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Abstract  
From the 4th to the 8th century A.H. in the Fars Region, eight manuscripts 

were written, translated, or selected in Persian and Arabic. Due to the many 

similarities between these works, after Sirat ibn Khafif it is very likely that 

the later writers were influenced by Abu al-Hassan Dailami's writings on 

Sheikh Kabir Shiraz ibn Khafif. Arabic and the scholarly writing style of the 

authors of works such as the Sirat of ibn Khafif and Firdows Al-Morshedieh 

in introducing the great personality of the mystics show the existence of 

special audiences and scholars for these works and the weakness of style and 

the inclusion of material miracles (Karamat) of Roozbihan's hagiographies 

represent the purpose of these writers that is to make Roozbihan stand out to 

the general public and to a kind of productivity for themselves. It may be 

concluded that with the spread of Sufism over time, the specific audience of 

these works became the general audience, and as a result, the change of the 

audience was effective in the way the authors wrote these works. Also, the 

writers of these hagiographies, who have usually been among the children or 

grandchildren of the sheikh, have tried to gain a place and rank for 

themselves by exaggerating the sheikh's honors and finding high credit for 

him. 
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فارس از قرن چهارم تا هشتم  نیسرزم یها رنامهیپ يشناس انیجر
 یقمر یهجر

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب   ینیحس میمر
 

 رانیدانشگاه الزهرا )س(، تهران، ا ،یعرفان اتیدکتری ادب انییرجب میمر
  

 چکیده 
تأليف، ترجمه و یا  به زبان فارسي و عربي از قرن چهارم تا هشتم هجري قمري در خطّة فارس هشت پيرنامه

اند از: سيرت ابن خفيف، فردوس المرشدیه في اسرار الصمدیه، انوارالمرشدیه  گزیده شده است که عبارت

اهل  تحفةاحوال الحالج و نهایته، اخبار حلّاج، مفتاح الهدایه و مصباح العنایه،  بدايةفي اسرار الصمدیه، 

ها و  ها، تأثيرگذاري در این مقاله کوشش شده تا ویژگيالشيخ روزبهان.  سيرةالعرفان، روح الجنان في 

ن آثاري که هاي فراوا با توجه به وجود شباهت ن و سير تحوّل این آثار بررسي شود.اهاي مؤلف تأثيرپذیري

بيشتر پيران مذکور به ابن خفيف احتمال  شجرۀ خرقةدادن  اند و نسبتپس از سيرت ابن خفيف نگاشته شده

نویسان متأخر از نگاشتة ابوالحسن دیلمي دربارۀ شيخ کبير شيراز تأثير پذیرفته  بسيار وجود دارد که مقامات

گویي و شيوۀ نگارش عالمانة  بوده است؛ عربي باشند. تغيير مخاطب در شيوۀ نگارش این نویسندگان مؤثر

مؤلفان آثاري چون سيرت ابن خفيف و فردوس المرشدیه در معرفي شخصيت واالي پيران بيانگر وجود 

هاي روزبهان و درج  بودن کالم نویسندگان پيرنامه مخاطبان خاص و اهل علم براي این آثار است و سست

دادن روزبهان  دهد هدف این نویسندگان قدرتمند جلوه الي نشان ميمتع چندان نهکراماتي مادي با اهدافي 

 وري براي خود است. ي بهرهنوع بهبراي مخاطبان عام و 

.یقمریفارس،قرنچهارمتاهشتمهجررنامه،یپ،یشناسانیجرا: هکلیدواژه
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 مقدمه

هاي مقامات یا  کتابها یا  پيرنامهعمومي و فردي تقسيم کنيم، ها را به دو گروه  اگر تذکره

 هاي عرفاني فردي مانند گيرند. تفاوت تذکره مي جايسيرۀ مشایخ در گروه دوم 
جاي  ، در این است که بهطبقات الصوفيههاي عرفاني عمومي مانند  با تذکره اسرارالتوحيد

، اقليمي، موضوعي و...، تنها به بيان احوال و اقوال مختلف به ترتيب زماني نرفاامعرّفي ع

 ابن سيرتشود.  تأکيد ميوي  هاي ها و کرامت پردازد و بيشتر بر ریاضت ک عارف ميی

 بداية الصمدیه، اسرار في انوارالمرشدیه الصمدیه، اسرار في المرشدیه فردوس خفيف،

 و العرفان اهل تحفة العنایه، مصباح و الهدایه مفتاح حلّاج، اخبار نهایته، و الحالج احوال

در این  اد.هاي فردي قرار د نيز باید در گروه تذکرهرا  روزبهان الشيخ سيرةفي الجنان روح

بررسي و مقایسة تطبيقي سبک نگارش، کاربرد اشعار شعراي مختلف در  تالش شد تامقاله 

دیگر ، کرامات و انهاي مشترک، عقاید و مضامين مشترک، جایگاه زن، بابها سيره

عنوان بودن و تکرار زیاد  . با توجّه به طوالنيصورت پذیرد ها نامه پيرموجود در هاي  ویژگي

 .خواهد رفتسخن  هاي کوتاه متن مقاله از این آثار با نام ، درآثار یادشده

 پیشینۀ پژوهش

مقالة کوتاه ژان کلودواده دربارۀ اندیشة ابن  لياز قبدربارۀ ابن خفيف چند مقالة مختصر 

هاي  در زمينة ویژگيولي  شده است( نوشته 6837خفيف به ترجمة سميه تاجيک )

پژوهشي مستقل انجام نشده نویسي  و شيوۀ پيرنامه ها آنهاي خطّة فارس، سير تحوّل  پيرنامه

هاي آن  ره ویژگيدر مقدمة برخي از این آثار، مصححان البته مطالبي را دربااست. 

؛ بنابراین در این مقاله تالش اند که در مقاله به آن اشاره شده است نامه ذکر کرده سيرت

. معرّفي شوند هاي این آثار و ویژگي ها نامه پيرمشایخِ موردبحث و نویسندگان شود تا  مي

قایسه و هاي خطة فارس مورد م تمام پيرنامه ازآن پس هاي مربوط به یک پير و سپس پيرنامه

 تحليل قرار گيرند.
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 بحث و بررسي

 ها في سیرهمعر.2

دربارۀ ابوعبداهلل محمّد بن : سیرت الشیخ الکبیر ابوعبداهلل ابن الخفیف شیرازی. 2-2

، معروف به شيخ کبير، از مشایخ بزرگ فارس در قرن يخفيف بن اَسفکُشاذ )اسفکشاذ( ضبّ

 الشيخ الکبير ابو عبداهلل ابن الخفيف شيرازيسيرت اي با عنوان  چهارم هجري قمري پيرنامه

 866 ف.را ابوالحسن دیلمي ) ابن خفيف سيرتاصل کتاب  به رشتة تحریر درآمده است.

خفيف به عربي و در سيرت استادش نوشته و در آن روایات و نکات  (، شاگرد ابن.ق هـ.

 است.بسياري را دربارۀ احوال، اقوال و اخالق شيخ کبير، نقل کرده 

 سال اسالمي بود و در عرفان و تصوّف بزرگان از . ق.(هـ 866دیلمي )ف. ابوالحسن

-اسالمي تصوّف تصنيف ترین کهن مؤلّف او پيوست. خفيف ابن به قمري هجري 892

 .است الهي عشق زمينة در «المعطوف اللّامِ علي المألوفِ األلفِ عطفُ» یعني ایراني

الدّین  ولي ترجمة فارسي آن به قلم رکن رفته انيازم سيرت ابن خفيف اصل کتاب 

در دست است و  ،یحيي بن جنيد شيرازي، نویسندۀ سدۀ هشتم و نهم هجري قمري

 رود. ترین مأخذ دربارۀ زندگي ابن خفيف به شمار مي مهم

 قرن در شيراز مشهور شاعر و نویسنده و سرشناس واعظ پسر شيرازي جنيد الدین رکن

این کتاب سيصد و ده بود.  شيرازي محمود بن جنيد ابوالقاسم الدین معين هجري هشتم

این پيرنامه تمامي صفحه، سيزده باب و هر باب، چند فصل هماهنگ با موضوع دارد. 

هاي یک مقامات را در خود دارد زیرا در مقامات صوفيه از کودکي شيخ تا پيري و  ویژگي

 رود. وفات وي و استادان و شاگردان وي سخن مي

نوشتة ابن باکویة  احوال الحالج و نهایته بداية:احوال الحالج و نهایته بداية .2-7

او این  است. و از مریدان حالج شيرازي از مشایخ صوفية قرن چهارم و پنجم هجري قمري

این رساله  .درآورده استاثر را دربارۀ حالج، عارف قرن سوم و چهارم، به رشتة تحریر 

گيرد.  بخش کوتاه را در برمي ودو ستيشده نيست. ب گذاري هایي مشخص و نام داراي فصل
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مؤلف در بخش اول از زبان حمد پسر حالج، دربارۀ تولّد و زندگي و مرگ حالج توضيح 

ها نقل سخنان حالج و یا  (. بيشتر بخش626 -628 :6876 ،دهد )ابن باکویة شيرازي مي

ها و  نامه این کتاب ساختار معمول پيرهاي مریدان و دیگران است.  شپاسخ او به پرس

بيشتر سخنان و وقایع از زبان ابن فاتک، شاگرد حالج، روایت مقامات صوفيه را ندارد و 

 شده است. اصل این کتاب به زبان عربي است.

ميزان طور یقين مشخص نيست. ذهبي در  به اخبار حالجمؤلف  :اخبار حالج. 2-3

: 6868،اخبار حالجداند ) ، قاضي بن القصّاص شيرازي را مؤلف اخبارالحلّاج مياالعتدال

داند )همان:  مي اخبار الحالج را مؤلف علي بن انجب الساعي کشف الظنون( و صاحب 66

(. بنابر روایتي نصرآبادي، از مریدان نزدیک شبلي که به ورّاقي اشتغال داشت، 62 -66

(. اصل این 828: 6873این کتاب را بر عهده گرفته بود )نصرآبادي، تدوین و تنظيم اخبار 

بندي، مقدّمه و  خبر است و فصل 75صفحه و شامل  98اثر به زبان عربي است. داراي 

 هاي دیگران است. تحميدیّه ندارد. خبرها نيز بيشتر نقل سخنان حالج و یا پاسخ او به پرسش

دليل دربرداشتن برخي از  ها را ندارند ولي به پيرنامههاي عمومي  این اثر بيشتر ویژگي

ها  ها مانند بخشي از زندگي حالج و وجود کرامات و حکایات آن در گروه پيرنامه ویژگي

 ایم. قرار داده

 :(فردوس المرشدیّه في اسرار الصمدیّه )سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق کازروني .2-0

( اقتباس نامه شيخ ابو اسحاق کازروني )سيرتفردوس المرشدیه في اسرار الصمدیه کتاب 

مجموعة صفت و سيرت و » آننویسندۀ اي به زبان عربي است و بنابرگفتة  نامه از سيرت

 ( است.9: 6888 )محمود بن عثمان،« معاملت شيخ مرشد
 عربي زبان به ابواسحاق شيخ نامة سيرت ( مؤلّفق هـ. 989ابوبکر )ف.  امام خطيب

 از ابواسحاق شيخ. ندارد وجود دیگري منبع فردوس، کتاب جز او دگيزن دربارۀ که است

 محمود) بود محمّد ابوبکر امام خطيب پدر عبدالکریم، ابوالقاسم خطيب نزدیکان و یاران

فردوس هجري قمري  723محمود بن عثمان در سال  (.836 ،838-832: 6888 عثمان، بن
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 .کرد ترجمهرا در کازرون  المرشدیه في اسرار الصمدیه

 دانش اهل و شاعر مترجم، نویسنده، و کرد مي زندگي کازرون در عثمان بن محمود

 شيخ این وفات لحظة تا و بود بلياني الدّین امين خادم و وي مرید. بود دراویش از یکي و

 نيز بزرگ و جامع کتابي مفتاح، و انوار فردوس، بر عالوه. برد مي سر به او کنار در بزرگ

 جامع نام به هم دیگري کتابنوشته است.  الدین امين سيرت در جواهراالمينيه نام به

 ده در خواند، مي صبح نماز از پس االسالم خيش که دعاهایي شامل الخلوات، ألهل الدعوات

 ،9-2: 6888 عثمان، بن محمود) نيست دست در آن از اي نسخه هيچ که بود نوشته باب

 (.578: 6893 عثمان، بن ؛ محمود597- 559 ،556 ،265-269 ،668 ،691 ،638-635

، وجود فردوس المرشدیّهباب دارد. از وجوه اهميت کتاب  58 فردوس المرشدیه

هاي محلّي کازروني و شيرازي است. بيشتر ابيات، سرودۀ  ها به لهجه اي از اشعار و جمله پاره

اشته، ناچار به همان خود شيخ مرشد است و چون سخنان وي براي مریدانش جنبة تقدّس د

 مقدمه(. کیو وي ضبط شده است )همان: شصت ةنام لهجة کازروني در کتاب سيرت

انوار المرشدیّه في اسرار الصمدیّه )گزیدۀ سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق  .2-9

که  فردوس المرشدیهاي است از  گزیده انوار المرشدیّه في اسرار الصمدیّه کازروني(:

محمود بن عثمان آن را بنا بر خواهش یاران در سي باب نوشته است و در دیباچة کتاب، 

(. این کتاب اندکي با 578-516: 6893 داند )محمودبن عثمان، خود را مؤلّف آن مي

ها و کم و کسري فصول و حکایات، تفاوت دارد و نيز از نظر ترتيب بابفردوس المرشدیه 

شود. تاریخ نگارش  هایي تازه دیده مي و استفاده از اشعار، ویژگيدر عبارات و کلمات آن 

بندۀ کمينه و  فردوس المرشدیهخود را در  که نیاین کتاب مشخص نيست امّا با توجّه به ا

تر و  کمي فارسي فردوس المرشدیهداند و جمالتش نسبت به در این کتاب مؤلّف مي

در گزیدۀ خود آورده است،  زبان ياي پارسشيواتر شده و اشعار زیادي از خود یا از شعر

را با فاصلة زماني زیادي نسبت به فردوس المرشدیه  انوار المرشدیهتوان حدس زد که  مي

 است. دهينوشته و در این مدّت در شيوۀ نگارش و مرتبة دانش به مقام و پختگي بيشتري رس
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نوشتة این اثر  تحفۀ اهل العرفان في ذکر سید االقطاب الشیخ روزبهان:. 2-6

هجري  788ثاني در سال  روزبهان محمّد ابي صدرالدین بن روزبهان بن ابراهيم الدین شرف

 و بيان خوش واعظي و فضایل انواع به آراسته حقيقت، اصحاب او پيشواي قمري است.

 شيوا زبان با هایي رساله. آمدند مي گرد او وعظ محافل در مریدان از بسياري و بود دانشمند

است  ةيالسبحان مکرمة و ةيالربان موهبة آثار این از یکي نام که  نگاشته زیبا ترکيبات و

 (.261و  269: 6815 شيرازي، جنيد بن عيسي ؛222: 6836 شيرازي، )زرکوب

 اي و هفت باب است. اي یازده صفحه داراي دیباچه این اثر

مؤلف در مورد خود و  ها در این است که نامه تفاوت اساسي این پيرنامه با دیگر پير

 خارج نامه از ساختار معمولهاي اصلي سيرت گوید و مؤلفه خاندانش هم در آن سخن مي

ها  نامه در این نوع پير جهيدرنتشود.  و نعت و ستایش فرزندان و خود مؤلف به آن افزوده مي

دود هایي خارج از ح ها و مبالغهشود اغراقبا توجه به منافع شخصي نویسنده مطرح مي

 شود. هاي پيشين در آن دیده مي نامه  سيرت

 ابي صدرالدین بن عبداللطيف نوشتة این اثر الشیخ روزبهان:ة ريسروح الجنان في . 2-2

اي و چهار  صفحه 65اي  داراي دیباچهالدین ابراهيم،  برادر شرف الثاني، روزبهان محمّد

رسد سرودۀ  نظر مي دارد که به قطب است. در مقدمه اشعار فراواني به فارسي و عربي وجود

(. 619 -615، 612 -616، 693 -695: 6857، ابراهيم الدین شرفنویسندۀ پيرنامه باشد )

 ها داده در انتهاي دیباچه آورده است. هاي کتاب را که عنوان قطب به آن ب مؤلف نام با

آميز و چاپلوسانه به  اي را که نگاشته با نثري مبالغه نویسنده در انتهاي باب چهارم، پيرنامه

او و پادشاه را در  ،کند و اميدوار است سالکان احمد اهدا مي يننصرة الداتابک لرستان، 

 (.878-816: 6857صدرالدین،  بن عبداللطيفدعاهایشان یاد کنند )

هاي مشترکي دارد و مؤلفه تحفة اهل العرفاننامه نيز شباهت بسياري به این سيرت

شود، اهداف  ميانشان موجود است. با توجه به اینکه کتاب به یکي از امراي عصر تقدیم مي

 شود. ي منافع شخصي نویسنده متمایل ميسو بهنویس هم از جهت اصلي آن خارج و  پيرنامه
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 الدین محمّد بلیاني(: مفتاح الهدایه و مصباح العنایه )سیرت نامۀ شیخ امین. 2-8

اي بزرگ و به زبان فارسي به  نامه گزیدۀ سيرت( ق هـ. 753) الهدایه و مصباح العنایهمفتاح 

ترین  ترین و دقيقتأليف محمودبن عثمان است که قدیمي( ق .هـ 757)نام جواهراالمينيّه 

الدّین بلياني از مشایخ بزرگ براي شناخت احوال و عقاید شيخ امين يدسترس منبع قابل

اي در البته فعالً از کتاب جواهراالمينيه نسخه . ق است.ـم و هشتم هکازرون در قرن هفت

-این گزیده عالوه بر سيرتدست نيست و تنها منبع در مورد شيخ بلياني همين کتاب است. 

بودن براي فهم تاریخ خاندان اینجو و اوضاع اجتماعي فارس در این دوران سودمند  نامه

 است.

آمده  مقدمه انتهاي در ابواب نام و تعداد سپس و کتاب نام و دارد باب پانزده این اثر

 (.5-8: 6871)محمود بن عثمان،  است

 های خطۀ فارس های مشترک میان پیرنامه بررسي ویژگي.7

 ها . ساختار پیرنامه7-2

 يدارا فيابن خف رتياز س تيحلّاج به تبع يها رنامهياز پ ريغ خطة فارس يها رنامهيپ

عنوان مشترک مانند ذکر  ياريگوناگون با تعداد بس یيها ها و فصل مقدمه، باب ه،یديتحم

از  ريغ-ها رنامهيپ نیو... هستند. در ا خيذکر کرامات ش خ،يذکر وفات ش خ،يمولد و منشأ ش

 مقدمه آمده است. يفهرست ابواب در انتها -حالج يها رنامهيپ

 ۀخرق ۀشجر. 7-7

 شجرۀ خرقة)در مبدأ کار و  فردوس المرشدیهدر باب سوم  ابواسحاق شيخ قةخر ۀشجر

خویش را به شيخ مرشد داد  خرقةوي( آمده است. طبق گفتة مؤلّف شيخ حسن اکار 

(. شجرۀ خرقة شيخ ابواسحاق از شيخ ابوعلي دکار و شيخ 66: 6888محمود بن عثمان، )

 (.25رسد )همان:  مي)ص( و پيامبر)ع( کبير به اميرالمؤمنين علي

 و دارد اختصاص الدین بلياني شيخ امين خرقة شجرۀ ذکر به مفتاح الهدایهپنجم  باب 

 از الدین( شيخ )امين خرقة دریافت به مفتاح الهدایهباب از کتاب  این در عثمان بن محمود
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 خرقة دریافت شيخ زبان از همچنين(. 67: 6871کند )محمود بن عثمان،  مي اشاره پدرش

 عبداهلل اوحدالدین از را تصوّف خرقة دریافت و علي الدین زین شيخ از را طریقت و تربيت

 و)ع(  علي امام حبيب عجمي، حسن بصري، به الدین امين شيخ تصوّف خرقة. کند مي بيان

 (.66-63: رسد )همان مي)ص( رسول

کنند ولي در  اي نمي هاي حالج به شجرۀ خرقة وي اشاره نویسندگان پيرنامه 

رسد  هاي شيخ ابواسحاق کازروني و شيخ روزبهان شجرۀ خرقة پير به ابن خفيف مي پيرنامه

دهندۀ جایگاه برجستة ابن خفيف در ميان مشایخ و تأثيرپذیري از وي  و این نسبت نشان

راز بيانگر پيشرو بودن ابن خفيف و سروري وي نسبت است. شجرۀ خرقه عارفان بزرگ شي

کند که خود  به دیگر مشایخ است. شيخ کازروني خرقة خود را از حسن اکار دریافت مي

مرید ابن خفيف است و فرزندان روزبهان سند خرقة وي را با دو روایت متفاوت به ابن 

در باب سند  المرشدیه وسفردرسانند. در این ميان اما محمود بن عثمان مترجم  خفيف مي

دهد. این  کند و سندي متفاوت را ارائه مي الدین به ابن خفيف سکوت مي خرقة شيخ امين

تواند گویاي نگارش محقّقانه و دور از دخل و تصرف شخصي نویسندۀ پيرنامه  امر مي

 باشد.

 ینثر های ویژگي. 7-3

و لغات عربي و آیات و احادیث  داردآهنگين  اي هدماست و مق ساده سيرت ابن خفيفنثر 

اي خاص در این اثر دیده  (. واژگان مختص گونه1-8: 6818)دیلمي،  در آن فراوان است

 اخبار حالج و الجحال الح ةيبداشود اما واژگان کهن فارسي در آن فراوان است. نثر  نمي

 اح الهدایهمفت و انوار المرشدیه ،فردوس المرشدیه نامة سيرت سه نگارش سبکساده است. 

 یکسان و تقریباً نوشته است، قمري هجري هشتم قرن در را ها آن عثمان بن محمود که نيز

 شواهد آوردن تازي، نثر از تقليد مانند هایي ویژگي است. وجود بينابين نثر به نزدیک

 بينابين نثر به را عثمان بن محمود نثر عربي، عبارات و جمالت نيز و یث حد و آیه شعري،

شمار  به مرسل نثر جزو باید هم را بينابين نثر شميسا دکتر عقيدۀ به البتّه که کند مي نزدیک

 کتابِ به نسبت ،انوار المرشدیه یعني فردوس المرشدیه گزیدۀ (.11: 6868 شميسا،) آورد
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 بيشتري فارسي ابيات آن در و است تر نزدیک بينابين نثر به و تر فارسي تر، ادبي مبسوط،

ها ساده  در بيشتر بخشتحفة اهل العرفان . نثر شده است استفاده متن موضوع با متناسب

: 6857، ابراهيم الدین شرفها، جمالتي به نثر فني وجود دارد ) ب است اما در خالل برخي با

اي »ها فني و در برخي موارد نيز داراي سجع است.  در بيشتر بخش روح الجنان(. نثر 26-22

م تو را به والیت و نيکویي کردم با تو به محبت، وليِ مني در دنيا و روزبهان اختيار کرد

 (.616: 6857صدرالدین،  بن عبداللطيف) «آخرت

 کلّي توان نتيجه گرفت که چون ویژگي هاي فارس مي نامه با مقایسه شيوۀ نگارش پير

 و مشایخ اقوال و احوال ،ها کرامت ها، ریاضت بيان بر مشایخ سيرۀ یا مقامات هاي کتاب

 نوع از ها کتاب این ة آن غلبه دارد، نثرانیگرا واقعآنان است و جنبة  به مربوط حکایات

بيشتر  بنابراین؛ اندعوام بيشترهم  آن رود و مخاطب صوفيه به شمار مي تبليغي نثرهاي

 .دارندتکلف  از خالي و ساده نثري آثار گونه نیا

 کرامات. 7-0

 کتاب سيرۀ ابن خفيف اي از یک باب دوازده صفحه الف( کرامت در سیرۀ ابن خفیف:

این اثر )باب دهم( به شرح کرامات شيخ اختصاص دارد و داراي چهارده فصل و هر فصل 

(. در حکایاتي که براي بيان کرامات 287 -661: 6818شامل یک حکایت است )دیلمي، 

وع معنوي شود و بيشتر کرامات از ن شيخ آمده است، بيشتر فراست شيخ بيان مي

( و پيشگویي 282، 666-663، 58-52: 6818خواني و آگاهي از ضمایر )دیلمي،  )ذهن

( است. این کرامات باهدف یاري شيخ به 286-288، 666، 667-661: 6818)دیلمي، 

اند. در ميان  دیگران، مهرباني و لطف به مریدان و بيان ایمان و اعتقاد راسخ شيخ بيان شده

شود مانند جلوافتادن از قافله  ندرت کرامت مادي نيز دیده مي هکرامات معنوي شيخ ب

شدن دست یک شخص با دعاي شيخ براي یاري به  ( و قطع667: 6818)دیلمي،  باره کی به

-285: 6818یکي از مریدان که این حکایت در ملحقات باب هشتم آمده است )دیلمي، 

)دیلمي،  ان تهيه غذا نبود( و حاضرکردن نان گرم براي شخصي در جایي که امک289

6818 :663.) 
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اندک است و  حال الحالج ةيبداکرامات موجود در  های حالج: ب( کرامت در پیرنامه

 باکویة ابنشود و بيشتر از نوع مادي است ) هم تنها در همان حکایات معدود دیده مي آن

بازگشت از مکه و (. مالقات ابن خفيف با حالج هنگام 658، 683 -682 :6876 شيرازي،

کرامتي از حالج )حاضرشدن شيریني در کوه و حرکت حوله به سمت  ابن خفيف از نقل

(. 96 -93، 23 -27: 6868،اخبار حالج؛ 683- 688او( در هر دو پيرنامه آمده است )همان: 

 -27، 28 -66چهار حکایت با محوریت کرامت شيخ از نوع مادي )همان:  اخبار حالجدر 

، 92ه حکایت با محوریت کرامت از نوع مادي و بيان امر خارق عادت )همان: (، س87، 23

( و سه حکایت مبني بر کرامت نيز از نوع معنوي )فراست و آگاهي از 93-96، 98

 شود. ( دیده مي58 -52، 81، 88 -26ضمایر()همان: 

انوار  و فردوس المرشدیهبيشتر حکایات  های ابواسحاق کازروني: ج( کرامت در پیرنامه

بيان کرامات و بيشتر از نوع معنوي است و فراست و آگاهي از ضمایر و... را  المرشدیه

 المرشدیه انوارو باب شانزدهم  فردوس المرشدیهدهد. باب بيست و دوم  نشان مي

حکایاتي در بيان کرامات شيخ مرشد است. بيشترین تعداد کرامات در هر دو  ۀدربردارند

هاي شيخ موردبحث را  ت معنوي است و کرامات معنوي، فراستکتاب، مربوط به کراما

اند از: آگاهي از آنچه قبالً و یا در  ها عبارت کند. کرامات معنوي این پيرنامه بازگو مي

، 696، 657، 656: 6888 است )محمود بن عثمان، جایي دیگر در غياب شيخ روي داده

، 957، 951: 6893محمود بن عثمان،؛ 679، 676،675، 678، 616، 616، 618، 696، 698

؛ 675و  678، 696، 651، 659، 656، 658: 6888 )محمود بن عثمان، يخوان (، ذهن998

: 6888 (، آگاهي از اسرار باطن )محمود بن عثمان،956و  959: 6893محمود بن عثمان، 

(، پيشگویي 999، 956، 992، 996: 6893محمود بن عثمان، ؛ 616و  613، 618، 693

محمود بن ؛ 676و  613، 611، 612، 616، 698، 656، 651: 6888 محمود بن عثمان،)

اند از: ارتباط  ها عبارت (. کرامات مادي این پيرنامه997و  995، 957، 951: 6893عثمان، 

محمود بن عثمان، ؛ 616و  619، 695، 692: 6888با حيوانات و اشيا )محمود بن عثمان، 

 653: 6888استجابت دعا براي باریدن باران )محمود بن عثمان، (، 996و  993، 991: 6893
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(، استجابت دعا براي شفاي بيمار )محمود بن 996: 6893محمود بن عثمان، ؛ 677 -679و 

(، مؤثر بودن نفرین و دشنام )محمود بن 678و  617، 618، 612، 691، 653: 6888عثمان، 

 (.995: 6893محمود بن عثمان، ؛ 618: 6888عثمان، 

 ۀ( دربردارندبلياني )سيرت الهدایه مفتاح نهم باب الدین بلیاني: د( کرامت در پیرنامۀ امین

 به مربوط اثر، نیدر ا کرامات تعداد بيشترین. است االسالم خيش کرامات بيان در حکایاتي

 هاي فراست. کند مي بازگو را شيخ هاي فراست معنوي، کرامات و است معنوي کرامات

 است داده  روي شيخ غياب در دیگر جایي در یا و قبالً آنچه از آگاهي: از اند عبارت شيخ

 خواني ذهن ،(19 ،15 ،18 ،12 ،96 ،93 ،91 ،95 ،98 ،92 ،53: 6871 عثمان، بن محمود)

و  16 ،13 ،91،12 ،92: همان) باطن اسرار از ، آگاهي(13 و 17 ،16 ،18 ،93 ،98: همان)

 حيوانات با ارتباط: از اند عبارت نيز شيخ مادي کرامات(. 11 و 19 :همان) پيشگویي و( 78

 شفاي براي دعا استجابت و( 97: همان) باران باریدن براي دعا استجابت ،(96: همان) اشيا و

 (.17: همان) بيمار

 مربوط حکایات بررسي از پس ( مقایسۀ کرامات مندرج در آثار محمود بن عثمان:ـه

 به مربوط حکایات از% 78 که شد مشخص عثمان محمودبن آثار در شيخ کرامات به

 به مربوط ،مفتاح الهدایه در% 32 و انوار المرشدیه در% 79 ،فردوس در شيخ کرامت

 يا گونه به کتاب سه هر حکایات بيان در عثمان بن محمود بالغت. است معنوي کرامات

 که مفتاح الهدایه حکایات. کند مي باورپذیر خواننده براي راها  داستان بيشتر که است

فردوس  به نسبت کند، مي ایفا مؤلّفعنوان  به آن در را خود نقش عثمان بن محمود

 امام خطيب تأليف مرشد شيخ عربي نامة سيرت از است اي ترجمه و اقتباس که المرشدیه

 دارد، کمتري وار افسانه حالت و اغراق عادت، خرق و است تر نزدیک تيواقع به ابوبکر،

 بيشتر، وداده است  اختصاص خود به را کرامات کلّ از بيشتري درصد آن، معنوي کرامات

 بيشتر خردمندي و بيني واقع دهندۀ نشان موضوع این. کنند مي بيان را شيخ اخالقي فضایل

 برخي حکایاتبرخالف  يطورکل . بهاست ابوبکر امام خطيب به نسبت عثمان بن محمود
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 دادن نسبت عادت، خرق نوع از مادي کرامات که جام شيخ مقامات مانند ها نامه سيرت

 اوست، خاطر تسلّي براي شيخ هاي نفرین تأثير بيان حتّي و شيخ به باور رقابليغ اعمال

 و مرشد شيخ فراست نمایانگر بيشتر عثمان، بن محمود توسّطشده  نوشته هاي سيره حکایات

 با حکایات است، مشترک ها نامه سيرت ميان حکایات هاي جهت بيشتر. هستند االسالم خيش

 محمود هاي نامه سيرت ميان از. دارند آموزشي و اخالقي جنبة و شوند مي بيان مثبت اهداف

 به انوار المرشدیه از حکایت یک و فردوس المرشدیه از حکایت یک در تنها عثمان بن

 جام، شيخ مناقب مانند آن نقل هدف که شده است اشاره مرشد شيخ نفرین بودنمؤثر 

 از را مرشد شيخ پشيماني بلکه نيست، شيخ خاطر و تسلّي ترساندن و گيري انتقام

 عثمان، بن ؛ محمود618: 6888 عثمان، بن محمود) کند مي مطرح بد دعاي و گویي دشنام

 بر مبني حکایت یک مفتاح الهدایه در و حکایت دو فردوس المرشدیه در(. 995: 6893

 که دارد وجود داده است، نشان ناپسندي گفتار یا رفتار شيخ، به نسبت که کسي بيمارشدن

 یا گيري انتقام براي و شيخ نفرینبراثر  شدن بيمار نيز، حکایات این از کدام چيه در البتّه

 بر افکار افراد کردن آگاه جهت در حکایات این بلکه گيرد، نمي صورت او خاطر آرامش

 شفا شيخ دعاي با مذکور افراد حکایات این تمام در. شوند مي روایت ناپسندشان اعمال و

 عثمان، بن ؛ محمود617و  618 ،612: 6888 عثمان، بن محمود) کنند مي توبه و یابند مي

 (.17و  11: 6871

به ذکر کرامات تحفة اهل العرفان باب سوم  های روزبهان بقلي: و( کرامت در پیرنامه

اختصاص دارد و بيشتر این کرامات از نوع مادي هستند و کرامات شيخ به شيوۀ حکایت 

(. 19-56: 6857، ابراهيم الدین شرفمعنوي مندرج در آن از نوع آگاهي از ضمایرند )

شدن چهرۀ ظهيرالدین کرماني، مرید شيخ،  اند از: سياه کرامات مادي شيخ عبارتبرخي از 

ضور غيبي شيخ در خواب اتابک و (، ح56-58)همان:  کردن اسرار حق به دليل فاش

شدن منکر و آزاردهندۀ شيخ به  (، کشته52)همان:  خيپيوستن اتابک به گروه مریدان ش

شدن نور از نفس مبارک شيخ به خانة  ساطع و (59)همان:  خيدست پادشاه پس از تمسخر ش

از ضمایر اند از: آگاهي  کرامات معنوي شيخ عبارت. (51-59)همان:  دوز ابوغالب پوستين
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،(، آگاهي از آنچه در 93، 97، 99، 95-98، 56، 53، 55-58، 56خواني )همان:  و ذهن

(، پيشگویي )همان: 15-18، 96-56، 59-55زمان و مکاني دیگر روي داده است )همان: 

تر از  (. محمدتقي مير عقيده دارد کرامات روزبهان کوچک19، 16-12، 92-98، 51-57

کرامت روزبهان را تسخير  نیتر مقام معنوي شيخ شود. او بزرگآن است که باعث فزوني 

اند؛ همچنان که سعدي خداوند را به وجود  داند که وي را مالقات کرده هاي کساني مي دل

(. باب 659: 6857، ابراهيم الدین شرف؛ 26: 6895مبارک روزبهان سوگند داده است )مير، 

اختصاص دارد. در ابتداي فصل مطالبي  به ذکر حاالت و کرامات شيخ روح الجناندوم 

( و سپس نویسنده 669 -668: 6857عبداللطيف، دربارۀ کرامت و فواید آن آمده است )

(. بيشتر کرامات 287-669کند )همان:  چهل کرامت از کرامات پير را در این باب بيان مي

اهي از ضمایرند این پيرنامه از نوع مادي هستند و کرامات معنوي مندرج در آن از نوع آگ

 بودن روزبهان در هوا اند از: معلّق کرامات مادي شيخ عبارتبرخي از (. 287-669)همان: 

کردن  شدن چهرۀ ظهيرالدین کرماني، مرید شيخ، به دليل فاش (، سياه661-669)همان: 

(. این حکایت در 282-286اسرار حق و شفایافتن او پس از توبه و شفاعت بایزید )همان: 

(، ظاهرشدن آب شيرین 56-58: 6857الدین ابراهيم،  شرفالعرفان نيز آمده است )تحفة 

(. این حکایت در 268: 6857عبداللطيف، توسّط شيخ براي فرزندش احمد در مکاني دور )

 نابيشدن پيالة م (، تبدیل16-18: 6857الدین ابراهيم،  شرفنيز آمده است ) تحفة العرفان

هاي روزبهان حکایات مشترکي  در پيرنامه. (262-266: 6857عبداللطيف، به عسل شهد )

 د.دربارۀ کرامت شيخ وجود دار

هاي  کرامات مندرج در همة پيرنامه های خطۀ فارس: ح( مقایسۀ کلي کرامت در پیرنامه

هاي روزبهان که در قرن هشتم هجري قمري توسّط نوادگان وي  مذکور غير از پيرنامه

مات معنوي و بيان فراست پير هستند. بسامد نقل کرامات مادي اند، از نوع کرا نوشته شده

الدین ابراهيم و عبداللطيف بسيار بيشتر از کرامات معنوي وي است  روزبهان در آثار شرف

تواند بيانگر نمایش قدرت و ذکر خوارق عادت شيخ به دليل اثرگذاري این  و این امر مي

رسد  يراز و فسا باشد. به نظر مينوع کرامات در ذهن مردم قرن هشتم در شهر ش
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درنظرداشتن مخاطبان عام براي این آثار دليل دیگر درج کرامات مادي و شيوۀ سست 

برخي از این کرامات نيروي  بزرگنمایي روزبهان توسّط نوادگان او باشد. با اینکه

و شاید به دهد ولي نوادگان شيخ به دليل اثبات قدرت روزبهان  جویانة پير را نشان مي انتقام

 بخشي به خود از ذکر این کرامات پرهيز نکردند. دليل مشروعيت

شطح. 7-9

آميز به کار  تنها جمالت شطح شطح به کار نرفته است. ابن خفيف نه سيرت ابن خفيفدر 

در خدمت شيخ گفتند کي فالن کس وقتي به »برد بلکه با شطحيات مخالف بود.  نمي

شطحيات مشغول است و بسط بر او غالب و گاهي متفکّر و منقبض. شيخ گفت: 

البته جزاي خود در دنيا و کند و  او بر آتش بادکي استهزا به دین و شریعت مي يوگو گفت

 اخبار حالجشطح ندارد اما در  حال الحالج ةيبدا(. 86: 6818)دیلمي،  «آخرت بيابد

(؛ مثالً در خبر سي و 86: 6868، اخبار حالجشود ) اي از حالج دیده مي گونه جمالت شطح

 کفر و ایمان ازلحاظ اسم باهم فرق دارند وگرنه ازلحاظ حقيقت هيچ»گوید:  پنجم مي

تحفة اهل العرفان (. نویسنده در فصل سوم باب چهارم 88)همان:  «فرقي ميان آن دو نيست
شرح ده عبارت شطح از عرفا را به نقل از شرح شطحيات روزبهان آورده است 

(. همچنين در باب نخست ذیل مصنّفات شيخ 685 -62: 6857، ابراهيم الدین شرف)

در طریق اهلل مقتداي اهل طریقت و پيشواي  شيخ کبير روزبهان باوجودآنکه»گوید:  مي

غایت کمال بوده است و  اصحاب حقيقت بود و او را شطّاح فارس خوانند، در علوم ظاهر به

 روح الجنان(. در 67)همان:  «متفنّن و متبحّر و باغزارت فضل جامع ميان علوم و حقایق...

: 6857عبداللطيف، ه است )شطحيات برخي عرفا به نقل از شرح شطحيات روزبهان آمدنيز 

که مخالفت پير را با شطح بيان کرده است در  سيرت ابن خفيفبرخالف  (.869 -268

شرح او از شطحيات عرفا درج شده  هاي روزبهان، پير شطّاح فارس خوانده شده و پيرنامه

به  ها آنآوردن  مدارانه و روي این امر بيانگر دورشدن عرفاي متأخر از عرفان شریعت است.

 عوالم ذوق و شهود است.
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 شعر. 7-6

، 685، 686: 6818)دیلمي،  چهار بيت عربي از حلّاج، اعشي و... سيرت ابن خفيفدر 

اشعاري سرودۀ احوال الحالج  ةيبداوجود دارد. در  (2( و یک بيت فارسي )همان: 667

باکویة  ابنحالج و یا اشعاري از دیگران مانند سمنون محب به نقل از حالج آمده است )

اشعاري سرودۀ  اخبار حالججاي متن  در جاي (.656، 683، 682، 627: 6876شيرازي، 

حالج و یا به نقل از حالج آمده است؛ مثالً در خبر شانزدهم ابيات مشهوري از حلّاج به 

حال  ةيبداسلمي، تاریخ الصوفية نقل از ابوالحسن حلواني آمده است که این ابيات در 

، 29 -25، 69: 6868 ،اخبار حالجو ... نيز درج شده است ) االوليا تذکرة، و نهایته الحالج

اند و محمود  به عربي سروده شده فردوس المرشدیه(. بيشتر اشعار در 86، 81 -89، 88 -82

بن عثمان در بيشتر موارد به نام شاعر که معموالً یکي از عرفاي مشهور مانند ذوالنّون مصري 

(، ابوالفتح 226 (، یحيي معاذ رازي )همان:281و  36، 33، 39: 6888)محمود بن عثمان، 

فردوس شده در  هاي انجام کند. با توجّه به بررسي و... است، اشاره مي (216 بستي )همان:
، مشخص شد که بيشتر اشعار فارسي این کتاب، ترجمة منظوم ابيات عربي موجود المرشدیه

( و یا ترجمة ابياتي 878و  288، 282، 226)همان: نامة عربي امام خطيب ابوبکر  در سيرت

ها را به لهجة کازروني سروده و یا براي دیگران خوانده است  است که شيخ مرشد آن

از کتب شعراي عارفي نظير  فردوس المرشدیه(. محمود بن عثمان در 876 -817)همان: 

( 813)همان: خسرونامه ( و 558)همان:  ريالط منطق(، 289)همان:  اسرارنامهآثار عطّار مانند 

( استفاده کرده است که 875( و غزليّات سعدي )همان: 885 )همان: دیوان سنایيو نيز 

، فردوس المرشدیّهبرخالف  انوار المرشدیهتعدادشان نسبت به اشعار عربي اندک است. در 

اشعار عربي و کازروني جز ابيات مندرج در باب بيست و یکم )ذکر ابياتي که شيخ 

شود. البتّه محمود بن عثمان ترجمة  است(، دیده نمي  ها را خوانده و یا شنيده ابواسحاق آن

 انوار المرشدیهمنظوم این ابيات را نيز پس از اصل عربي یا کازروني آن آورده است. در 

خورد. محمود بن عثمان در این  چشم مي اشعار فارسي به فردوس المرشدیهبسيار بيشتر از 

استفاده کرده که از آن ميان، آثار سعدي، عطار و  زبان يار مختلف شعراي فارسکتاب از آث
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مشحون از ابيات  تحفة اهل العرفانکار برده است.  نظامي را بيش از آثار دیگر شعرا به

، 69: 6857، ابراهيم الدین شرففارسي و عربي است که برخي ابيات سرودۀ شيخ روزبهان )

(، 686، 681 )همان: صدرالدین روزبهان ثاني، پدر مؤلف(، برخي سرودۀ 622-682، 86

و بيشتر اشعار آن  (627کمي از ابيات مربوط به برخي شعرا مانند باباطاهر )همان:  تعداد

، 22است )همان:  «روزبهان»ها سرودۀ مؤلّف و داراي ردیف  هاي انتهاي باب ویژه غزل به

مزیّن به ابيات فارسي و عربي  نانروح الج(. بيشتر صفحات 698 -656، 686، 685، 58

(، 228، 636، 673 -677: 6857عبداللطيف، است که برخي ابيات سرودۀ شيخ روزبهان )

(، تعداد کمي از ابيات 817-895 برخي سرودۀ صدرالدین روزبهان ثاني، پدر مؤلف )همان:

و بيشتر  (228( و ذوالنون مصري )همان: 638مربوط به برخي شعرا مانند خاقاني )همان: 

، 258 -287، 636-633ها سرودۀ مؤلّف است )همان:  ویژه اشعار انتهاي باب اشعار آن به

 بلياني الدّین امين شيخ به متعلّق ،مفتاح الهدایه در رفته ر کا به اشعار بيشتر (.876، 858-859

 -251 ،283 ،16: 6837 ؛ بلياني،695 – 698 ،653 ،69 ،32: 6871 عثمان، بن است )محمود

 عبارات یا ابيات احادیث، برخي از پس منظوم اي ترجمهعنوان  به نيز ابيات برخي(. 257

 ،62: 6871 عثمان، بن محمود) باشد عثمان بن محمود سرودۀ رود مي گمان که آمده عربي

 البتّه که شده است استفاده نيز گوي پارسي سرایندگان شعر از اثر این در(. 685و  628

 ،33 :همان) انوري چون شعرایي سرودۀ اشعار، این. است اندک بسيار ابيات این بسامد

سنایي  ،(65: عطّار )همان ،(62: یمين )همان ابن ،(685: باخرزي )همان الدّین سيف ،(629

هاي  ، پيرنامهسيرت ابن خفيفدر . است( 36: کرماني )همان اوحدالدّین و (688: )همان

انوار . محمود بن عثمان در رفته استاشعار عربي زیادي به کار  فردوس المرشدیهحالج و 
مفتاح از اشعار فارسي فراواني استفاده کرده است که بيشتر اشعار  مفتاح الهدایهو  المرشدیه

الدین بلياني تعلّق دارد. برخي ابيات نيز سرودۀ محمود بن عثمان است. در  به امين الهدایه

داد زیادي شعر به زبان فارسي و عربي وجود دارد که برخي هاي روزبهان نيز تع پيرنامه

نویسان  مؤلف، هستند. از ميان پيرنامه پدر سرودۀ روزبهان و برخي سرودۀ روزبهان ثاني،

 .گذاشته استخطة شيراز تنها محمود بن عثمان هنر شاعري خویش را در آثارش به نمایش 
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جایگاه زنان. 7-2

 بود، رفته نزول به رو)ص(  اکرم پيامبر از پس جهات، بسياري از زن جایگاه اگرچه

 (.56: 6876 شيمل،) داشتند مهم بسيار نقشي اسالمي، تصوّف در زنان وجود نیباا

جایگاه واالیي دارند. در این  سيرت ابن خفيفزنان در  الف( زن در سیرت ابن خفیف:

که به کرّامية  کند. مادر ابن خفيف، امّ محمّد اثر نویسنده از مادر شيخ به نيکي یاد مي

نيشابور انتساب داشت، زني پارسا بود و ظاهراً محمد بن خفيف براثر تمایالت مادر بود که 

وي پوشانيد و زهد و علم و تصّوف گرایش یافت. نخستين خرقه را مادرش در  يسو به

اي را که ابن عطا، صوفي  بعدها در بغداد حاضر نشد این خرقه را از تن درآورد و خرقه

گوید که در  (. در باب سوم کتاب مي289: 6818مشهور شهر، به وي داد، بپوشد )دیلمي، 

(. در فصل سيزدهم 51سفر چهارم به حج مادرش را نيز به همراه خویش برده است )همان: 

کند. در باب هشتم با زني پير و صالح مالقات کرد که  کرامت مادرش را بيان ميباب دهم 

 (.678کرد. شيخ از این زن به نيکي یاد کرده است )همان:  خدمت فقرا مي

 خداوند ازها  بازدارنده از ترس قرین زهدهای ابواسحاق کازروني:  ب( زن در پیرنامه

 حسيني،) اند پنداشته مي خدا از بازدارنده عاملي را زنازجمله  زيچ همه ترسان زاهدان. است

عارفي است زاهد و اهل ریاضت که نسبت به زنان  نيز (. ابواسحاق کازروني73: 6839

اگر پيش من زني از اسطوني تفاوت بودي نکاح »... گفت:  عقيده خوبي نداشت و مي

اه، حتّي از (. او به دليل ترس از گن827، 651:  6888محمود بن عثمان، ) «کردمي

، نام چند زن عارف در نی(. باوجودا678جست )همان:  صحبتي با پير زنان دوري مي هم

حشر او با اوليا خواهد »گوید:  ها مي خورد و دربارۀ یکي از آن ميان مریدانش به چشم مي

)همان: « اند این دو عفيفه از اهل بهشت»گوید:  ( و در حقّ دو تن دیگر مي586)همان: « بود

 همچنين(. 62شود )همان:  طور کامل معرّفي مي (. در باب نخست کتاب مادر شيخ به586

 که است ارزشي دهندۀ نشانها  آن فضایل بيان و مرشد شيخ مریدانعنوان  به زنان نام درج

 و خلفا اسامي ذکر در) چهارم و سي باب در او. استقائل  زن براي عثمان بن محمود
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 عارفة عابدۀ چهار ایشان از دیگر: »گوید مي( العزیز روحه اهلل قدّس مرشد شيخ اصحاب

 از و خود احوال مستغرق شب و روز و بود کازروني محمّد والدۀ اوّل: بوده است صالحه

 ملک و مال و قرآن حافظ و بود الدّعوه مستجاب و نپرداختي ساعت یک فکر و ذکر

 بود، خواهد اوليا با او حشر که فرمود وي حقّ در شيخ و درباخت شيخ پاي در شمار بي

 همه. داشت غالم و مال و زر و بود اي وليّه او و بود کارزیاتي ستي دوم. عليها اهلل رحمة

 خدمت و بساخت خانقاهي کارزیات در و بود شيخ مریدۀ و بود مروّت صاحب و درباخت

 بارین دشت از دیگر تن دو. عليها اهلل رحمة یافت، وفات آنجا در هم و کرد مي درویشان

 و عارفه و صالحه دو هر ایشان و خدیجه دیگر و عليها اهلل رحمة طيّبه بنت یکي: بودند

 در العزیز روحه اهلل قدس مرشد شيخ و اند بوده کرامات صاحب و الليل قایم و الدهر صائم

 بارین دشت در دو هر ایشاناند؛ و  بهشت اهل از عفيفه دو این که است گفته  ایشان حق

در باب نخست از زبان مادر شيخ کرامتي از  (.586: همان) عليهما اهلل رحمة کردند، وفات

ارزشي است که محمود بن عثمان براي زن  ۀدهند شود و این نشان فرزند متولّد نشده بيان مي

(. محمود بن عثمان کرامتي از نوعِ دیدن آینده در خواب به عمة 62شود. )همان:  قائل مي

فردوس کرامت شيخ مرشد درباب دوم  (. دربارۀ1دهد )همان:  نسبت ميالدّین  شيخ امين
(. 69و خردمندي مادر است )همان:  يمنش دهندۀ بزرگ حکایتي آمده که نشان المرشدیه

ابواسحاق کازروني در انوارالمرشدیه نيز نسبت به زنان عقيده خوبي ندارد )محمودبن 

و چه دیواري و اگر چنين نبودي زن پيش من چه زني است »( و یا 956: 6893 عثمان،

طور کامل  (. در باب نخست کتاب مادر شيخ به827: 6888)محموبن عثمان، « کردمي

(. در باب نخست این اثر از زبان مادر شيخ 577: 6893 شود )محمود بن عثمان، معرّفي مي

محمود بن  دهندۀ ارزشي است که شود و این نشان کرامتي از فرزند متولّد نشده یا بيان مي

در  مرشد شيخ دربارۀ کرامت(. 578: 6893 شود )محمودبن عثمان، عثمان براي زن قائل مي

 و منشي بزرگ دهندۀ نشان که حکایتي آمده انوار المرشدیه و فردوس المرشدیه دوم باب

محمود (. 577: 6893 عثمان، ؛ محمودبن69: 6888 عثمان، است )محمودبن مادر خردمندي

 مادر کرامت کودکي، در مرشد شيخ کرامت بيان بر عالوه حکایت این ذکر با عثمان بن

 دهد. مي نشان نيز را شيخ
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 معرّفي کاملطور  به شيخ مادر مفتاح الهدایه نخست باب در مفتاح الهدایه:ج( زن در 

. بود کازرون از االسالم خيش مادر و: »گوید مي الهدایه مفتاح در عثمان بن محمود. شوند مي

 بن محمود) «خواندي مؤمنان مادر را او _سره اهلل قدّس _علي شيخ و بود عزّاهلل زاهد دختر

 شيخ مادر معرّفي در ژهیو به زنان ارزش به عثمان محمود بن توجّه(. 1: 6871 عثمان،

نيز  الهدایه مفتاحباب نخست  در عثمان بن محمود. شودمي دیدهوضوح  به بلياني الدین امين

 از را بلياني الدین امين شيخ والدت از پيش کرامت انوار المرشدیهو  المرشدیهفردوس مانند 

 سر به فقر در باشد، باردار را شيخ اینکه از قبل بود گفته که کندمي نقل وي مادر زبان

 اميد فرزندشان والدت از پس بسيار روزي و نعمت به را او علي، شيخ همسرش، و بردند مي

 آثار آمد، وجود به –روحه اهلل قدس – شيخ که روز آن در هم: »گفت شيخ مادر. داد

 محمود(. 1: 6871 عثمان، بن محمود) شيخ برکات از شد، ظاهر ما خانة در دولت و نعمت

 عمة. دهد مي نسبت الدین امين شيخ عمة به خواب در آینده دیدن نوعِ از کرامتي عثمان بن

 شخصي بزرگ، بسيار صحرایي در دید واقعه به شبي وي مادر بارداريِ زمان در شيخ

 برادرزادۀ این گفتند او به و کرد مي وعظ شمار بي جماعتي براي بزرگ منبري بر نوراني،

 مفتاح دوازدهم باب در (.1: 6871 عثمان، محمودبن) است)ص(  خدا رسول جانشين و تو
: 6871 عثمان، بن دارد )محمود وجود مادر مهرباني و سخاوت بر مبني حکایتي نيز الهدایه

 سخنان( نصایح باب) العنایه مصباح و الهدایه مفتاح دهم باب در عثمان محمودبن (.611

 االمينيّه جواهر گزیدۀ ،مفتاح الهدایه(. 622: کند )همان مي بيان رابعه زبان از را اي حکيمانه

 مانند اصحاب اسامي به مربوط باب است ممکن. نيست دست در آن از اي نسخه که است

 .باشد شده ذکر زنان اسامي آن در و آمده االمينيّه جواهر در المرشدیّه فردوس

از زني به نام جوهریه یاد شده  تحفة اهل العرفاندر  های روزبهان بقلي: د( زن در پیرنامه

است که بر ضمایر اشراف داشت. کرامتي از این بانو در پيرنامه ذکر شده است 

از جوهریه یاد شده است که بر  نيز روح الجنان(. در 27-21: 6857ابراهيم،  الدین شرف)

(. طبق روایتي از جوهریه 285: 6257صدرالدین،  بن عبداللطيفضمایر اشراف داشت )

 (.226-228است )همان:  دهيروزبهان رداي خویش را به وي بخش
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، سيرت ابن خفيفمادر و زن در  :های خطۀ فارس ه( مقایسۀ جایگاه زن در پبرنامه

اي دارد. در این آثار از  نقش برجسته مفتاح الهدایه، انوارالمرشدیه و فردوس المرشدیه

شود. حتي محمود  هایي نيک، مؤمن، مهربان و خردمند یاد مي عنوان انسان مادران مشایخ به

 ذکر کرده است. در مفتاح الهدایهالدین بلياني را در  بن عثمان کرامت عمّة شيخ امين

 متولّد فرزند از کرامتي شيخ مادر زبان از مفتاح الهدایهو  انوار المرشدیه، یهفردوس المرشد

هاي زنان در آثار  پرداختن به نيکویي يطورکل بهو  شود مي بيان یافته والدت تازه یا نشده

هاي  او بيش از دیگر نویسندگان پيرنامه که است ارزشي دهندۀ نشان محمود بن عثمان

 .شودميقائل  زن فارس براي

 ارادت شاهان و علما به پیر. 7-8

به ارادت پادشاهان و عالمان دین به پير اشاره شده است. در تحفة  روزبهانهاي  در پيرنامه

العرفان از ارادت و اعتقاد اتابک سنقر و سعيد ابوبکر سعد بن زنگي به شيخ سخن به ميان 

(. از موضوعات قابل توجّه در حکایات 18و  52 :6857، ابراهيم الدین شرفآمده است )

تحفة اهل هاي روزبهان تأثير روزبهان بر امامان، علماي دیني و حاکمان است مثالً در  پيرنامه
آمده است که اتابک سعيد ابوبکر سعدبن زنگي به شيخ اعتقاد فراوان داشت و العرفان 

اش  ه هنگام کودکيدانست ک پادشاهي سي سالة خود بر فارس را از برکت دست شيخ مي

که اتابک از عراق بازگشت و اکابر و  کاله وي را با دست خود بر سرش نهاد. حتي هنگامي

علماي شيراز به خدمتش رفتند و شيخ از حضور خودداري کرد، خود به خدمت شيخ رفت 

: کردي، از علما و اکابر زمان، ارادتي فراوان به شيخ داشت )همان الدین به (. امام98)همان: 

شود. امام  الدین با دیدن وجد و سرخوشي شيخ، مجذوب و مرید وي مي (. امام فقيه99

الدین فالي بسيار به شيخ معتقد بود. فقيه ارشدالدین تبریزي روزبهان را  األئمه قاضي سراج

الدین ساوجي نيز از معاصران معتقد به شيخ  (. جمال85دانست )همان:  مایة فخر خویش مي

نيز آمده است که یکي از امامان دین با دیدن وجد و  روح الجنان(. در 86بود )همان: 

(. تعداد اندکي از 663: 6877شود )ارنست،  سرخوشي شيخ، مجذوب و مرید وي مي

هاي صوفيان و علماي سرشناس نقاط دیگر  حکایات این اثر نيز مربوط است به شهادت
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از علماي زمان، به شيخ  ن علي نيریزي،(. فقيه ارشد الملّة و الدی663جهان اسالم )همان: 

(. تاج الملّة و الدین محمود اشنهي ارادتي فراوان به شيخ داشت 283-287معتقد بود )

به ارادت و اعتقاد اتابک سنقر و اتابک سعد بن زنگي  روح الجنان(. در 286-283همان: )

رسد هدف مؤلّف از  (. به نظر مي221-226: 6857عبداللطيف، نيز به شيخ اشاره شده است )

هرچند روزبهان پادشاهان و . بخشي به شخصيت شيخ است نقل این حکایات مشروعيّت

شد. او دليل عدم حضورش به خدمت  ها حاضر نمي کرد اما به خدمت آن علما را یاري مي

روزبهان! اگر طالب »اتابک سعيد سعد بن زنگي را فرمان خداوند دانست که فرمود: 

از ميان  .(15: 6857ابراهيم،  الدین )شرف «ک پادشاهان صورت مروحضرت مایي، نزدی

هاي روزبهان به ارادت شاهان و علما به پير اشاره شده  هاي خطّة فارس در پيرنامه پيرنامه

است و این امر شاید به دليل ایجاد مقبوليت و بيان اقتدار پير توسّط نوادگان وي در نزد 

 عموم مردم باشد.

 یریگ نتیجهبحث و 

 از پس نيز و نویسان پيران و پيرنامهحال  شرح بيان هاي خطّة فارس، پيرنامه يمعروف از پس

هاي مربوط  شد پيرنامه مشخص هاي آثار،  نویسي مؤلفين و بيان ویژگي پيرنامه شيوۀ بررسي

 .دارند یکدیگر با زیادي اشتراک هاي خطة فارس وجوه ي پيرنامهطورکل بهبه یک پير و 

 ابن سيرت از پس شده  نگاشته هاي پيرنامه فراوان هاي شباهت وجود به توجه همچنين با

 خفيف ابن به مذکور پيران بيشتر خرقة شجرۀ دادن نسبت و کهن پيرنامة این به خفيف

 شيخ دربارۀ دیلمي ابوالحسن نگاشتة از متأخر نویسان پيرنامه که دارد وجود بسيار احتمال

 .باشند پذیرفته تأثير خفيف ابن شيراز کبير

 داراي خفيف ابن سيرت از تبعيت به حلّاج هاي پيرنامه از غير مذکور هاي پيرنامه

 ذکر مانند مشترک عنوان بسياري تعداد با گوناگون هایي فصل و ها باب مقدمه، تحميدیه،

 از غير-ها پيرنامه این در. هستند... و شيخ کرامات ذکر شيخ، وفات ذکر شيخ، منشأ و مولد

 .آمده است مقدمه انتهاي در ها ب با فهرست -حالج هاي پيرنامه

هاي فارس و نيز تأليف برخي از این آثار  هاي خطّه عالمانة بيشتر پيرنامه شيوۀ نگارش 
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دهندۀ این نکته است که  المرشدیه به زبان عربي نشان و فردوس سيرت ابن خفيفمانند 

بادانش  و خاص مخاطبان پيران این واالي شخصيت معرفيدر  مذکور هاي مؤلفين پيرنامه

 درج و روزبهان هاي پيرنامه مؤلفين کالم بودن سست و آن روزگار را درنظر داشتند

قدرتمند  نویسندگان این هدف دهد مي نشان متعالي چندان نه اهدافي با مادي کراماتي

 و واال شخصيت با روزبهان هاي پيرنامه البته. است عام مخاطبان براي روزبهان دادن جلوه

 آگاه خوانندۀ تأیيد مورد آن در مندرج مطالب بيشتر و ندارد خواني هم شيخ آثار و گفتار

 .نيست

 ميان دارند. از تکلف از خالي و ساده نثري روح الجنانهاي مذکور غير از  پيرنامه

 نمایش به آثارش در را خویش شاعري هنر عثمان بن محمود تنها شيراز خطة نویسان پيرنامه

 کتابي در بلياني الدّین امين شيخ اشعار از عثمان بن محمود فراوان و استفادۀ گذاشته است

 بيشتري ارزش او نویسي سيره شيوۀ به شود، مي بيان شيخ همان کرامات و اقوال احوال، که

اشعار بسياري از شيخ روزبهان  مفتاح الهدایههاي روزبهان نيز مانند  در پيرنامه .بخشد مي

 مندرج است.

 ولي در کنند نمي اي اشاره وي خرقة شجرۀ به حالج هاي پيرنامه نویسندگان

 رسد مي خفيف ابن به پير خرقة شجرۀ روزبهان شيخ و کازروني ابواسحاق شيخ هاي پيرنامه

 وي از تأثيرپذیري و مشایخ ميان در خفيف ابن برجستة جایگاه دهندۀ نشان نسبت این و

 .است

 الهدایه مفتاح و انوارالمرشدیه ،المرشدیه فردوس ،خفيف ابن سيرت در زن و مادر

 و مهربان مؤمن، نيک، هایي انسان عنوان به شيخ مادران از آثار این در. دارد اي برجسته نقش

 خرقه نخستين شيخ که است جایي تا خفيف ابن سيرت در مادر ارزش. شود مي یاد خردمند

 .کند مي دریافت مادر از را

 پير به علما و شاهان ارادت به روزبهان هاي پيرنامه در فارس خطّة هاي پيرنامه ميان از

 وي نوادگان توسّط پير اقتدار بيان و مقبوليت ایجاد دليل به شاید امر این و شده است اشاره

 مؤلف. دارد نامه تقدیم الجنان روحآثار تنها ميان این  همچنين از .باشد مردم عموم نزد در

 .کرده است تقدیم لرستان اتابک به نوشته بقلي، روزبهان جدش، دربارۀ که را اي پيرنامه
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 هاي پيرنامه در کرده است بيان شطح با را پير مخالفت که خفيف ابن سيرت برخالف

 امر این. شده است درج عرفا شطحيات از او شرح وشده  خوانده فارس شطّاح پير روزبهان،

 شهود و ذوق باها  آن آوردن روي و مدارانه شریعت عرفان از متأخر عرفاي دورشدن بيانگر

 .است

 قرن در که روزبهان هاي پيرنامه از غير مذکور هاي پيرنامه همة در مندرج کرامات

 بيان و معنوي کرامات نوع از اند، شده نوشته وي نوادگان توسّط قمري هجري هشتم

 و ابراهيم الدین شرف آثار در روزبهان مادي کرامات نقل بسامد. هستند پير فراست

 قدرت نمایش بيانگر تواند مي امر این و است وي معنوي کرامات از بيشتر بسيار عبداللطيف

 در هشتم قرن مردم عموم در کرامات نوع این اثرگذاري دليل به شيخ عادت خوارق ذکر و

 .باشد فسا شهر
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 .ملّي آثار انجمن: تهران .پژوه دانش محمدتقي تصحيح به .نامه روزبهاندر  ،روزبهان

 .شيراز: کتابخانة احمدي .تصحيح نوراني وصال .تذکرۀ هزارمزار(. 6815) .عيسي بن جنيد شيرازي

 نشریة اطالعات حکمت و معرفت،(. اندیشه و نظر: ابن خفيف شيرازي. 6837کلودواده، ژان. )

8(8) ،75-79. 

 تهران: مرکز. .ترجمة مجدالدّین کيواني .ميراث تصوّف(. 6835) .لویزن، لئونارد

تصحيح عمادالدّین شيخ الحکمایي.  به. هيه و مصباح العنايمفتاح الهدا(. 6871) .محمود بن عثمان

 روزنه.تهران: 

تهران:  .به کوشش ایرج افشار .هيّه فی اسرارالصمديّفردوس المرشد(. 6888) .محمود بن عثمان

 طهوري.

به انضمام روایت ملخص آن  هيّه فی اسرارالصمديّفردوس المرشد(. 6893). محمود بن عثمان

 تهران: انجمن آثارملّي. .به کوشش ایرج افشار .هيّه فی اسرارالصمديّانوار المرشدموسوم به 
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استانبول:  .تصحيح فریتز مایر . بههيّه فی اسرارالصمديّفردوس المرشد(. 6658) .محمود بن عثمان

 معارف.

شيراز:  .شرح حال و آثار و اشعار شيخ روزبهان بقلي فسایي شيرازي(. 6895) .محمدتقيمير، 

 چاپخانة موسوي.

 محمّد ترجمة ماسينيون. لویي تصحيح به ها. خطابه و خبرها ،الحلّاج اخبار(. 6873نصرآبادي. )

 .پرسش: آبادان فضایلي. سودابه فضایلي،
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