» (فردولدی 6969 ،ق 6871 /م:

 .)697در لطاهف اشرفی (جهانگير لدمنانی 6467 ،ق 6777 /م )922 :و ویدا بد تبدع او در تداریخ
فرشت (پایان تأليف 6561 :ق) نيز ضمن اشارت ب دییار شيخ منيری و نظامالیین اوليداء آمدیت الدت
ک نظامالیین فت « :حوالۀ شما ب خانوادۀ فردوليان الت و هر دو برادر ب اشدارت شديخ بدیانجا

رفت  ،مریی شيخ نجمالیین فردولی شینی» (فرشت  ،6974 ،ج  .)674 :4مؤلّف سزار ابرار فدی لدير
االخيار (م 6577 :ق) نيز بد هدر دو روایدت ،یعندی رلديین شدرفالدیین بد دهسدی و در یشدت
نظام الیین اولياء و نيز این زارش ک شيخ منيری ب امر نظامالیین ب خیمت نجيبالیین فردولدی
رفت ،اشارت کردت الت (رک :یوثی شطاری مانیوی .)664 :6976 ،ب همد حدال ،ایدن دو روایدت
متفاوتْ تعسّقنیاشتن شرفالیین را ب ه تي اثبات میکنی.

6ـ انتساب شیخ منیری به طریقۀ کبرویۀ فردوسیه در معدنالمعانی و مناقباالصفیاء
نلب نامۀ معنوی طریقۀ کبرویۀ فردولي در باب بيلت و دوم معدینالمعدانی (تدأليف :پديش از 61
شعبان  247ق) نخلتين و مهمترین مجموع از مسفوظات شرفالیین منيری ،زیدر عندوان «در ذکدر
شجرۀ پيران و شفيع آوردن ای ان در حاجات خویش» این ون آمیت الت:
خواج نجيبالیین فردولی ← خواج رکدنالدیین فردولدی ← خواجد بیرالدیین لدمرقنیی ←
خواج ليفالیین باخرزی ← خواج نجمالیین کبری ← خواجد ضدياءالیین ابونجيدب لدهروردی ←
خواج وجي الیین ابوحفص ( ...منيری ،مورّ لیۀ  8و  7ق :گ  84پ).

این نلبنام لپس ب شيخااللالم خواج محمی بن عبیاهلل المعروف ب عَمّوی  ،خواجد احمدی
ليات دینوری ،خواج مم اد دینوری ،خواج ابوالقالم جنيی بغیادی ،خواج لریّ لقطی ،خواج
معروف کرخی ،خواج عسی رضا ،خواج مولی کاظم ،خواج جعفر صادق ،خواج محمدی بداقر،
خواج زین العابیین ،اميرالمؤمنين حلين ،اميرالمؤمنين عسیّ بن ابیطالب و لرانجام بد پيدامبر

(ص)

ختم میشود (رک :همان :گ  84پ 81-ر).
همچنين شات شعيب فردولی ( 874؟ 888-ق)  7ک خدود از مریدیان فردولدي بدودت و حيدات
شرفالیین منيری و خسيفۀ او ،مظفّر شمس بسخی (م 859 :ق) را دریافت الت ،ترجمۀ بيلت و ل
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تن  9از م ایخ فردولي  ،از پيامبر (ص) تا مظفّر شمس بسخی ،نخلتين جان ين روحدانی شديخ را در
مناقباالصفياء زارش کردت الت .شات شعيب در مقیمۀ این تیکرت ،ذکر لسلس و م ایخ فردولدي
را ماننی معینالمعانی زارش کردت و پس از نجيبالیین فردولی ،از شرفالدیین منيدری و لدپس
مظفّددر شددمس بسخددی نددام بددردت الددت (فردولددی 6969 ،ق 6871 /م .)7 :همچنددين در جددایی از
مناقباالصفياء ک ب ذکر رکنالیین فردولی اختصاص یافت (رک :همان ،)676-679 ،مطسبی آمدیت
الت ک ن ان میدهی از زمان شکل يری طریقۀ کبرویۀ فردولي  ،تعسّق طریقۀ فردولي بد لسلدسۀ
کبروی و یا ب لهروردی محلّ بحا بودت الت« :خواج رکنالیین در هنی هنان برآمی ک ب عرب

و عجم رليی ،شجرۀ معظّمۀ پيران را لکّ ب نام آوردنی ،پيدران فدردو

فتندی و پيولدتگان ایدن

شجرت را در هنی ب نام او می خواننی ،فردولی می وینی« ،اَأللقَابن تُنَزّلُ مِنَ اللَّمَاءِ» ،ذلِکَ فَضْلُ السَّد ِ
ینؤْتي ِ مَنْ یَ اءن [جمع ( ]4 /)67و ا ر این فضل در باب خواج رکن الیین نمدی بدودی ،پيدران ایدن

شجرت را لهروردی می فتنی ،نلبت ب خواج ضياءالیین ابوالنّجيب لدهروردی دارندی ،یدا شدطّار
طریق می فتنی ،هنانچ پيولتگان خواج نجمالیین را می وینی» (همان.)671 :
مؤلف مناقباالصفياء لپس با اشارت ب مکتوبی از رکنالیین فردولی ،مینویلی«« :فردولدی» و
«لهروردی» ا ره اتحاد میهب دارندی و از یدک شدجرتاندی ،هدم فدرق الدت ميدان روش شديخ
شهابالیین لهروردی و روش خواج نجمالدیین کبدری .هرکد کسمدات ایدن هدر دو بزر دوار و
کسمات متابعان این هر دو بزر وار مطالع کردت باشی ،پيش او پوشيیت نمانی» (همان).
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7ـ انتساب فردوسیه به سلسلۀ کبرویه در منابع معاصر

تریمينگهام در فصل دوم کتاب محقّقانۀ خود ک با نام الفرق

فی االلالم ب عربی نيز ترجم

شیت ،ابتیا از کبراوی و یلافي و موالوی و خواجاتي  -نق بنیی و شي تي و لهروردیۀ هنیید ندام
بردت الت (ترمنجهام 6772 ،م )661-655 :و پس از لخن از کبراوی  ،از شش طریقدۀ اصدسی کد از
نجم الیین کبری من عب شیت ،این ون نام بردت الت :فردولي  ،نوری  ،رکني  ،حمیاني  ،ایت اشي و
نوربخ ي (همان .)659-657 :تریمينگهام پس از آن دربارۀ طریقۀ فردولي
هنیی من خط عن الباخرز ببخاری و اللالف ذکرت .و ت تق الفردو
بیرالیین فردو  ،و الّیی کان

فت الت« :و هی فدر

المها مدن

یلدمی

نجيبالیین محمّی (ت فی دلهدی عدام  6955م) و هدو الدیی
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أدخل النظام الهندی» (همدان .)657 :در اینجدا آشدکارا اشدتقاق طریقدۀ فردولدي از لسلدسۀ کبروید
م خص شیت الت.
شيمل ( )618 :6987نيز معتقی الت ک ميدر لديّی عسدی همدیانی (م 286 :ق) «کبراوید را وارد
ک مير کرد ک فردولي شاخ ای از آن در بِهار و بنگال فعّال بود»؛ هنانکد حجّدتاهلل جدوانی هدم
اشارت می کنی ک لسلسۀ کبروی در هنی دارای دو شاخۀ مهمّ همیاني و فردولي بدودت کد همیانيد
شاخۀ ک ميری از رکني (شاخۀ خرالانی لسلسۀ کبروی ) و منلوب ب مير ليّی عسی همیانی الدت.
شاخۀ فردولي نيز از نام رکنالیین فردولی ،از م ایخ کبرویّ
یافت (نک :عروجنيا و دیگران.)21-24 :6979 ،

رفت شیت ک در بِهار هنی لدترش

1

در پایان ،انتلاب شرفالیین ب لهروردی  ،ه تي و کبرویۀ فردولي در منابعی ک

یشدت ،در

جیول زیر ب ترتيب تاریخی ن ان دادت شیت الت:
انتساب شیخ منیری به سهروردیه

انتساب شیخ منیری به چشتیه در

انتساب فردوسیه به سلسلۀ

در برخی از منابع

برخی از منابع

کبرویه در منابع کهن و معاصر

 .6لطاهف اشرفی (تأليف 215 :ق)

 .6ثمراتالقی

من

 .6معینالمعانی (تأليف :پيش از

شجراتاالنس ( 6577-768ق)

 61شعبان  247ق)

 .7کسماتالصّادقين

 .7ليرالمتأخرین

 .7مناقباالصفياء شات شعيب

( 6517-6555ق)

( 6758-6645ق)

فردولی ( 874؟ 888-ق)

 .9جامعاللّاللل (تأليف6548 :

 .9تیکرۀ آفتاب عالمتاب (پایان

ق)

تأليف 6767 :ق)

( 6772م)

 .4شيخ شرفالیین احمی بن

 .4حجّتی ()6985

 .4شيمل ()618 :6987

 .9الفرق الصّو

فی االلالم

یحيی منيری  6927( ...ش /
 6779م)
 .1تاریخ تصوّف در هنی ()6987

 .1جوانی ()6979

 .6شهلواری ()6986
 .2جعفری جزی و شوقی ()6979

8ـ سه احتمال برای شکلگیری انتساب طریقۀ کبرویۀ فردوسیه به سهروردیه
هنانک

فت شی ،لسلسۀ کبروی و ب تبع آن ،طریقۀ کبرویۀ فردولدي بد لدهروردی منلدوب شدیت

الت .در این بخش ،ل احتمال ک ب باور نگارنی ان ،هریک ب ون ای در رواج این انتلاب مدؤثر
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بودت الت ،طرح و لپس پالخهایی در ردّ دو مورد از آنها اراه میشود:
 )6پيونی نجمالیین کبری بد دو شديخ لسلدسۀ لدهروردی ؛ مایدل هدروی در مقیمدۀ خدود بدر
آدابالمرییین ابوالنّجيب لهروردی ( 169-475ق) ،ب نقل از لطاهف اشرفی ،از ل طریقۀ منلدوب
ب او یعنی کبروی و لهروردی و زاهییّۀ اردبيسي یاد کردت و بدر آن الدت کد پختگدی و الدتواری
ابوالنّجيب در عسوم ظاهر و باطن لبب شی ک اصحاب و مرییان او ب مقامات عالی عرفان برلنی و
هریک مؤلّس لسلس ای جیا ان شدونی (مایدل هدروی 6969 ،ش 6454 /ق .)74 :بد بداور مایدل
هروی مؤلّس لسلسۀ کبروی ب صورت رلمی ،ابوالنّجيب لهروردی نيلت؛ اما نجمالیین کبدری از
دو طریق ب شيخ ابوالنّجيب پيونی دارد :یکی از طریق شيخ عمّار یالر بیليلی (م :ميدان لدالهدای
 654-175ق) و دیگر از طریدق شديخ روزبهدان کبيدر مصدری (م 184 :ق) (همدان74 ،؛ نيدز ندک:
ابنالکربالیی ،6947 ،ج  .)974-977 :7در تیکر الم ایخ عالءالیّولۀ لمنانی ( 296-617ق) نيدز بد
اینک شيخ عمّار با ابوالنّجيب لهروردی صحبت داشت ،اشارت شیت الت (دانشپژوت.)614 :6947 ،

درلتی لخن مایل هروی دربارۀ لسلسۀ م ایخ طریقۀ فردولي در معینالمعانی و مناقدباالصدفياء
نيز آشکار الت؛ زیرا در این دو اثر ،نجم کبری بد ابوالنّجيدب لدهروردی و لدپس شدهابالدیین
لهروردی ( 697-197ق) پيونی یافت الت.
بایی در نظر داشت ک ب باور بي تر عرفانپژوهان ،شهابالدیین لدهروردی بنيدان دیار لسلدسۀ
لهروردی الت و ب واقع این لسلس با شهابالیین لهروردی و خسفدای او الدا

منظمدی یافتد

الت (رک :پورجوادی ،6979 ،ج  689 :69و رضدوی ،6987 ،ج  )651 :6تدا بدیانجا کد بد

فتدۀ

ریاحی ( ،)41 :6961شهابالیین ب مقام شيخال يوخی بغیاد دلت یافت .پس بر این بنياد ک نجدم
کبری از دلت شديخ الدماعيل قصدری (م 656 :ق) د از اصدحاب ابوالنّجيدب لدهروردی د خرقدۀ
ارادت /خرقۀ اصدل پوشديیت (رک :ابدنالکربالیدی ،6947 ،ج  979 :7و جدامی )477 :6986 ،و نيدز
برپایۀ این ملئس ک شيخ کبری ب عمّار یالر بیليلی و روزبهان کبيدر مصدری پيوندی یافتد الدت،
نمیتوان نتيج

رفت ک شيخ کبری ب لسلسۀ لهروردی منلوب الت و ب تبدع آن ،فردولدي نيدز

شاخ ای از لهروردی ب شمار می آیدی؛ زیدرا تدا زمدان حيدات ابوالنّجيدب لدهروردی ،بدا لسلدسۀ
لهروردی و مرامنامۀ آن ،آنهنان ک پس از شهابالیین لهروردی تثبيت شی ،روب رو نمیشویم.
نکتۀ دیگر آنک هرهنی پورجوادی بر آن الت ک لسلس ها «ظاهراً در عصر لسجوقيان ،از زمدان
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احمی یزّالی ب بعی شکل رفت الت» (پورجوادی ،6979 ،ج  )622 :69و البت برای آن هيچ منبعی اراهد
نمیدهی ،ب نظر میرلی «واژۀ» لسلس و لسلس داری ،در لیتهدای متدأخّر یعندی در روز دار تيموریدان
( 756-226ق) و ب مان بليار ،از اوالط قرن ه تم و اوایل لیۀ نهم هجدری ،یعندی در دوران حيدات
خواج بهاءالیین نق بنی ( 276-262ق) و دومين خسيفۀ او ،یعنی خواجد محمدی پارلدا ( 877-247ق)،
مؤلف قیليّ  ،شکل رفت باشی؛ لپس در نفحاتاالنس (تأليف 889-886 :ق) بلدامی ایدن واژت بد اوج
میرلی (برای نمون  ،رک :جامی 66 :6986 ،و  )457و ب ویژت با پيیایش صدفویان در لدال  752هجدری
واژۀ لسلس و لسلس داری مفهومی رایج در آن روز ار میشود؛ هنانک بیخ انی ،جدامعاللّاللدل را در

لال  6548هجری تأليف میکنی و ق اشی ( 6526-776ق) نيز در آن روز ار ،اللّمط المجيی فدی شدأن
و الیّکر و تسقين و لاللل اهل التّوحيی را مینویلی.
در قیليّ با دو نکتۀ مهم روب رو میشویم :نخلت التفادۀ مؤلدف ،از واژتهدا و تعبيراتدی نظيدر
«لسلسۀ م ایخ» (پارلای بخارایی )64 :6914 ،و یا «لسلس » (همان )61 :ک در منابع پي ين لدابق
نیارد و ن ان می دهی ک واژۀ لسلس در ایدن دوران پییدی آمدیت و رواج یافتد الدت .دیگدر آنکد
مصحّح فاضل قیليّ در مقیم آوردت الت ک بهاءالدیین «صدوفيانی را کد پدای همّت دان بد قيدی
«لسلس » بود ،ب لخرت می رفت و «لسلس هدا» و «کرلدینامد »هدایی را کد صدوفيان دلدتگاهی د
درلت یا نادرلت د از برای خود لاخت بودنی و بدیان مفداخرت مدیکردندی ،بدیارج مدیشدمرد»
(طاهری عراقی .)65 :6914 ،ب باور بهاءالیین ک درحقيقت« ،اویلی» و از آن دلت صوفيانی بدود
ک ب «لسلس » تن درنیادت بودندی (همدان ،)95 :در «رات تهدییب و کمدال آدمدی ،از لسلدس کداری

برنيایددی ،از خددود بایددی طسبيددی» (همددان .)65 :لددپس مصدحّح قیلديّ بد نقددل از اندديسالطّددالبين و
عیّ اللّالکين (تأليف صالح بن مبارک بخاری (م 279 :ق) مینویلی شخصی از بهاءالدیین پرلديیت
الت ک لسلسۀ شما ب کجا میرلی؟ او تبلّم کردت و فت الت« :از لسلس کلی ب جایی نرلدی»
(همان) .این موارد ترویج لسلس داری خانقاهی را در اوالط قرن ه تم و ب ویژت لیۀ نهدم هجدری
روایت میکنی ک اوج آن را در عهی صفوی مدییدابيم .بندابراین مدیتدوان نتيجد

رفدت انتقدادات

نق بنیی ب لسلس و لسلس نام  /کرلینام از رواج این واژت در لیتهای متأخر حکایت میکندی و
میتوان احتمال داد ک واژۀ «لسلس » و مفهوم «لسلس داری» تا اوالط قرن ه دتم هجدری در مندابع
صوفي وجود نیاشت و ب جای آن از مفهوم «طریقت /طریق » التفادت میشیت الت.

 / 64پژوهشهای ادب عرفانی ( وهر ویا) ،لال دوازدهم ،شمارۀ ههارم ،پياپی  ،97زملتان 6972

نکتۀ دیگر آنک در دوران حيات عارفانی ماننی شيخ ابوالنّجيب لهروردی و نجدمالدیین کبدری،
یک مریی میتوانلت ب هنی پير دلت ارادت دهی و میتی را با آنان ب لر بدرد؛ امدا بد تدیریج بدا
پيیایش مفهوم لسلس و شکل يری مرامنام ها ،م ایخ هر لسلس مرییان خود را از دییار بدا پيدران
دیگر لسلس ها منع کردنی؛ هنانک مرییی ک از دلت یک پير خرق میپوشيی ،بد طریقدۀ آن شديخ
میپيولت و درنتيج نمیتوانلت با دیگر م ایخ مالقات کنی .پس حتی خرق رفتن نجم کبدری از
یک شيخ لهروردی دليل بر تعسّق او ب لهروردی نيلت و او ب واقع مؤلّس یک طریقۀ تازت الت.
بیین ترتيب ،نگارنی ان با محمی ریاض هملخنانی ک با اینک ب اعتقاد برخدی ،طریقدۀ شديخ
کبری /کبروی یکی از شاخ های جیاشیت از لسلسۀ لهروردی الدت و ایدن دو لسلدس اشدتراکات
بلياری با یکییگر دارنی ،هر دو ،طریق ای جیا ان و ملتقل از یکییگر بودتانی (ریداض 6466 ،ق/
 6925ش 6776 /م)68 :؛ هنانک مؤلف مناقباالصدفياء نيدز بد تفداوت ميدان روش شدهابالدیین
لهروردی و روش نجمالیین کبری اشارت کردت الت (رک :فردولی 6969 ،ق 6871 /م.)671 :

 )7همچنين نگارنی ان احتمال میدهنی ب لبب تأليف کتاب مطالبالطالدب ،معدروف بد شدرح
آدابالمرییین ،ک شرفالیین آن را ب تریيب یکی از مرییانش مولوم ب قاضی اشدرف (معدروف
ب اشرف بن رکن) در ميان لالهای  226-661هجری نگاشت الت ،او را بد لدهروردی منلدوب
کردتانی .دربارۀ این کتابِ شرفالیین توج ب دو نکت ضروری الت:
نخلت اینک ابوالنّجيب لهروردی و شهابالیین لهروردی در لسلسۀ کبروید و بد تبدع آن در
طریقۀ کبرویۀ فردولي جایگاهی ویژت دارنی؛ تا آنجا ک صاحب فصوصاآلداب نيز در کتداب خدود
از آدابالمرییین و عوارفالمعارف بهرت جلدت (رک :بداخرزی 912 :6918 ،و نيدز لدویزن،6984 ،
ج  )692 :7و این تدأثّر بد اندیازتای الدت کد بد بداور مایدل هدروی ( 6969ش 6454 /ق،)97 :
ابوالمفدداخر یحيددی بدداخرزی فصددوصاآلداب را بددا اقتبددا

از آدابالمریددیین شدديخ ابوالنّجيددب و

االبیال ابنعربی و آدابالمرییین نجم کبری و ترجمۀ بخشهایی از آنهدا فدراهم آوردت الدت؛
ب طوری ک مأخی الالی و مایدۀ اصدسی فصدوصاآلداب ،آدابالمریدیین لدهروردی بدودت الدت؛

هنانک شيخ منيری نيز در مطاوی مکتوبات صیی

6

ات ب نام (برای نموند  ،رک :منيدری 6774 ،م:

 967ر) و ات بیون ذکر نام (برای نمون  ،رک :همان 772 :پ 778-ر) ،مطالبی را از آدابالمریدیین
و عوارفالمعارف آوردت الت.
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دیگر آنک ا ر بخواهيم دربارۀ این دو کتاب دقيقتر لخن بگویيم ،بایی فدت آدابالمریدیین و
عوارفالمعارف دو کتاب مَیرلی بودت ک در تمامی لسلس ها و طریقتهای صوفي نفوذ کردت و در
خانقاتها تیریس میشیت الت؛ تا جایی ک صاحب روضداتالجندان (م 788 :ق) آدابالمریدیین را
کتابی دانلت ک «ملتملک جميع ارباب طریقت الت» (ابنالکربالیی ،6947 ،ج  .)996 :7بندابراین
شرح و تفلير آدابالمرییین ب دلت شيخ منيری نمیتوانی دليسی بر انتلاب او ب لهروردی باشی.
 )9نزدیکی مرامنامۀ لسلسۀ لهروردی و کبروی و تأثّرات شيخ کبری از م دایخ لدهروردی ؛ بد
مان نگارنی ان ،پيونی عميق شيخ کبری با م ایخ لهروردی ک ب فتۀ خود « ،دایش بخ دایش مدرا
از خیمت ههار کس شی ،اوّل شيخ روزبهان الوزان المصری  ...دوم شيخ بابا فرج تبریزی  ...لديوم شديخ
عمّار یالر بیليلی ،ههارم شيخ المعيل قصری» (همان ،)974 :لبب نزدیکی این دو لسلس ب یکدییگر
و تأثير شییی بر کبروی بودت الت .یکی از این تأثّرات را میتوان ب تدأثير خسدوت ،ازلدوی عمّدار یالدر
بیليلی د از اصحاب ابوالنّجيب لهروردی د بر نجم کبری یافت کد در لسلدسۀ کبروید نيدز جایگداهی
ویژت یافت الت؛ زیرا ب فتۀ مؤلف روضاتالجنان ،نجم کبدری در فدواتحالجمدال ،از شديخ عمّدار و بد
خسوت ن لتن ب اذن او لخن فت الت (همان .)996-991 :همچنين در طراهقالحقایق نيدز از صداحب
مجالسالمؤمنين (تأليف 6565 :ق) نقل شیت ک نجم کبری عسم خسدوت و عزلدت را از عمّدار بدن یالدر
رفت الت (معصومعسیشات شيرازی ،6997 ،ج .)991 :7
با توج ب اینک نجم رازی ک خود در شمار خسفای کبرویّد بدودت و بد لدال  668هجدری در
مالطي ب حضور شهابالیین لهروردی رليیت الت و شهابالیین مرصادالعباد را پلنیییت و نجم
رازی را برانگيخت الت تا این کتاب را ب عالءالیین کيقباد تقییم کندی (رک :ریداحی،)41 :6961 ،
این احتمال قوّت می يرد .این ریبت ازلوی یک شيخ لهروردی نلبتبد کتداب یکدی از م دایخ
کبروی موضوعی الت ک از نزدیکی دیی ات پيران این دو لسلس روایت میکنی و نمدیتدوان از آن
ب لاد ی یشت؛ هنانک شيخ منيری نيز با ليّی جاللالیین بخاری ،معروف بد «مخدیوم جهانيدان
جهددان ددت» (م 281 :ق) ،از م ددایخ لددهروردی  ،ارتبدداطی صددميمی داشددت و بدد

ددزارش

مناقباالصفياء ،مخیوم جهانيان در اواخر عمر ب مطالعۀ مکتوبات شرفالیین منيری م دغول شدیت
بود (فردولی 6969 ،ق 6871 /م .)646 :این موارد از نزدیکی دیی ات م ایخ این دو لسلس روایت
میکنی.
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9ـ تأثیرپذیریهای شرفالدین منیری از نجمالدین کبری و دیگر مشایخ کبرویه
شرفالیین افزونبر آثار نجم کبری ،ب آثار دیگدر م دایخ کبروید  ،بد ویدژت مرصدادالعباد (تدأليف:

 675-668ق) و فصوصاآلداب (تأليف 274 :ق) بليار نظر داشدت و از آنهدا در مطداوی مکتوبدات
صیی (تأليف 242 :ق) بهرت بردت الت .این تأثّر شهرت فصوصاآلداب را دو دهد پدس از تدأليف،
حتی در شب قارّت ن ان می دهی .در این بخش از نوشتار ،هفت مورد از نظر داتهدای صدوفيانۀ شديخ
منيری ک از آدابالصّوفي  ،مرصادالعباد و فصوصاآلداب متأثّر الت ،ب اختصار اراه میشود:
9ـ 1خرقه
شرفالیین در مکتوب نود و یکم خود با عنوان «در ذکر لبا » (منيدری 6774 ،م 772 :پ957-
ر) از ادب اول در آدابالصّوفي ک ب خرق پوشديین اختصداص یافتد (نجدمالدیین کبدری:6975 ،
 )98-97و نيز از فصوصاآلداب بليار متأثّر الت (رک :باخرزی)47-79 :6918 ،؛ ب ون ای ک ایدن
مکتوب را میتوان صورتی کوتات و نظاممنی از این دو کتاب دانلت؛ البت شيخ منيری افزونبدر ایدن
دو اثر ،ب باب لُبس المرقّعات ک فالمحجوب (پایان تأليف :پس از  467ق) نيز نظر داشدت الدت
(رک :هجویری.)28-66 :6987 ،
هنانک می دانيم در آثار کبرویّ  ،ب پيروی از شيخ کبری ،بر لزوم تنالب ميان حال باطن صدوفی
با رنگ های ونا ون خرق تأکيی شیت و هر رندگ ویدژۀ حدالی خداص بد شدمار مدیآمدیت الدت
(باخرزی .)95 :6918 ،در اینجا تنها ب ل نمون از این تأثيرپییری ک از رنگهای اصسی خرق های
صوفي (ليات ،لفيی ،مسمّع) (رک :بداخرزی 96 :6918 ،و نيدز محمدی بدن مندوّر ،6985 ،ج )467 :7
اشارت میشود:
9ـ1ـ 1جامۀ سیاه و کبود
صاحب آدابالصّوفي جامۀ ليات و کبود را شایلتۀ کلی می دانی ک بر نفس یسبد کدردت باشدی.
این لخن در مکتوب شيخ منيری نيز دییت میشود:
آدابالصّوفیه

مکتوبات صدی

ا ر نفس را مقهور کردت باشی و ب تيغ مجاهیت و و جامۀ کبودی ،کلی را شایی ک دارد [ک ] نفس را
مکابیت ک ت الت و در ماتم نفس ن لت  ،جامۀ مقهور کردت باشی و ب تيغ مجاهیت ردن او برییت
ليات و کبود پوشی (نجمالیین کبری.)91 :6975 ،

باشی و در ماتم ن لت (منيری 6774 ،م.)176 :

طریق فردولي و تأثّرات آن از لسلسۀ کبروی از رهگیر مکتوبات صیی 62 /
مؤلف فصوصاآلداب نيز همدين فتد را در توضديح جامدۀ لديات و کبدود آوردت الدت (ندک:
باخرزی.)95 :6918 ،
9ـ1ـ 2جامۀ ازرق
نجم الیین کبری پس از ذکر جامۀ لدفيی ،از جامدۀ ازرق یداد کدردت الدت و آن را ویدژۀ کلدی
می دانی ک از عالم لفسی بر یشدت و بد عدالم عسدوی رلديیت باشدی .ایدن نظدر بعيند در مکتدوب
شرفالیین آمیت الت:
آدابالصّوفیه
و ا ر ب همّت از عالم لفسی بر یشدت الدت و بد

مکتوبات صدی
و جامۀ ازرق صافی آلدمان دون داشدتن ،کلدی را

عالم عسوی رليیت ،و آلمانی همّدت و لدتارت زیندت ملدسّم الددت کد ب د همّددت عددالی از عددالم لددفسی
ددت  ،جامددۀ ازرق پوشددی ک د رنددگ آلددمان دارد بر یشددت باشددی و بدد عددالم عسددوی رلددديیت و
(نجمالیین کبری.)91 :6975 ،

آلمانیهمّت شیت (منيری 6774 ،م.)176 :

صاحب فصوصاآلداب  2در توضيح رنگ کبود یا ازرق ک متولّدط ميدان لديات و لدفيی الدت
(باخرزی )45 :6918 ،مینویلی« :و فی الجمس بهترین الوان جامۀ درویش ،ازرق الدت و ایدن لدون
منالبتر الت» (همان .)96 :شيخ منيری نيز ب تبع م ایخ کبروی  ،این رندگ را منالدب مدیداندی و
مینویلی ک م ایخ «از ميان رنگها ،کبودی و عودی بر يرنی» (منيری 6774 ،م)171 :؛ همچنانکد
در جای دیگر میآورد« :جوانان را تا خرق نپوشنی از دلت پيدری ،ن دایی جامدۀ ازرق و صدوفيان
پوشيین و بر لر لجّادۀ ازرق نماز زاردن و ن لتن» (همان.)656-655 :
مؤلف فصوصاآلداب در جای دیگر رنگ ليات را الیقترین رنگها بدرای فقيدر مدیداندی (بداخرزی،
 .)97 :6918شرفالیین نيز در توصيف جامۀ لديات مدیآورد« :جامدۀ لديات ،کلدی را شدایی کد از همد
مقامات و منازل رات حق بر یشت بود و ب انتهای کار ک  :أَنَّ إِلی رَبِّکَ الْمننْتَهی [نجدم ( ]47 /)19اشدارت
از آن الت ،رليیت بود و هيچ جایی حجاب نمانیت بود ميان او و حق ،هنانک فت اندی :مصدرا داندی ز
پس ليات رنگی نبود« .اَلفَقْرُ لَوادن الوَجْ ِ» از اینجا معسوم شود ،ا ر تأمّل کنی» (منيری 6774 ،م.)172 :
9ـ1ـ 3جامۀ سپید
نظر نجمالیین کبری دربارۀ جامۀ لپيی نيز در مکتوب شيخ منيری بازتاب یافت الت:
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مکتوبات صدی

آدابالصّوفیه

و ا ر از جمسۀ مخالفات توب کردت الت و عمر خود و امّا جامۀ لپيی کلی را شایی ک جامۀ عمر خود را
را ب صابون انابت و ریاضدت شلدت و صدحيفۀ دل در صابون ریاضت و انابت شلت باشی و صحيفۀ دل
خود را از نقش یاد ایيدار ،پداک و صدافی ردانيدیت ،خود را از نقش یداد ایيدار و هدوای نفدس ،پداک و
جامۀ لپيی پوشی (نجمالیین کبری.)91 :6975 ،

صافی ردانيیت باشی (منيری 6774 ،م.)176 :

صاحب فصوصاآلداب نيز ب همين ون از جامۀ لپيی لخن فت الت (رک :باخرزی.)96 :6918 ،
9ـ1ـ 4جامۀ ملمّع
مکتوبات صدی

آدابالصّوفیه

و ا ر در جمسۀ مقامات و منازل رفت الدت و از هدر جامۀ مسمّع کلی را ملسّم الت ک پوشی ک از جمسۀ
مقامی و منزلی نصيبی یافت و از انوار حاالت لمع ای پراکنی یهای نفس و خاطر او ب جمعيّت بیل شیت
بر وی تافت  ،جامۀ مسمّع پوشدی (نجدمالدیین کبدری ،باشی و [از] مقامات یشدت بدود و از هدر مقدامی و
منزلی ،نصديبی و بهدرتای یافتد و از اندوار حداالت،

.)91 :6975

لمع ای بیو تافت (منيری 6774 ،م.)178 :

ابوالمفاخر یحيی باخرزی ( )96 :6918نيز با اختالفاتی ک

فت شی (رک :پینوشت شدمارۀ ،)2

از مسمّع یاد کردت الت.
9ـ 2صحبت
فصوصاآلداب

مکتوبات صدی

و با کلی ک مخالف رات تو باشدی ،صدحبت ندیاری ،و کلی ک مخالف میهب ،یا یير جنس بود ،بدا وی
ا رهنی خویشِ تو باشی  ...بسک بایی ک صدحبت بدا صحبت نکنی ،ا ره قرابدت بدود؛ بسکد بدر هرکد
کلی دارد ک در ظاهر و بداطن بدر دیدن و اماندت و التواری در دین وی و دیانت وی و مدیهب وی و
میهب و ور او یقين و اعتقدادش باشدی (بداخرزی ،ور وی ظاهراً و باطنداً بدود ،بدا وی صدحبت کندی
.)652-656 :6918

(منيری 6774 ،م.)414 :

م ایخ فت انی :ریبدت صدغار بد صدحبت کبدار ،از و بعضی بزر ان فت انی :ریبدتکدردن کودکدان در
توفيق و زیرکدی الدت ،و ریبدت کبدار بد صدحبت صددحبت بزر ددان ،توفيددق و عسددم و ذکددا بددود و
صغار ،از خیالن و حماقت الدت (بداخرزی :6918 ،ریبتکردن بزر ان در صحبت کودکدان ،خدیالن و
.)664

حمق بود (منيری 6774 ،م.)414 :

و با اصحاب و اخوان ب موافقدت و تدرک مخالفدت و با هرک زنی انی کنی ،بر موافقت و میاق طبدع او
بایی بودن ،مگر هيزی ک از حیّ شر بيدرون باشدی ،زنی انی کنی و بر هيچ هيز مخالف جمع نکندی« ،إِالَّ
در آن موافقت ن اییکردن (باخرزی.)664 :6918 ،

فِيمَا ینخَالَفن ال َّرْ  ،مگر در هيزی ک مخالف شدر
باشی» (منيری 6774 ،م.)414 :
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9ـ 3طلب پیر
مکتوبات صدی

مرصادالعباد

وج اول آنک رات ظاهر ب کعبۀ صدورت بدی دليسدی یکی از آن این الت ک  :رات کعب  ،ظداهر و صدورتی
راتشنا

نمیتوان برد ،با آنک رونیۀ آن رات هم دییۀ الت ،بی دليسی و راتشنالی نمیتوان رفت ،با آنکد

راتبين دارد ،هم قوّت قیم ،هم رات ظاهر الت و هدم رونیت را هم دییۀ راتبين الت و هم قدیمی قدوی و
ملافت معيّن ،آنجدا کد رات حقيقدت الدت ،صدی و هم رات محلو  ،و رات طریقدت کد صدی و بيلدت
بيلت و انی هزار نقطۀ نبوّت و عنصر رلدالت قدیم هزار و انی نقطۀ نبوّت در آن رات قدیم زدتاندی و اثدر
زدنی ،ن ان یک قیم ظاهر نيلت  ...و مبتیی لدالک ظاهر و محلو

ن  ،بدی دليسدی و لدر راتشنالدی،

این رات ن نظر دارد ن قیم  ...بيابانی هنين بدیپایدان محال بود ک کلی رود (منيری 6774 ،م)94-99 :

8

یقين باشی ک بی دليسی دییتبخش نتوان رفت (نجدم
رازی.)778 :6961 ،

9ـ 4مقام شیخی
مکتوبات صدی

مرصادالعباد

و این پنج رکدن الدت کد بندای اهسيّدت شديخی و پددس شدديخ و مقتددیا بایددی ک د بددیین خاص ديّتهددا
التعیاد مقتیایی بر آن الدت .شديخ بایدی کد بدیین مخصوص ردد و بیین صفتها موصدوف شدود و
خاصيّت مخصوص ردد و ب خصال دیگر موصوف بیین مرتبتها یر کنی .درجمس  ،هر مقامی نيکدو و
شود  ...تا شيخی و مقتیایی را ب ایی.

خصست پلنیییت ک در قرآن یداد کدردت الدت و در

اول مقام عبییّت الت و تا از رقّ مالوای حدق آزاد اخبار آمیت الدت ،در او موجدود بدود ،تدا شديخی و
ن ود اختصاص عبییّت «مِنْ عِبَادِنَا» نيابی ...

مقتیایی را شایی.

دوم مقددام قبددول حقددایق از اتيددان حضددرت الددت اول ،مقام عبییّت؛ و تا از رقّ مالویاهلل آزاد نگردد،
بیوالط و آن ميلّر ن ود تا ب کسّی از حجب صفات عبیاهلل نتوانی بود و ب دولت مِنْ عِبَادِنَا نتوانی رليی.
ب ری و روحانی خالص نيابی ...

دویددم ،الددتعیاد قبددول حقددایق از ایتددای حضددرت

ليم یافتِ رحمت خاص از مقام عنییّت ...

بی والط ؛ و تا از صفات ب ریّت ب کسّی بيرون نيایی،

ههارم تعسّم عسوم از حضرت بیوالط ...

ملتعیّ قبول حقدایق از حضدرت عدزّت بدیوالدط

پنجم تعسّم ب عسم لینّی بدی والدط ( ...نجدم رازی ،نگردد و ب لعادت آتَيْنَاتن رَحْمَۀً نرلی.

.)745-792 :6961

ليوم ،یافت رحمت خاص از عنییّت ...
ههارم ،تعسّم عسوم الت از حضرت عزّت بیوالدط
...
پنجم ،مخصوص بودن ب عسم مِن لینّی ( ...منيدری،
 6774م.)46-45 :

7
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9ـ 5انوار
مرصادالعباد

مکتوبات صدی

بیان ک هون آینۀ دل ب تیریج از تصرّف مصدقل «ال برادر شمس الیین نوّر اهلل قسب بنور معرفت بیانی کد
ال اال اهلل» صقالت یابی ،و زنگدار طبيعدت و ظسمدت هون آهينۀ دل صاف شود و زنگار طبيعت و ظسمدت
صفات ب ریّت از او محو شود  ...پییرای انوار یيبی صفات ب ریّت از او محو دردد ،قابدل اندوار یيبدی
ردد  ...و در بیایت حال انوار بي تر بر مثال بروق و شود .در بیایت حال ،آن انوار بي تر بر مثال برق [و]
لوامع و لدوایح پییدی آیدی  ...و هندیانکد صدقالت لوامع و لوایح پییدی آیدی؛ هندیان کد صدفا زیدادت
زیادت می شدود آن اندوار بد قدوّتتدر و زیدادتتدر میشود ،آن نور ب قوّتتر و زیادتتر می دردد .بعدی
می ردد .بعی از بروق بر مثال هراغ و شمع و م عس

آن برق بر مثال هدراغ و شدمع و شدعس و م دعس و

و آتشهای افروختد م داهیت شدود ،و آنگد اندوار آتش افروخت شود .آنگات نورهای عسوی پییدی آیدی.
عسوی پییی آیدی ابتدیا در صدورت کواکدب خدرد و ابتیا ب صورت لتار ان خورد و بدزرگ؛ آنگدات بدر
بزرگ ،و آنگ بر مثال قمر م اهیت افتی ،و بعی از آن مثال مات دییت شود؛ بعی از آن بر مثدال خرشديی پيدیا
در شددکل شددمس پيددیا ددردد (نجددم رازی:6961 ،

ردد (منيری 6774 ،م.)86-81 :

65

.)955-777

9ـ 6سالک و مجذوب
مرصادالعباد

مکتوبات صدی

و رونی ان این رات دو قلم انی :لالکان ،و مجیوبان .برادر شمسالیین  ...بیانی ک رونی ان این رات بر دو
و مجیوبان کلانیانی ک ای دان را بد کمندی جیبد

قلمانی :یکی لالک ،دوم مجیوب.

برباینی ،و بر ایدن مقامدات بد تعجيدل بگیرانندی در مجیوبان کلانیانی ک ای ان را ب کمنی جیب برباینی
یسبات شوق ،و اطالعی زیادتی نیهنی بر احدوال رات و بیین مرتب برلاننی و از هم مقامات بگیرانندی در
و شناخت مقامات و ک ف آفات  ...اینهدا شديخی و یسبات شوق ،امّا اطّالعی زیادت ،ای ان را نیهنی بدر
مقتیایی را ن اینی؛

احوال رات و شناخت مقامات و ک ف آفات ...

و لالک کلی باشی ک او را ا ره ب کمندی جیبد

اینها شيخی را ن اینی ک شيخی را کلدی شدایی کد

برنی ،اما ب لکونت و آهلدتگی در هدر مقدام داد و ا ره او را ب کمنی جیبد برندی ،امدا بد لدکون و
انصاف آن مقام از وی میلتاننی  ...تا بر رات و بیرات آهلتگی برنی ،تا در هر مقام ،داد و انصاف [آن] مقام
وقوفی تمام یابی ،تا دليسی و رهبری جماعتی دیگر را از وی م دیلددتاننی  ...تددا از رات و بددیراهددی وقددوف
ب ایی (نجم رازی.)921 :6961 ،

مییابی ،تا راهبری جماعت دیگر توانی کرد (منيدری،
 6774م.)651-654 :

66
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9ـ 7معاد
مرصادالعباد

مکتوبات صدی

بیان ک رونی ان رات معاد دو طایف انی :لنعَیا و اشقيا .برادر اعزّ شمس الیین  ...بیانی ک رونی ان رات معداد
و هر طایف ای را قیمی الت ک بیان قیم میرونی  ...دو طایف انی :لعیا و اشقيا .و هر دو طایف را قدیمی
و هریک را معادی الت ک بدر آن قدیم بدیان معداد الت ک بیان قیم میروندی  ...و هریکدی را معدادی
میرلنی.

الت ک ب روش خود بیان معاد میرلنی.

فامّا لعیا دو طایف انی :خواص ،و عوام .عوام ب قیم پس بیان ک لعیا نيز دو طایف انی :خواص و عوام.
مخالفت نفس و هوا و ترک شهوات و لیّات بر جادّۀ عوام ب قیم مخالفت نفس و هدوا و تدرک لدیّات و
طاعت و فرمان شریعت و ب متابعت لنّت بد معداد شدهوات بدر جدادّۀ طاعددت و فرمدان شدریعت و بد
به ت و درجات آن می رلنی  ...و خواص بد قدیم متابعت لنّت ب معاد به ت و درجات آن میرلنی.
«ینحِبنّهنمْ» بر جادّۀ «ینحِبنّونَ ن» بد معداد «مَقْعَدیِ صِدیْق» و خواص ب قیم ینحِبنّهنمْ وَ ینحِبنّونَد ن [ماهدیت (]14 /)1
مدددددیرلدددددنی و در مقدددددام عندددددییّت ،کددد د

بر جادّۀ طریقت ب معاد فِی مَقْعَیِ صِیْق عِنْدیَ مَسيدکٍ

«إِنَّ الْمنتَّقِينَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَر »...

منقْتَیِر [قمر ( ]11 /)14می رلنی و در مقام «عنییّت»

و اما اشقيا هم دو طایف انی :یکی شقی ،و دوم اشدقی إِنَّ الْمنتَّقِينَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَر فِدی مَقْعَدیِ صِدیْق عِنْدیَ
(نجم رازی.)988-982 :6961 ،

مَسِيکٍ منقْتَیِر [قمر ( ]11-14 /)14فرود میآینی ...
و اشقيا را نيز دو طایف انی :یکی شدقی و دوم اشدقی
(منيری 6774 ،م.)498-492 :
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11ـ نتیجهگیری
این موضو ک نجمالیین کبری از دلت شيخ الماعيل قصری د از اصحاب ابوالنّجيدب لدهروردی
د خرقۀ ارادت /خرقۀ اصل پوشيیت ،موجب شیت الدت تدا برخدی طریقدۀ شديخ کبدری را یکدی از
شاخ های جیاشیت از لسلسۀ لهروردی ب شمار آورنی؛ حال آنک نگارنی ان با بي تر عرفانپژوهان
همنظرنی ک ب واقع شهابالیین لهروردی بنيان یار اصسی لسلسۀ لهروردی الت و خرقۀ ارادت/
اصل پوشيین نجم کبری از دلت شيخ الماعيل قصری و نيدز اینکد شديخ کبدری بد عمّدار یالدر
بیليلی و روزبهان کبير مصری پيونی یافت الت ،نمیتوانی دالیل موجّهی بر انتلاب نجدم کبدری و
ب تبع آن ،طریقۀ فردولي ب لسلسۀ لدهروردی باشدی؛ بندابراین رهد ایدن دو لسلدس اشدتراکات
بلياری با یکییگر دارنی ،هریک لسلس ای جیا ان و ملتقل از یکییگر الت.
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همچنين ب نظر میرلی واژۀ لسلس و لسلس داری در لیتهدای متدأخّر و بد احتمدال بلديار از
اوالط قرن ه تم هجری بیین لو شکل رفت باشی و تا پيش از آن ،یک مریی میتوانلت ب هندی
پير دلت ارادت دهی و میتی را با آنان ب لر برد؛ اما ب تیریج در هر لسلس مرامنام ای پییدی آمدی
ک ب تبع آن ،م ایخ هر لسلس مرییان خود را از دییار با پيران دیگر لسلدس هدا مندع کردندی؛ پدس
حتی خرق رفتن نجم کبری از یک شيخ لهروردی دليدل بدر تعسّدق او بد لدهروردی نيلدت و او
ب واقع مؤلّس یک طریقۀ تازت الت.
لسلسۀ کبروی ازجمسۀ لسلس هایی الت ک پس از نجمالیین ب هنی طریق تقليم شدیت الدت.
یکی از این طریقتها کبرویۀ فردولي الدت کد بد ولديسۀ بیرالدیین لدمرقنیی ،مریدی و خسيفدۀ
ليفالیین باخرزی در شب قارّت شکل رفت و هنی اهی در بِهار هنیولتان فعال بود .این طریق از
همان زمان پيیایش ،در برخی منابع ب لسلسۀ لهروردی و ات ه تي منتلب شیت ک بد پيدروی از
آنها ب آثار معاصر نيز رات یافت الت .نویلنی ان در این پژوهش کوشيینی بدا الدتناد بد برخدی از
مهمترین تأثيرپییری های شيخ منيری از آثار کبروی ک در مکتوبدات صدیی او نمدود یافتد الدت،
انتلاب فردولي را ب لسلسۀ کبروی بيش از پيش ن ان دهنی.
پینوشتها
 .6فتنی الت ریو ( 6886م ،ج  )477 :7نيز همين اشتبات را تکدرار کدردت و رهد شديخ منيدری را مریدی
نجيبالیین فردولی دانلت  ،آوردت الت ک نجيبالیین پي وایی ه تي را ب شرفالیین لپرد.
 .7مطيع االمام ( 6927ش 6779 /م )61 :زادلدال شديخ شدعيب را در  688و در یشدت او را در لدال 874
هجری دانلت الت.
 .9نوشاهی ( ،6976ج  )216 :6در کتاب خود آوردت ک شات شعيب فردولی ترجمۀ حال صی و بيلت نفدر
از م ایخ فردولي را ذکر کردت الت؛ حال آنک در هاپ لنگی مناقب االصفياء ذکر بيلت و ل تن وجدود
دارد.
 .4صاحب اخباراالخيار ( 6517-718ق) نيز شيخ منيری را مریی خواج نجيبالیین فردولی دانلدت الدت

(محیّث دهسوی)796 :6989 ،؛ هنانک مؤلف اللّمط المجيی ( 6526-776ق) نيز ذیل عندوان «لدنی خالفدۀ
شجر اللّاد الفردو
لرانجام ب پيامبر

(ص)

و لنی الم اهخ الکبرو » ،لسلسۀ م ایخ فردولدي را از زمدان خدود آیداز کدردت و
رلانیت الت؛ با این تفاوت ک پس از نجم الیین کبری ،از عمّدار یالدر بیليلدی ندام

طریق فردولي و تأثّرات آن از لسلسۀ کبروی از رهگیر مکتوبات صیی 79 /
بردت و عمّار یالر را ب ابوالنّجيب لهروردی پيونی دادت الت؛ لپس ماننی معین المعانی و مناقب االصفياء ،از
ابوالنّجيب لهروردی و شهاب الیین لهروردی یاد کردت و در پایان ،لسلس را ب پيامبر (ص) ختم کردت الدت

(الق اشی 6972 ،ق .)26-25 :فتنی الت صاحب تیکرۀ نتایج االفکار ( 6786-6677ق) نيز ب پيولتن شيخ
منيری ب نجيبالیین فردولی اشارت کردت الت (رک :وپاموی.)917 :6996 ،
 .1برای آ اهی از دیگر منابع معاصر ،رک :م کور966 :6968 ،؛ زیدیان84 :6779 ،؛ مییرشدان هدی:6985 ،
718؛ حفنی 7556 ،م6667 :؛ آریا ،6982 ،ج 449 :61؛ ریاضی618 :6975 ،؛ خمينی ،6976 ،ج .6658 :7
 .6فتنی الت یکی از نگارنی انْ تصحيح مکتوبات صیی را برالا

هفدت نلدخۀ کهدن و ههدار هداپ

لنگی در دلت دارد و ب زودی متنی منقّح از آن عرض خواهی کرد.
 .2عجيب آنک ابوالمفاخر یحيی باخرزی برای جامۀ ازرق توضيح دیگری اراه می دهی و ایدن لدخن نجدم
کبری را دربارۀ جامۀ ازرق ،با افزودن زارت ای از شيخ کبری در وصف جامۀ مسمّع ،یعنی «و از هر منزلدی و
مقامی نصيبی یافت و از انوار حاالت لمع ای بر وی تافت » (نجم الیین کبری ،)91 :6975 ،برای جامدۀ مسمّدع
این ون ذکر می کنی« :ا در بد همّدت از عدالم لدفل (کدیا) بر یشدت الدت و بد عدالم عسدوی رلديیت و
آلمان صفت

ت و از هر منزلی و مقامی نصيبی یافت و از انوار حاالت لمع ای بر وی تافت  ،مسمّع پوشدی»

(باخرزی.)96 :6918 ،
 .8برای آ اهی بي تر از تأثيرپییری شرفالیین در مکتوب پدنجم خدود از مرصدادالعباد ،قدس :نجدم رازی،

 791-776 :6961و منيری 6774 ،م 66 :پ 75-ر.

 .7برای اطال بي تر از تأثّر شيخ منيری در مکتوب ش دم خدود از مرصدادالعباد ،قدس :نجدم رازی:6961 ،

 747-796و منيری 6774 ،م 75 :ر 79-پ.

 .65برای آ اهی بي تر از بازتاب مرصادالعباد در مکتوب دوازدهم شدرف الدیین ،قدس :نجدم رازی:6961 ،
 957-777و منيری 6774 ،م 49 :ر 41-پ.

 .66برای اطال بي تر از تأثّر شرف الیین در مکتوب شانزدهم او از مرصدادالعباد ،قدس :نجدم رازی:6961 ،
 997-995و منيری 6774 ،م 17 :پ 14-ر.

 .67برای آ اهی بي تر از تأثّر شيخ منيری در مکتوب شصت و ه تم خود از مرصادالعباد ،قس :نجم رازی،
 452-982 :6961و منيری 6774 ،م 767 :ر 776-پ.
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شرح احوال عرفا و م ایخ هنی) ،ب تصحيح یولفبيگ باباپور ،تهران :کتابخان  ،موزت و مرکز الدناد
مجسس شورای الالمی.
 -91یياثالیین حموی  ،ابوالفتح

اهلل ( .)6987مرادالمرییین ،مقیمد  ،تصدحيح و تعسيقدات لديّی

عسیاصغر ميرباقریفرد ،زهرت نجفی ،تهران :مؤللۀ مطالعدات الدالمی دان دگات تهدران د دان دگات
مک يل ،قطب عسمی تحقيق در متون حکمی و عرفانی دان گات اصفهان.
 -96فردولی ،شات شعيب ( 6969ق 6871 /م) .مناقب االصدفياء [هداپ لدنگی] ،بد اهتمدام فقيدر
محمی ب ير ،کسکت  :نوراآلفاق.
 -92فرشت  ،محمیقالم بن یالمعسی ( .)6974تداریخ فرشدت  ،ج  ،4تصدحيح و تعسيدق و توضديح و
اضافات دکتر محمیرضا نصيری ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 -98الق اشی ،صفیالیین احمی بن محمدی بدن عبدیالنّبی االنصداری المدینی الدیّجانی ( 6972ق).

اللّمط المجيی فی شأن

و الیّکر و تسقين و لاللل اهدل التّوحيدی ،حيدیرآباد الدیّکن د الهندی:

مجسس دایر المعارف
 -97وپاموی ،محمّی قیرت اهلل ( .)6996کتاب تیکرت نتاهج االفکدار ،ناشدر اردشدير بن داهی فرزندی
خیارحم مرزبانال آبادی خاضع ،بمبئی :هاپخانۀ لسطانی.

 -45لعسی بیخ ی ،ميرزا لعل بيگ ( .)6926ثمرات القی

من شجرات االنس ،تصحيح ليّی کمدال

ليّی جوادی ،تهران :پژوه گات عسوم انلانی و مطالعات فرهنگی.

طریق فردولي و تأثّرات آن از لسلسۀ کبروی از رهگیر مکتوبات صیی 72 /
 -46مایل هروی ،نجيب ( 6969ش 6454 /ق)« .مقیّم » ،رک :لهروردی.
 -47مجیّدی ،محمیاقبال (« .)6982بیرالیّین لمرقنیی» ،دان نامۀ ادب فارلی در شدب قدارّت ،ج ،7
زیر نظر فرهنگلتان زبان و ادب فارلی ،ب لرپرلتی عسی محمّی مؤذّنی ،تهران :فرهنگلتان زبدان و
ادب فارلی.877 ،
 -49محیّث دهسوی ،عبیالحق ( .)6989اخباراالخيدار فدی الدراراالبرار ،تصدحيح و توضديح عسديم
اشرفخان ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 -44محمی بن منوّر ( .)6986الرار التّوحيدی فدی مقامدات ال ّديخ ابدیلدعيی ،بخدش دوم ،مقیمد ،
تصحيح و تعسيقات محمیرضا شفيعی کیکنی ،تهران :آ ات.

 -41مییرشان هی ،محلن ( 6985ش 7556 /م)« .حضدور و نفدوذ کبروید در خرالدان» ،مجمدو
مقاالت همایش عسمی د بينالمسسی بزر یاشت شيخ نجمالیین کبری ،تیوین و ویرایش دکتر محمی
تقوی[ ،ع قآباد] :رایزنی فرهنگی لفارت جمهوری الالمی ایران در ترکمنلتان.769-716 ،
 -46م کور ،محمیجواد ( .)6968فرهنگ فِرَق الالمی ،با مقیمۀ التاد کاظم مییر شان هی ،م هی:
بنياد پژوهشهای الالمی آلتان قی

رضوی.

 -42مطيعاالمام ،ليّی ( 6927ش 6779 /م) .شيخ شرفالیین احمی بن یحيی منيدری و لدهم او در
نثر متصوّفانۀ فارلی ،الالمآباد :مرکز تحقيقات فارلی ایران و پاکلتان.
 -48معصومعسی شدات شديرازی ،محمیمعصدوم ( .)6997طراهدق الحقداهق ،بد تصدحيح محمدیجعفر
محجوب ،ج  ،7تهران :کتابخانۀ بارانی.
 -47منيددری ،شددرفالددیین (6774م) .مکتوبددات صددیی ،نلددخۀ عهددی مص دنّف [هدداپ عکلددی]،
(صفح شمار ونا ون) ،پتن  :خیابخش اورینتل پبسک الهبریری.
 . -------------- -15معین المعانی ،تهران :کتابخانۀ مرکزی و مرکدز الدناد دان دگات تهدران،
شمارۀ [ 7725نلخۀ خطّی] ،تاریخ کتابت :لیۀ  8و  7ق.

 -16نجمالیین کبری ،احمی بن عمر ( .)6975آداب الصّوفي و اللّاهر الحاهر :دو رلالۀ فارلی کهدن
در تصوّف ،ب اهتمام ملعود قالمی ،تهران :طهوری.
 6779( ------------------- -17م) .فواهح الجمال و فواتح الجالل،

و تحقيدق دکتدور

یولف زییان ،قاهرت د مصر :دار لعاد الصّباح.
 -19نجم رازی ،عبیاهلل بن محمی ( .)6961مرصادالعباد ،ب اهتمام محمّیامين ریاحی ،تهران :شدرکت

 / 78پژوهشهای ادب عرفانی ( وهر ویا) ،لال دوازدهم ،شمارۀ ههارم ،پياپی  ،97زملتان 6972

انت ارات عسمی و فرهنگی.

 -14نوشاهی ،عارف ( .)6976کتابشنالی آثار فارلدی هداپشدیت در شدب قدارّت (هندی ،پاکلدتان،
بددنگالدش) از  6986-6665ش 6478-6671 /هددد 7552-6286 /م ،ج  ،6تهددران :مرکددز پژوه ددی
ميراث مکتوب.
 -11ولی ،محمیعيلی (« .)6984کتاب راهنمای تصوّف کبروی :فصوص اآلداب یحيدی بداخرزی»،
ميراث تصوّف ،ویرالتۀ دکتر لئونارد لِویزُن ،ج  ،7ترجمۀ دکتدر مجیالدیین کيدوانی ،تهدران :مرکدز،
.616-678
 -16هجویری ،ابوالحلن عسیّ بن عثمان ( .)6987ک ف المحجدوب ،مقیمد  ،تصدحيح و تعسيقدات
دکتر محمود عابیی ،تهران :لروش.
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