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  )ـ پژوهشیمجله علمی(مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 154-133، ص88شماره نهم، بهار و تابستان

  
  
  

  

  سعدالدین حمویه در مراد المریدین
  

     یرباقري فرداصغر مسید علی
  زهره نجفی

  
  
چکیده:  

اي هاي مختلف اهمیت ویژهدر سیر تطور عرفان اسالمی، قرن هفتم، به سبب تالقی مشرب
رغـم  است که علی) ق. ه 649: م(ن دوره سعدالدین حمویه هاي برجستۀ اییکی از چهره. دارد

ت نیست و هر منبعی کـه  جایگاه مهمش در عرفان اسالمی، اطالعات زیادي دربارة وي در دس
  .  تردید از اهمیتی خاص برخوردار استما را در شناخت بیشتر او و پیرامونیان او یاري دهد، بی

اهللا ابـن یوسـف ابـن ابـراهیم، از      ۀهبالدین ، نوشتۀ نوشناختۀ خواجه غیاثمراد المریدین
ـ   دگی شـیخ حـاوي   نوادگان سعدالدین حمویه، زنده در اوایل قرن هشتم، در شرح احـوال و زن

هـاي اوسـت کـه ضـمناً مناسـبات      اطالعات دست اول و قابل اطمینانی در بـاب آرا و اندیشـه  
بـه عـالوه دربـارة بعضـی از     . کنداجتماعی و خانوادگی، مشایخ و مریدان وي را هم معرفی می

هـاي  عربـی، علمـا و دانشـمندان، چهـره    الدین کبري و ابـن بزرگان عالم عرفان از جمله نجم
این کتاب . توان یافتاي از صوفیان گمنام هم در آن مطالب مفیدي مییخی، شاعران و عدهتار

ایـن مقالـه   . به زبان عربی است و تنها نسخۀ شناخته شدة آن در قرن نهم کتابت شده اسـت 
  .   کندرا معرفی می مراد المریدینهاي بعضی از ارزش

هاکلیدواژه:   
 .عدالدین حمویه، صوفیۀ قرن هفتم، سمراد المریدینعرفان اسالمی، 

                                                
 دانشیار دانشگاه اصفهان/ bagheri@ltr.ui.ac.ir 

 یار دانشگاه اصفهاناستاد/ z.najafi@ltr.ui.ac.ir 
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  مقدمه
در سیر تطور عرفان و تصوف اسالمی، سدة هفتم هجري اهمیـت زیـادي دارد، زیـرا    

هـا کـه از سـدة ششـم در قلمـرو عرفـان       ها و اختالف نگرشدر این دوره تفاوت دیدگاه
  اسالمی ظهور کرده بود، بـه تـدریج عمـق بیشـتري یافـت و از فـروع بـه اصـول کشـید،          

در اثر این تحول دایرة موضوعات، وسـعت  . که در مبانی اولیه نیز تحولی پدید آمدنچنا
و تنوع یافت و بسیاري از مباحثی که پیش از این از عناصر علـم کـالم و فلسـفه بـود، در     

هاي جدیدي ظهور کرد و آرایشی تازه در قلمرو موضوعات عرفانی جا گرفت و مشرب
  هـاي عرفـانی ایـن دوره را    بـا نگـاهی کلـی مشـرب     1.دهاي عرفانی پدیدار شمیان مشرب

  :توان به سه دستۀ اصلی تقسیم کردمی
 .الدین کبري استترین نمایندة آن نجمدنبالۀ سنت عرفانی که بزرگ. 1
  .کندعربی آن را نمایندگی میالدین ابنشاخۀ خاص عرفانی که طریقت محیی. 2
ش از سدة هفتم هجري است و از دیگـر  بینابین که از یک سو تحت تأثیر سنت پی. 3

نماینـدة  . هـا تـأثیر مـی پـذیرد    سو، با تصوف و عرفان دسـتۀ دوم در پیونـد اسـت و از آن   
 .است 2شاخص این گروه  سعدالدین محمد ابن مؤید حمویه

هاي دستۀ سوم، جایگـاه مهمـی در تصـوف    سعدالدین حمویه به عنوان پیشرو مشرب
ألیف آثار متنوع و پرورش شـاگردان متعـدد و تأثیرگـذار،    او با ت. سدة هفتم هجري دارد

کـه بایـد اصـول    با این حال، چنان. نقش اساسی در سیر عرفان اسالمی این دوره ایفا کرد
مجموعۀ اطالعات به دست آمده دربارة او . فکري و دقایق زندگی او شناخته نشده است

صــلی و مهــم زنــدگی هــاي اانســجام، و هــم محــدود اســت و بخــشهــم پراکنــده و بــی
گیرد و دریغا که تا امروز، به رغـم جایگـاهی کـه وي در عرفـان     سعدالدین را در بر نمی

اسالمی دارد، کمبود منابع و اطالعـات مـانع از آن گردیـده اسـت تـا سـوانح زنـدگی و        
  .مبانی فکري وي شناخته شود

یم اطالعـاتی در  ترین منابع شناخته شده دربارة سعدالدین که مستقیم و غیر مسـتق مهم
  : بر دارند، بدین قرارند
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  آثار سعدالدین حمویه. 1
خـاص او بـا آن شـیوة    ؤلّفـات  چه تألیفات بسیاري از سعدالدین برجـاي مانـده، م  اگر

استثنایی و اشتمال بر نقوش دشوار و مطالب پیچیده دربارة تأویل حـروف الفبـا و تفسـیر    
ایـن  ) 431نفحـات االنـس، ص  .(ددهـ ارقام و اشـکال، چنـدان اطالعـاتی بـه دسـت نمـی      

کنـد تـا در مرحلـۀ    پیچیدگی خود به خود، ضرورت توجه به منابع دیگري را ایجاب می
نخست براي محققان احوال شیخ، راز روي آوردن او به این شیوه کشف شـود؛ امـا تنهـا    

است کـه   المصباح فی التصوفرسد، تر به نظر میاثر وي که نسبت به سایر آثارش ساده
  .کندگراي او را در باب چند عنصر عرفانی معرفی میذوق تأویل تنها

  آثار شاگردان سعدالدین. 2
هـاي آخـر قـرن    سـال  :م(تر، عزیز نسفیدر میان شاگردان سعدالدین، از همه معروف

 و کشف الحقایق، االنسان الکاملویژه است که در آثار خود به ، عارف سدة هفتم)هفتم
  3.پردازدهاي وي دربارة والیت و نبوت میو اندیشه به طرح آرا مقصد االقصی

اي از او بـه  اسـت کـه رسـاله    4یکی دیگر از شاگردان وي محمد ابن احمد ابن محمد
در این رساله مراحل سیر و سلوك و عرفان عملـی   5.در دست است مقاصد السالکیننام 

ا آثـار عرفـانی پـیش    از زبان سعدالدین آمده و از لحاظ موضوعات و مباحث به تمامی، ب
تــوان آراي ســعدالدین در زمینــۀ عرفــان عملــی و  از قــرن هفــتم هماهنــگ اســت و مــی 

  . الدین از خالل مباحث این رساله دریافتتأثیرپذیریش را از شیخ نجم
  آثار معاصران سعدالدین . 3

  از همـه شـناخته  ) ق 736: م(در میان معاصران سعدالدین حمویه، عالءالدولۀ سـمنانی 
، چند بار به تأییـد و انکـار از سـعدالدین سـخن گفتـه      چهل مجلسوي در . تر استشده
دیدگاه او دربارة سعدالدین، غالباً خصمانه است و با اندیشۀ وي دربارة والیـت و   6.است

  تنهـا رویـداد زنـدگی سـعدالدین کـه در ایـن کتـاب        . کنـد نبوت به شدت مخالفـت مـی  
» لـه  نهایـۀَ بحرٌ مواج ال «عربی است که او را با ابنشود، مالقات وي وار گزارش میاشاره

از دیگر معاصران سـعدالدین، نورالـدین عبـدالرحمن    ) 259چهل مجلس، ص.(خواندمی
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خود اشاراتی بسـیار مختصـر و گـذرا     7االسرار کاشفاست که در ) ق 639: م(اسفراینی
  .به اعتقاد سعدالدین حمویه درباب والیت و نبوت دارد

هـایی در بـاب سـعدالدین    ها بـه تـازه  توان از طریق آندیگر از آثاري که میدستۀ . 4
  . اندهایی است که پس از وي تألیف شدهها و کتابدست یافت، تذکره

تاریخ توان اطالعاتی دربارة سعدالدین از آن به دست آورد، ترین منبعی که میقدیم
هـا بـه عصـر    ایر تـذکره نسـبت بـه سـ   ) ق 730حـدود  (است که زمـان نگـارش آن   گزیده

تنهـا بـه سـال    ) ق 740پس از : م(اما متأسفانه حمداهللا مستوفی. تر استسعدالدین نزدیک
) 670تـاریخ گزیـده، ص  .(کند و سـخن دیگـري نـدارد   اشاره می 8ق. هـ 658وفات وي 

است که شرحی از احوال سـعدالدین  ) ق 898: م(پس از آن نورالدین عبدالرحمان جامی
خالصـۀ اطالعـاتی اسـت    ) 433ــ  431ص(نفحات االنسارش جامی در آورده است، گز

الدین کبري، شیخ او نجم: اندآورده تاریخ گزیدهو  االنسان الکامل، چهل مجلسکه در 
عربی و صدرالدین قونیوي و سـرانجام نـام دو کتـاب    عروج روحانی وي، دیدارش با ابن

ها ایـن سـخنان جـامی بـا     ر تذکرهو پس از آن در بیشت محبوب االولیاو  سجنجل االرواح
   9.شوداندك تغییري در عبارات تکرار می

  : آید، این استگفته به دست میخالصۀ اطالعاتی که در منابع پیش
در تمامی منابع، نـام و نـام پـدر و نسـبت او، محمـد ابـن مؤیـد حمـویی و لقـب وي          

مجمـل  .(یافته استقمري والدت  586او به روایت فصیح خوافی به سال. سعدالدین است
. دربارة سفرها و تحصیالت وي در هیچ یک از منابع مطلبی نیامده است) 2/196فصیحی، 

ق  641به بازگشت وي به بحرآباد، مقـارن سـال    نفحات االنسو  مجمل فصیحیتنها در 
هـا  از مشایخ سعدالدین، تذکره) 431؛ نفحات االنس، ص2/263همان، .(اشاره شده است

اند و از سایر مشایخ، استادان و نیز مریدان سعدالدین الدین کبري نام بردهمبه اتفاق از نج
تـاریخ  . هاي متفاوتی نقل شده اسـت دربارة سال درگذشت وي تاریخ. نامی نیامده است

  .کنندقمري را عنوان می 650یا  649قمري و سایر منابع سال  658ل ، سا)670ص(گزیده
هـا بـه بیـان مطالـب     ات سعدالدین، تمامی ایـن کتـاب  ها و اعتقاددر باب آرا و اندیشه

از این میـان، گفتنـی اسـت    . اندتوجه داشته نفحات االنساند و ظاهراً به تکراري پرداخته
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نفحـات  (کنـد که جامی به اعتقاد وي در بـاب مواثیـق و نیـز نبـوت و والیـت اشـاره مـی       
  گـري وي سـخن   و قاضـی نـوراهللا شوشـتري از شـیعه بـودن و حروفـی      ) 432االنـس، ص 

در خـالل شـرح احـوال     روضـات الجنـات  صـاحب  ) 2/76مجالس المـؤمنین،  (.گویدمی
کند که اطالق اسـم  الدین کبري ضمن یادي از سعدالدین حمویه، از قول او نقل مینجم

کـه   جـواهر الکنـوز  ) 7/137روضـات الجنـات،   .(ولی به غیر دوازده امام صـحیح نیسـت  
هـاي سـعدالدین را بیـان    اي از اندیشـه ین است، پـاره شرحی فلسفی بر سی رباعی سعدالد

نوشتۀ مستوفی قمی، به صدرالدین ابراهیم، فرزنـد و جانشـین    جامع مفیديدر  10.کندمی
  )3/349جامع مفیدي، .(شودشیخ اشاره می

  نـام   محبوب االولیـا و  سجنجل االرواحاز تألیفات سعدالدین، جامی تنها از دو کتاب 
در مصنّفات وي، سخنان مرموز و کلمات مشکل و ارقام و اشکال و « :گویدبرد و میمی

و همانـا کـه تـا    . دوایر، که نظر عقل و فکر از کشف و حلّ آن عاجز است، بسـیار اسـت  
نفحـات االنـس،   (».دیدة بصـیرت بـه نـور کشـف منفـتح نشـود ادراك آن متعـذّر اسـت        

در . انـد اثـر نـام بـرده شـده    در منابع دیگر نیز بـه پیـروي از جـامی تنهـا ایـن دو      ) 431ص
شاید بـه  . توان اطالعات زیادي دربارة سعدالدین به دست آوردمجموع در این منابع نمی

ریـاض  .(انـد گفتۀ علیقلی والۀ داغسـتانی از فـرط شـهرت او را نیازمنـد توصـیف ندانسـته      
  ) 207الشعرا، ص

دین بـه دسـت   تـري دربـارة سـعدال   توان اطالعات بالنسبه کامـل از جمله کتبی که می
اهللا ابـن   هبـۀ الـدین ابوالفتـوح   ، تـألیف غیـاث  المریـدین  مـراد اي است به نام آورد، رساله

ابن محمد ابن مؤید حمویی، از نوادگان شیخ سعدالدین حمویه، بـه   11یوسف ابن ابراهیم
هـاي دیگـر شـامل حکایـاتی از سـوانح زنـدگی و احـوال        زبان عربی، که ماننـد مقامـات  

غیاث الدین ابوالفتوح، این کتـاب را در کرمـان   . ت شیخ سعدالدین استعرفانی و کراما
ق .هــ   741چون این سـلطان در سـال   . به نام امیر مبارزالدین محمد ابن مظفر نوشته است

ق به دسـت فرزنـدش گرفتـار و سـپس     .هـ 759به حکومت یزد و کرمان رسید و در سال 
ق تـألیف  .هــ   759تـا   741هـاي  لۀ سـال توان حدس زد این کتاب در فاص، می12نابینا شد

  .شده باشد
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  اهمیت کتاب
که سـعدالدین حمویـه و طریقـت عرفـانی وي، در شـناخت تصـوف و       با توجه به آن

عرفان اسالمی اهمیت خاصی دارد، ضـروري اسـت شـناخت دقیـق و جـامعی از وي بـه       
نیـز  این مقصود از طریق مطالعـۀ زنـدگی و شـرح احـوال، محـیط زنـدگی و       . دست آید

، مسـتقیم و غیـر مسـتقیم، مطالـب     مراد المریدینگردد و در افکار و عقاید او حاصل می
باارزشی در باب رویدادهاي زندگی، احـوال و عقایـد شـیخ روایـت شـده اسـت کـه در        

شود و آن در این زمینه، منبعی منحصر است به همـین  یک از منابع گذشته یافت نمیهیچ
  .  فانی اهمیت زیادي دارددلیل این کتاب در مطالعات عر

هایی که به وسیلۀ مریـدان یـا افـراد خانـدان     مانند دیگر مقامات مراد المریدیناگرچه 
ویژه کرامـاتی کـه از شـیخ    نمایی نیست، و بهمشایخ تصوف، نوشته شده، خالی از بزرگ

 اي درآمیخته است، این موضـوع از ارزش کتـاب بـه عنـوان    کند، پیوسته با مبالغهنقل می
ــ مطـالبی کـه    که اشاره رفـت ـ چنانکاهد؛ زیراپژوهی نمییکی از منابع اصلی سعدالدین

در این کتاب، دربارة زندگی سعدالدین و نیـز عـدة دیگـري از مشـاهیر عرفـان اسـالمی       
از دیگـر مزایـاي ایـن کتـاب،     . شود، در هیچ منبع دیگري به دست نیامده استیافت می

الـدین  عصر سعدالدین، مانند نجمبارة مشایخ بزرگ هماطالعات دست اولی است که در
به عـالوه، عارفـان و عالمـان    . دهدعربی به دست میالدین سهروردي و ابنکبري، شهاب

شـود و چـه بسـا    ها در کمتـر مأخـذي دیـده مـی    کند که نام آناي را معرفی میناشناخته
  .هاي تصوف آن روز، محققان را یاري دهدروزي در معرفی حلقه

  
      مراد المریدینگزیدة اطالعات 
اي در شرح زندگی مشایخ خانـدان حمویـه   رسد که مؤلف، مجموعهچنین به نظر می

او براي مـا شـناخته شـده     مراد المریدینها اثري باقی نمانده و تنها تألیف کرده که از آن
  :شودکتاب با این عبارت آغاز می. است
و  والملـۀ یخ االسالم خاتم االولیـاء سـعد الحـق    الکتاب الثالث فی ذکر جد والدي ش«

  »   .الدین ابی المفاخر محمد بن المؤید الحموي، سالم اهللا علیه
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آیا کتاب اول و ثـانی مؤلـف   . هاي پیشینی داشته است، بخشمراد المریدینبنابراین، 
شامل چه موضوعاتی بوده است و احوال چه کس یا چه کسانی در آنجـا گـزارش شـده    

  .با تأسف در حال حاضر از آن اطالعی نداریماست؟ 
  

  راویان و منابع خبر
. انگیزد، مستند بودن روایات استاز عواملی که اعتماد خواننده را بیش از پیش برمی

که او هم از بزرگان مشایخ عرفان و  13مؤلف بیشتر از قول جدش یعنی صدرالدین ابراهیم
شود که وي صدرالدین فتار مؤلف آشکار میاز گ. کندفرزند سعدالدین است، روایت می

ایم، در شرح احوال شیخ هاي او، که اثري از آن نیافتهابراهیم را مالقات کرده و از نوشته
  :کندزیرا بسیاري از منقوالت خود را با چنین عباراتی آغاز می. سعدالدین بهره برده است

  ...و» ...رأیت بخط جدي«، »...قال جدي«، »...بالفارسیۀرأیتها بخط جدي کتبها « 
بـرد  نام می 14االجداد واالقارب روایۀالمراد والمأرب من  نهایۀچنین ازکتابی با نام هم

که جدش آن را در شرح حال خاندان حمویی تـألیف کـرده و در آن جمعـی از مشـایخ     
 شیخ فخرالـدین معـین االسـالم، کسـی اسـت     «: نویسدمثالً می. این طایفه را نام برده است

... چهـل و هشـتم   ) شـیخ : (گویـد در باب او می المراد و المأرب نهایۀکه جدم در کتاب 
سبب اینکه نام او را در مشـایخ بنـی حمویـه ذکـر کـردم،      : گویدو جدم می...: فخرالدین

بکـر الحسـن   الدین محمـد ابـن محمـد ابـن ابـی     این است که مادر او دختر عمر ابن جالل
  )   22المریدین، ورق مراد (».محمد ابن حمویه است

کند که گویا او هم کتـابی دربـارة   در بعضی از موارد از قول پدرش چنان روایت می
  . سعدالدین حمویه تألیف کرده است

سمعت والدي شیخ االسالم سعدالدین ابا المظفـر یوسـف بـن    «، »رأیت بخط والدي«
  »ــ روح اهللا روحهابراهیم

در معـدودي  . کندوي حکایت را با دقت معرفی میدر سایر موارد، معموالً مؤلف، را
گوید این پوشد و تنها میاز حکایات به علت شهرت حکایت از ذکر نام راوي چشم می

  :بسیار مشهور است، مانند) با ذکر نام محل(حکایت در میان اهالی آن منطقه 
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  »   ...امرأة جوین أن ناحیۀالتی یعرفها الخاص و العام من اهل  المشهورةمن الحکایات «
گـردد  کتاب با مقدمۀ کوتاهی در تعظیم قدر و بزرگداشت شیخ سعدالدین آغاز مـی 

  :شودو پس از آن زندگی شیخ و رویدادهاي آن در چند باب بدین ترتیب بیان می
الـدین ابـی   و اوایل احواله الـی أن وصـوله الـی شـیخ االسـالم نجـم       الشریفۀـ ذکر والدته 

 ري، قدس اهللا روحه الجنّاب المعروف بالکب
ـ ذکر وصوله الی شیخ الشیوخ صدرالدین ابی الحسن ابن عمر ابن محمد ابن حمویـه  

  ذلک  کیفیۀفی الموصل و 
 ، رضی اهللا عنهماالخلوةالدین و جلوسه عنده فی ـ ذکر وصوله الی شیخ االسالم نجم

 له والوصیۀالذکر و تلقین  الخرقۀالدین فی اجازته له الباس ـ ذکر ما کتب الشیخ نجم
 ـ حکایات یدلُّ علی صدقِ فراسته و کمالِ حدسه 

 ـ حکایات یدلُّ علی اشرافه علی الخواطر و اطّالعه علی الضّمائر
 ـ حکایات یدلُّ علی مکارم اخالقه و میامن عطفه و اشفاقه

 من المرضی ببرکته أما فی حیوته أو بعد مماته جماعۀٍـ حکایات یدلُّ علی صحۀ 
تـأثر   بواسـطۀ مـن المنکـرین    بۀِ طائفۀٍنکمن الظّالمینَ و هالکۀ جماعۀٍ حکایات یدلُّ علی  ـ

 المشایخ مخالفۀو تغیرضمیره المنیر و ذم  الخطیرةخاطره 
 ـ حکایات یدلُّ علی کلمات توفی الی انه یرتحل من الدنیا و یقبل علَی المولی

یخ است کـه بـراي نشـان دادن عظمـت     چند باب اخیر، شامل حکایاتی از کرامات ش 
 .شأن و علو درجۀ وي نقل شده است

سپس به اختصار، سفرهاي شیخ و آثارش را کـه در ایـن سـفرها تـألیف کـرده، بیـان       
  . آیدکند و سخن وي با دعایی، به فارسی بر خالف تمام متن به پایان میمی

  :گونه خالصه کردتوان ایند، میآیاطالعاتی را که از این کتاب دربارة سعدالدین به دست می
  احوال شخصی    . 1

  نام. الف
  نام وي سعدالدین محمد ابن مؤید حمویی ذکـر شـده اسـت کـه در سـایر منـابع نیـز        

  .گونه استهمین
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  والدت. ب
ق، میـان دو نمـاز    586والدت شیخ را در شب سه شنبه بیست و سوم ذي الحجه سال 

  :کندمغرب و عشا ذکر می
الثلثـاء   لیلـۀ ــ فـی   ـ رضـی اهللا عنـه  یوخ فی حقه ولد شیخ االسالم سعدالدینو قال الش«
سـت و ثمـانین و    سنۀ، بین صلوتی المغرب و العشاء، الحجۀو العشرین من شهر ذي  ۀالثالث

  ».مائۀخمس 
اي برخـوردار  پیداست که ذکر تاریخ تولد بـا چنـین دقتـی از صـحت قابـل مالحظـه      

  . براي تولد شیخ آورده است این سال را فصیح خوافی. است
از  قـرآن زادگاه وي بحرآباد است که پس از گذراندن دوران کودکی و یاد گـرفتن  

     . آن جا به نیشابور رفت
  تحصیالت. ج

دربارة تحصیالت سعدالدین که در هیچ منبعی ذکري از آن نشـده اسـت، اطالعـات    
  :دهد که فهرست آن بدین شرح استجامعی به دست می

  15در بحرآباد قرآنري ـ یادگی
و  معـین الـدین جـاجرمی    ـ ورود به مدرسۀ سلطانیۀ نیشابور، و حضور در محضر امام

  کسب مقامی ممتاز و تبحر در انواع علوم و مباحثه بـا گروهـی از حنفیـان بـا اجـازة امـام       
  .الدینمعین

ــه خــوارزم، مرکــز حکومــت خوارزمشــاهیان و حضــور در محضــر شــیخ      ـــ رفــتن ب
و تلمذ در نزد او و جلب توجه و عنایت خاص شیخ در حالی کـه   16ین خیوقیالدشهاب

  ! الدین بیش از یکصد وپنجاه فقیه حاضر بودنددر مجلس درس شیخ شهاب
  سفرها. د

  .ـ سفر به نیشابور پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی براي تحصیل
الـدین  س شیخ شهابق براي درك مجل.هـ  605ـ سفر از نیشابور به خوارزم در سال 

  .خیوقی و آموختن علوم روز
  .ق.هـ  607ـ بازگشت به بحرآباد در سال 
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ـ سفر از بحرآباد به شـام و مسجداالقصـی کـه در آن روز سـفري از شـرق بـه غـرب        
  .جهان اسالم بود

  .قرآنـ سفر از شام به مکۀ معظمه و مدینۀ منوره و مجاور شدن در آنجا و حفظ 
  .نشینی در حضور اوالدین کبري و چلهو پیوستن به مریدان نجمبازگشت به خوارزم  ـ

ـ سفر دوباره به شهرهاي مختلف شام از جمله دمشق و نیز بیت المقـدس و دیـدار بـا    
  .عربیالدین عمر سهروردي و ابنشیخ شهاب

   17ـ بازگشت مجدد به بحرآباد
  .ق 649وفات در سال . ه

ق،  649شنبه، هجـدهم مـاه ذي الحجـه، سـال      ، شیخ، شبمراد المریدینبنا بر نوشتۀ 
نفحـات  جـامی در  . اي که اکنـون مـدفن اوسـت، درگذشـت    در بحرآباد در همان حجره

  ) 433ص.(آورده است 650، روز و سال وفات شیخ را عید اضحی، سال االنس
الدین ابوالفتوح، شیخ هنگام وفات به شیخ عزالـدین قزوینـی تکیـه    به گفتۀ غیاث

ا  «در آیۀ . خواندورة مائده را میکرده بود و س قًا لِّمـدصقِّ مبِالْح تَابالْک کأَنزَلْنَا إِلَی و
  ع ماءهو أَهـ الَ تَتَّبِـعو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهیکُم بفَاح هلَینًا عمیهمتَابِ ونَ الْکم هیدنَ ییا  ب مـ

رسید، نفسـش قطـع شـد و بـه جـوار      » حق«چون به واژة  )48/ مائده(»جاءك منَ الْحقِّ
  .رحمت حق پیوست

  
  طرح آرا و عقاید . 2

تـوان یافـت   در باب آرا و عقاید شیخ، مطالب قابل توجهی را در خالل حکایات مـی 
از جملـه  . تـري از سـعدالدین سـودمند افتـد    تواند در به دست آورن شناخت دقیقکه می

  . ...، خروج خاتم االولیا، اسم اعظم وقرآنیر عقیدة وي دربارة تأویل و تفس
هـاي سـلوك   توان با نحوة معامالت و شـیوه همچنین در ضمن حکایات به خوبی می

نشینی، توکل در مسافرت، انقطـاع وي از ظـواهر و روي آوردن   وي مانند چگونگی چله
  .   به علوم اسالمی، تحمل گرسنگی و جوع آشنا شد
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  )معاصران و شاگردان استادان،(معرفی مشایخ. 3
در این کتاب، گروهی از مشایخ هریک به وجهی حضور دارند و در باب هـر کـدام   

  :انداینان چند گروه. توان یافتاطالعاتی می
  :    اندها نام برده شده است، این گروهاستادان شیخ که از آن .الف

  .ل پرداختها به تحصیالدین خیوقی که نزد آنالدین جاجرمی و شهابـ معین
ـ شیخ الشیوخ صدرالدین ابوالحسن ابن عمر ابن محمـد ابـن حمویـه کـه پسـرعموي      

این شیخ، شیخ خرقـۀ  . پدرش بود و سعدالدین در مسجداالقصی از دست او خرقه پوشید
  .سعدالدین است
ق، چهل روز سعدالدین را در خلـوت نشـاند    616الدین کبري که درسال ـ شیخ نجم

  .رّبان رساند و بر وي خرقه پوشاند و برایش اجازه نوشتو او را به مقام مق
که در میان نزدیکانش بیش از همـه بـه   ) ق 632ـ 539(الدین سهرورديـ شیخ شهاب

  . آیدسعدالدین توجه داشت و شیخ ذکر سعدالدین به شمار می
الدین کبري به عنـوان شـیخِ سـعدالدین    در تمامی منابع احوال شیخ، تنها از شیخ نجم

        .م برده شده استنا
    :مریدان .ب

الـدین  هـا آمـده اسـت، نجـم    از جمله مریدان شیخ کـه در ایـن کتـاب مکـرر نـام آن     
ــن      ــانی، زی ــاط ارغی ــد خی ــی، محم ــدین قزوین ــوب، عزال ــدین محمــود وراوي،  زرک   ال

الدین موفق ادکانی، ظهیرالدولـه خسروشـیري، محمـد دهسـتانی، علـی دوسـتی و       شمس
اند و دربارة هیچ یک اطالعی توان نام برد که افرادي ناشناختهرا می الدینخادم او سیف

نوشتۀ عالءالدولۀ  چهل مجلسنام برخی از آنان، مانند علی دوستی، در . در دست نیست
در اینجا این نکتـه بسـیار جلـب توجـه     ) 125چهل مجلس، ص.(شودسمنانی نیز دیده می

  بان و شـاگردان سـعدالدین را معرفـی    کند که مؤلف بـا آنکـه عـدة زیـادي از مصـاح     می
شـود، نـامی   کند، از عزیز نسفی که به عنوان یکی از مریدان خاص شیخ شـناخته مـی  می

  . نبرده است
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  آثار و تألیفات. 4
ها در ایـن کتـاب   فهرست کاملی از تألیفات سعدالدین همراه زمان و مکان تألیف آن

ظهـور  ماننـد  (هـا شود و شامل کتـاب لغ میتعداد این آثار به سی و دو اثر با 18.آمده است
 وجـدان االم فـی شـرح اللهـم    ، لقمان فـی معـالم االنسـان    حکمۀ، التوحید فی نور التجرید

 اسرار البـاري فـی نغمـات القـاري    ، االحصاء فی علم االسماء الحسنیمانند (ها، رساله...)و
ازة روایـت بـه امـام    الـدین احمـد ابـن العزیـز، اجـ     اجازه به قاضـی کمـال  (هاو اجازه...) و

الـدین طبیـب   بکـر مقـري جـاجرمی، اجـازه بـه امـام شـرف       الدین ابوعلی ابـن ابـی  شمس
محبـوب  و  سـجنجل االرواح گفتـه تنهـا از   در حالی کـه در منـابع پـیش   ....). جورندي و

  .ي وي نام برده شده استاالولیا
  

  خاندان حمویه. 5
ان خود یعنی خانـدان حمویـه   مؤلف در این کتاب، اطالعات ارزشمندي دربارة خاند

  : کند که مجملی از آن بدین قرار استارائه می
معرفی افراد سرشناس و شاخص و تأثیرگذار خانـدان حمـویی، آثـار و تألیفـات ایـن      

ها،کرامـات و وقـایع   هـا، مصـاحبان و معاصـران آن   خاندان، تبیین سلسله نسب عرفانی آن
 530: م(19ابو عبداهللا محمد ابن حمویـه  ۀالسن مثالً در معرفی جمال. هابرجستۀ زندگی آن

 سـلوة جد اعالي وي که نسبت حمویی این خاندان به نام اوسـت، روایتـی از کتـاب    ) ق
آورده اسـت کـه در    الطـالبین  سـلوة جدم در کتـاب  : گویدکند و میاو نقل می الطالبین

ز جملـۀ اولیـاي   بودم و او ا) ق 476: م(ابتداي امر مدتی نزد شیخ محمد ابن علی سهلکی
وي راوي حدیث بود و تصانیف فراوانی در باب صوفیان دارد که از جملـۀ آن  . خداست

هـا روایـت   است که در آن گروهی از ایشان را نام برده و دقـایقی را از آن  طبقات االولیا
کرده و کتاب را به نام شیخش، ابی عبداهللا الداسـتانی، معـروف بـه شـیخ المشـایخ خـتم       

مچنین یکی از دیگر مشایخ خاندان حمویی، یعنـی صـدرالدین ابوالحسـن    ه. کرده است
کند و نسـبت خرقـۀ او را بـه    عمر ابن محمد ابن حمویه، شیخ خرقۀ سعدالدین را ذکر می

نویسـد کـه در نسـبت    رساند و سپس دربارة نسبت خرقۀ معـروف مـی  معروف کرخی می
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ۀ او را بدین صـورت بیـان   بیشتر محدثین نسبت خرق. خرقۀ معروف کرخی اختالف است
از موالیش علـی ابـن موسـی الرضـا، او از پـدرش موسـی کـاظم، او از پـدرش         : کنندمی

ــدرش       ــدین، او از پ ــن العاب ــدرش زی ــاقر، او از پ ــد ب ــدرش محم ــادق، او از پ ــر ص جعف
امیرالمؤمنین حسین، او از پدر امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و او از خاتم انبیا، صلوات 

گروه دیگري بر ایـن باورندکـه معـروف کرخـی از دسـت داوود طـایی خرقـه        . یهاهللا عل
طالـب،  پوشید و او از حبیب عجمی و او از حسن بصري و او از امیرالمؤمنین علی ابن ابی

  20.علیه السالم

  
  مشایخ و استادان عرفانی. 6

نـابع  عالوه بر اطالعاتی که دربارة سعدالدین در این کتـاب آمـده اسـت و در سـایر م    
تـوان  شود، در باب بسیاري از مشایخ بزرگ اطالعات قابل تـوجهی در آن مـی  دیده نمی

  : انداز جمله مشایخی که با سعدالدین دیدار داشته. یافت
  الدین کبرينجم. الف 

الـدین  تعـداد شـاگردان نجـم   . نجم الدین کبري، شیخ خلوت سـعدالدین بـوده اسـت   
) 427ص(نفحـات االنـس  نفرند ولی جـامی در  دوازده ) 670ص(تاریخ گزیدهکبري در 

مـراد  در . انـد گوید که برخی از آنان یگانـۀ جهـان بـوده   می» بسیار«تعداد مریدان شیخ را 
الدین سیصـد مریـد داشـته اسـت و هنگـامی کـه از او       آمده است که شیخ نجم المریدین

و گویـد سـعدالدین حمویـه    پرسند کـدام یـک بـر دیگـران پیشـی گرفتـه اسـت، مـی        می
همچنـین از او روایـت   . اسـت » سـایر «و عزالـدین  » طـایر «عزالدین رازي؛ امـا سـعدالدین   

تعالی هستند ولی سـعدالدین مطلـوب    همۀ سالکان طالب خداي«: اند که گفته استکرده
  »  .است

اي که شیخ براي سعدالدین نوشته و در آن نسبت خرقۀ خود را ذکر کـرده، بـه   اجازه
 21»الـدین کبـري  دو رسالۀ عرفانی از شیخ نجـم «در . آمده استطور کامل در این کتاب 

اي از کلمـات قابـل خوانـدن    که به چاپ رسیده، متن این اجازه روایـت شـده ولـی پـاره    
. هـا راهگشـا باشـد   تواند در رفع این دشواريمی مراد المریدیننیست که متن موجود در 
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، از )ق 606: م(عیل قصـري الـدین، شـیخ خرقـۀ خـود را اسـما     در این اجـازه، شـیخ نجـم   
طور نسـبت خرقـه را تـا کمیـل ابـن زیـاد و       اصحاب ابونجیب سهروردي، معرفی و همین

  .کندبیان می) ع(حضرت علی
ق و درگذشتش را در .هـ  540الدین را درسال مؤلف در این کتاب، والدت شیخ نجم

در مشـیخۀ شـیخ    گویـد و مـی  22کندق در حوالی خوارزم در فتنۀ تاتار بیان می 618سال 
الـدین  هـم آمـده اسـت کـه شـیخ نجـم      ) ق 576: م(الدین نام ابوطاهر سلفی اصفهانینجم

آن روز طـالب حـدیث از   . ق به دیدار او که در اسکندریه مقیم بـود، رفـت   573درسال 
الدین تـاریخ والدت ابوطـاهر را از قـول    شیخ نجم. رفتندمشرق و مغرب به حضور او می

افزاید که چهار سال پس از اینکه او را تـرك کـردم،   گوید و میمیق  472خود او سال 
 23الدین کبريتألیف نجم» الالئم لومۀالی الهائم الخائف من  رسالۀ«همچنین از . درگذشت

  . کندبرد و حکایتی در باب خواطر شیطانی از این کتاب نقل مینام می
شود، شـیخ االسـالم   م برده میها ناالدین کبري که از آناز دیگر شاگردان شیخ نجم

  الـدین جیلـی و شـیخ    الدین باخرزي، شیخ الشیوخ مجدالدین بغدادي، شـیخ جمـال  سیف
  .توان نام بردرا می الدین رازينجم

  الدین باخرزيسیف. ب
الــدین بــاخرزي و چگــونگی روي آوردن او بــه در ایــن رســاله، ابتــداي حــال ســیف

در ابتدا اهل علوم ظـاهر و مجـالس وعـظ بـوده و     بنا بر آن، وي . شودطریقت روایت می
آورد و میـان آن دو  الـدین مـی  سعدالدین به اشارت شیخش او را به حلقـۀ مریـدان نجـم   

الـدین هـر   در هنگام مفارقت شیخ سـعدالدین از سـیف  . دوستی و اخوت تمام برقرار شد
  :شیخ سعدالدین این رباعی را نوشت. یک بر ظهر کتاب، شعري نوشت

ــ  ــزوجِ کُنَّ ــۀٍا ک ــی   حمام ــۀٍف ـــِّعینَ        أیک ــحۀٍمتـمتـ ـــابٍ بصـ   و شبــ
ــاً   ــا متفرقـ ــانُ علیهمـ ــلَ الزَّمـ   دخـ

                     
  24انَّ الزمــانَ متفـــرقُ االحبــــاب    

  عربیالدین ابنمحیی .ج
م حاکی از اینکـه  خوانیحکایاتی در اینجا می) ق 638: م(عربیالدین ابندربارة محیی

عربی براي سعدالدین ارزش زیـادي قائـل   سعدالدین اولین بار در دمشق به او رسید و ابن
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هـاي مریدانـه   اگـر ایـن سـخنان از نـوع داوري    . دانستتر میبوده و او را از خود شایسته
  از جملــه شــاگردان . نباشــد، بایــد موافقــت میــان آراي دو شــیخ را قابــل تصــور دانســت 

ها نام برده، صدرالدین قونوي و شیخ اسماعیل سودکین هستند کـه  آنن که از الدیمحیی
  )8ورق .(داشته استها را گرامی میسعدالدین نیز آن

  الدین سهرورديشیخ شهاب. د
الدین، شیخ ذکر سعدالدین، یکی دیگر از مشایخی است که در اینجا بـه  شیخ شهاب
  دالدین در شـام مـدتی تحـت راهنمـایی     بنا بـر نقـل ایـن کتـاب، سـع     . شودحرمت یاد می

الدین به تصریح مؤلف در رجـب  والدت شیخ شهاب. الدین سهروردي بوده استشهاب
  .ق بوده است 632ق و وفاتش در محرم سال  538سال 
  الدین علی الالرضی. ه

الـدین  رود، رضـی از دیگر بزرگانی که در این کتاب از مالقات شیخ با او سـخن مـی  
تعـارض میـان مریـدان    . مریـد مجدالـدین بغـدادي اسـت    ) ق 643یا  642وفیمت(علی الال

مجدالدین بغدادي از جمله علی الال با فرزندان حمویی همواره مطرح بـوده، ولـی شـیخ    
دنبالـۀ جسـتجو در تصـوف    (اي در این تعارض نداشته استسعدالدین نقش قابل مالحظه

یـان ایـن دو کـدورتی بـود، امـا بـا       آمده است که در م مراد المریدیندر ) 114ایران، ص
  .دیداري که روي داد، این کدورت به دوستی بدل شد

ها نام برده شده، اوحدالـدین کرمـانی   از دیگر عارفان بزرگی که در این کتاب از آن
  . الدین ابهري هستند که شیخ در سفر حج با آنان همراه بوده استحجۀو 

شان با ها در زمان کودکیو دیدار آن الدین و عطاملک جوینیهمچنین دربارة شمس
  .  شود، حکایاتی خواندنی نقل شده استشیخ و سپس حوادثی که بر عطاملک وارد می

کنـد،  ها نقل میاز خواص صوفیان که گاهی به مناسبت مطلب، حکایات یا سخنانی از آن
اهیم خـواص،  ابوعلی دقاق، عبدالکریم قشیري، سهل ابن عبـداهللا تسـتري، ابـوبکر شـبلی، ابـر     

  .هستندمولتانی  بهاءالملۀابوعبدالرحمن سلمی، ابی عبداهللا خفیف و حسینی هروي مرید 
  یـاد  » مبارك االنفـاس و مهـذب االخـالق   «در میان شاعران فارسی از سعدي با عنوان 

اهللا جـاجرمی بـا او دیـدار داشـته     الدین فضلکند که یکی از مریدان شیخ به نام شمسمی
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مراد المریـدین،  (بردالدین سعدي شیرازي نام میاز سعدي با عنوان مصلح به عالوه. است
که با توجه به اختالف روایت دربارة نام و لقـب شـیخ و نزدیـک بـودن زمـان      ) 42ورق 

  .    تواند قابل توجه باشدتألیف کتاب به زمان سعدي، این نکته می
گویـد بـا   ه دربارة او میالدین قمري است کاز دیگر شاعران معاصر سعدالدین، سراج

رفتـار او  . وجود لطافت طبع به شرب خمر مشهور بود و به مشایخ اولیا اعتقـادي نداشـت  
اش بـه  سبب ناراحتی شیخ گردید و سرانجام به سبب رفتار نادرستش شب هنگام در خانه

  )40همان، ورق(25.قتل رسید
  فواید زبانی

زبان فارسی است، به سبک نثـر مصـنوع   متن کتاب به زبان عربی اما عبارات پایانی به 
  :و با چنین عباراتی

صراف نقـود علـوم، وصـاف اوصـاف     ! .... گشاي همه تواي گره! اي خداي همه تو«
معقول و معلوم، صاحب نصاب جوهر نباهت و مالک رقاب کشور فقاهت، امام شـافعی،  

اوتـوا العلـم    والـذي "و اصحاب کرام و اسالف عظام ایشان را در معارج جنات و مدارج 
  » .عزیز و مکرم دار) 11/ مجادله("درجات

کتاب را با عبارتی به پایان برده که به سخنان منسوب به خواجه عبداهللا انصاري بسـیار  
  : همانند است

ایـت  ایت، هبا شـویم و اگـر خطـاب فرمـایی کـه چـه آورده      اگر پرسی که چه کرده«
م، به انعامت درپذیر که جـاي دسـتاویز   رسوا شویم، به اکرامت مگیر که پاي گریز نداری

  ».نداریم
  اي به شیوة کتاباشاره

به زبان عربی تألیف شده، سـیاق عبـارات آن بیشـتر بـر اسـاس       مراد المریدینبا آنکه 
اي فارسـی آورده  اي مـوارد بـین عبـارات عربـی، واژه    زبان فارسی است و حتـی در پـاره  

به نظـر  . »بلده«به جاي » شهر«، یا کاربرد واژة )دارآفزین(باغبان، باغ، داربزین: است مانند
هاي عربی و سیاق فارسی عبـارات بـه   هاي فارسی در میان عبارترسد استفاده از واژهمی

  .  این سبب است که مؤلف احتماالً تعلقی به بعضی از کلمات فارسی دارد
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انی سـاده  رویدادهایی که دربارة کرامات شیخ است، مانند سایر متـون عرفـانی بـه زبـ    
وي است کـه   روایت شده ولی روایاتی که از قول شیخ نقل شده، شرح تجربیات عرفانی

در ایـن تجربیــات،  . بهــره بـرده اســت  جنبـۀ سوررئالیســتی دارد و از زبـان تمثیــل و نمـاد   
. شود که مرز خیال و واقعیت در آن نامشخص اسـت حوادث و رویدادهایی توصیف می

کنـد کـه خـداي    ت که شخص صـاحب تجربـه احسـاس مـی    اي استجربۀ عرفانی، تجربه
یگانه را تجربه کرده و آن خدا غیر از خود او بوده است و گاهی احساس صاحب تجربه 
به صورت یگانگی همه چیز و فقدان هرگونه غیریت و تمایز واقعـی اسـت و حتـی میـان     

» فـانی تجربـۀ عر «این احسـاس یگـانگی را همگـان    . کندخود و حق تمایزي احساس نمی
  ین نـ هـایی از چ ونـه ماسـت و ن  ثـرات و کمحـ ز بـه صـورت   آمیـ  حـدت تجربـۀ و . اندنامیده

 همـه  حود با خداوند، ماي همۀ موجودات، اتحانگاریکۀ یجربت: د ازناعبارتهایی جربهت
ــرک ــات و تث ــاهجرب ــاره ــع ) philosophers and religious, p. 65.(ي یکتاانگ   در واق

 داننـد معنـی مـی  تمییز میان امـر خیـالی و امـر واقعـی را بـی      هاطور که سوررئالیستهمان
ــا تجــاربی کــه بســیاري از صــوفیان نقــل مــی ) 31تصــوف و سوررئالیســم، ص( ــد ی کنن

اي اسـت کـه دریافـت    یابد، بـه گونـه  مکاشفاتی که در آن عارف با باطن عالم ارتباط می
تواننـد دریابنـد   نمی اند، دشوار است وآن براي کسانی که چنین عوالمی را درك نکرده

ــایع در چــه وضــعیتی روي داده اســت  ــن وق ــدنی . ای ــات توصــیف نادی ــن تجربی ــا و ای   ه
هـایی از ایـن دسـت تجربیـات در     نمونـه . هایی است که ماوراي عالم حس اسـت ناشنیده

انـی رأیـت فـی العشـر     «: از قول شیخ ذکر شده است، ماننـد حکایـت زیـر    مراد المریدین
فی میله مـن اعمـال طبرسـتان أنّ     مائۀستتسع و أربعین و  خرة سنۀالـآاالخیر من جمادي 

اهللا الحق، جلّ و عزّ، التقانی فی طریـق فتضـرّعت بـین یدیـه کـلّ التضـرع و أقسـمت بمـا         
حضر لی من القسم أن یغفر لی و یعفو عنّی و طولت التضرّع حتّی خفت مـن اهللا، تعـالی،   

بعـد   مـرّةً ثم عددت الیـه و عملـت هـذا     ساعۀً فسکت عنه. الطلب شدةالتضرع و  کثرةمن 
فعلّمنی اهللا تعـالی دعـاء ترجـع معنـاه الـی قـولی بحـقّ االمهـات و         . أخري الی أن عجزت

فقلت و أقسمت علیه بمـا علّمنـی اهللا، تعـالی، فقـال عفـوت لـک و غفـرت لـک         . االوالد
ثـم  . فقلت اللّهم اشهد. قال ذلک سرّاً فطلبت منه أن یقول جهراً ففعل وقال صریحاً. عنک
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فرأیـت أن الحـق،   . أردت أن أرجع فقال واحد ان الحقّ، جلّ و عزّ، یحب أن تکون عنده
ۀ جلّ و عزّ، أخذ بیدي فسجدت له و أتضرّع وأدعـو للمسـلمین و أقـول اللهـم اغفـر       المـ 

ه و محمـد، صـلی اهللا علیـ    أمۀمحمد، اللّهم و أصلح سـیئات   أمۀمحمد، تجاوز عن سیئات 
سلّم، و رأیت أن قدم الحقّ فوق رأسی و بقدر المد یجتمع فی فمی شیء مثل الرّمل حتّی 

ایـن تجربـه یکـی از واالتــرین    ) 11مرادالمریـدین، ورق  (» .امـتأل فمـی منـه، فرمیـت منــه    
تجربیات دیگري نیز از قول شیخ نقل شده است؛ ماننـد  . تجربیات عرفانی ذکر شده است

روي شیخ که در حال طواف بوده، شـکافته شـده و صـورتش وارد     اینکه حجراالسود بر
گوید کـه  در جایی از قول شیخ می. دیوار کعبه گردیده و اذکاري به او تلقین شده است

دیده است نفسش به صورت دودي از جسم او خـارج شـد و شـیطانی اعـرج، پیوسـته از      
شـده، شـیخ بـا او مجاهـده     کرده و چون به وي نزدیـک مـی  اي دور او را دنبال میفاصله

  . کرده استگریخته و از دور به سمت شیخ سنگ پرتاب میکرده و آن شیطان میمی
اگر چه غالباً حکایات، روایات و احادیث در این کتاب، از قول روایان اسـت و ایـن   

رسـد کـه برخـی    تواند مطالب را معتبر و مستند گردانـد، ولـی چنـین بـه نظـر مـی      امر می
د حکایتی مبنی بر اینکـه قطـب زمـان    مانن. ه و پرداختۀ معتقدان شیخ باشدحکایات ساخت
فرستد و شیخ آن مشکل اي نزد شیخ میشود و فرستادهاي دچار مشکل میدر حل مسئله

شـود، در  چنین حکایاتی که براي نشان دادن علـو شـأن مشـایخ نقـل مـی     . کندرا حل می
نیز در این زمینه هماننـد سـایر متـون مشـابه      شود و این کتاببیشتر متون عرفانی دیده می

پـردازد و هـر کـدام از    البته مؤلف تنها دربارة سـعدالدین بـه مـدح و تمجیـد نمـی     . است
کنـد و بـه طـور کلـی     اي از فضایل ایشان را بیان میبرد، پارهبزرگان و علما را که نام می

  .       کندها را برجسته و از بدگویی دربارة مخالفان خودداري مینیکی
  

  هاي نسخهویژگی
اي منحصر به فرد شناخته شده است که اصل و میکرو فـیلم  نوشتهاز این کتاب، دست

ایـن نسـخه   . شـود در کتابخانۀ مرکزي دانشگاه تهـران نگهـداري مـی    6835آن به شمارة 
برگ و بدون ذکر نام کاتب است که بنـا بـر یادداشـت صـفحۀ اول در فاصـلۀ       57شامل 
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ز جمعه و چاشتگاه روز سه شنبۀ بعد از آن، یعنی طی چهـار روز، در مـاه شـعبان    میان نما
خــط آن بســیار ناخوانــا و در بعضــی . و در شــهر نیشــابور کتابــت شــده اســت 833ســال 

  26.صفحات حاشیه مخدوش گردیده است
  

  :هانوشتپی
 .7ـ5، صبیان التنزیل: ك.براي تفصیل ر. 1
ز نام احمد که نام جد چهارم سعدالدین است کـه ایـن   اي است احمویه گویا مصغرگونه. 2

 )112دنبالۀ جستجو در تصوف ایران، ص.(خاندان به او منسوب هستند
  کنــد و معمــوالً پــس از طــرح آرا و نســفی از حمویــه بــا عنــوان شــیخ المشــایخ یــاد مــی . 3

ــه ــین آن  اندیش ــرح و تبی ــه ش ــعدالدین ب ــاي س ــی ه ــا م ــردازده ــل،  : ك.ر.(پ ــان الکام االنس
  )246ـ245؛ مقصد اقصی، ص237ـ236؛ کشف الحقایق، ص322ـ320ص

ترین شاگردان سعدالدین کـه  یکی از برجسته) محمد جوینی(محمد ابن احمد ابن محمد. 4
دانیم که چند سالی دربارة او تنها می. نامی از وي در منابع شناخته شدة تصوف نیامده است

رداخت و از او اجازة ارشـاد گرفـت؛ و جـز    در اواخر حیات شیخ، نزد او به سیر و سلوك پ
  . آیداطالعاتی دربارة او به دست نمی مقاصد السالکیناین از دیباچۀ 

در این مجموعه، [ 276، جمع و تصحیح نجیب مایل هروي، صهاي پیراین برگه: ك.ر. 5  
  .] آمده است مقاصد السالکینمتن چند رسالۀ کوتاه از جمله 

  .257ـ 256و  172، 101، صچهل مجلس: ك.ر. 6
  .54، صکاشف االسرار: ك.ر. 7
کنـد و وفـات وي را در   ، سعدالدین را در مشایخ عهد هوالکو ذکـر مـی  تاریخ گزیدهدر . 8

آیـد ولـی ذکـري از آمـدن هوالکـو در      به ایران می 651هوالکو در سال . داندمی 658سال 
 مـراد المریـدین  منـابع و نیـز    همچنین تمامی. نیامده است مراد المریدینزمان سعدالدین در 

بـه   658رسـد سـال   بنـابراین بـه نظـر مـی    . دانندرا سال وفات سعدالدین می 650یا  649سال 
  .  عنوان سال وفات شیخ نادرست باشد
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، مجالس المؤمنین؛  303/ 2، هفت اقلیم، 365، صحبیب السیر؛ 101، صمجالس العشاق. 9
ریـاض  ؛ 137/ 7، روضـات الجنـات  ؛ 207ص ،ریـاض الشـعرا  ؛ 3/349، جامع مفیدي؛ 76/ 2

  .340، صطرائق الحقائق؛ 144، صالعارفین
معـروف بـه داعـی    ) ق 810:م(نوشتۀ محمود واعظ ابن حسن ابن الحسین جواهر الکنوز. 10

الــی اهللا و شــاه داعــی از ســادات بازمانــدة ابومحمــد حســن ابــن قاســم معــروف بــه داعــی   
، 3معـارف، سـال   .(شاه نعمت اهللا بوده اسـت  است و مدتی در خدمت) ق 316مقتول (صغیر

 )80، ص3شمارة 
را کـه   نگارستانالدین، معین. الدین جوینی استیوسف ابن ابراهیم استاد و شیخ معین. 11 

  .شناخته شده، به نام او نوشته است گلستاناولین تقلید از  
) کنـد محتسب یاد میکه حافظ از او با عنوان (براي اطالع از زندگی سلطان مبارزالدین. 12

  .137ـ 125، صتاریخ عصر حافظ: ك.ر
صدرالدین ابراهیم فرزند سعدالدین حمویه است که با تزویج دختر عطاملک جوینی به . 13

غـازان خـان و صـدهزار تـن بـه دسـت او        703در سـال  . آن خاندان منسوب و مربـوط شـد  
  )114جستجو در تصوف ایران، ص.(مسلمان شدند

  .نامی از این کتاب نیامده است نکشف الظنودر . 14
  . 852، صنفحات االنس: رك. 15
الدین خیوقی، فقیهی مبرز و دانا بر مذهب شافعی بود و سلطان در امـور مهـم بـا    شهاب. 16

  ق بـه همـراه پسـرش     618در زمـان حملـۀ مغـول بـه خـوارزم درسـال       . کردوي مشورت می
الـدین  سـیرت جـالل  .(یل جفته مدفون اسـت الدین کشته شد و در نسا در مزاري به نام متاج

  ) 78ـ 71منکبرنی، ص
ق ذکـر شـده   .هــ   641بازگشت سعدالدین به بحرآباد در وقایع سال  مجمل فصیحیدر . 17

  )2/263مجمل فصیحی، .(است
ـ  14، ص»المصباح فی التصـوف «مقدمۀ : ك.براي اطالع از فهرست کامل آثار سعدالدین، ر. 18   . 18ـ
جد چهارم سعدالدین، از مشایخ و علماي عصـر  ) ق 530: م(حمد ابن حمویهابوعبداهللا م. 19

. کـرد عین القضات او را در ردیف امام غزالی و برادرش، شیخ احمد تلقی مـی . خویش بود
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دنبالۀ جستجو در .(کردبه گفتۀ ابن اثیر هم صوفی اهل کرامات بود و هم روایت حدیث می
  )112تصوف ایران، ص

: روف کرخی به این صـورت در منـابع دیگـري نیـز آمـده اسـت، ماننـد       نسبت خرقۀ مع. 20
ــان ــهروزبه ــۀ؛ 185، صنام ــاحین روض ــارف؛ 86و   85، صالری ــر المع ــق ؛ 1/249، بح طرائ

  . 2/83، الحقائق
  .این دو رساله به اهتمام و تصحیح حسین بدرالدین چاپ شده است. 21
ق  618ق و  540هاي می منابع سالالدین کبري در تمادربارة سال والدت و وفات نجم. 22

  . ذکر شده است و تنها مورد اختالف نظر در تعداد شاگردان شیخ است
  .این کتاب به تصحیح و توضیح توفیق سبحانی توسط انتشارات کیهان منتشر شده است. 23
گـردآوري   المصـباح فـی التصـوف   این رباعی در مجموعۀ رباعیات شیخ که در مقدمۀ . 24

  . استشده نیامده 
ها متفاوت است و در الدین قمري روایتبا توجه به اینکه دربارة زندگی و مرگ سراج. 25

  .ها علت درگذشت وي نیامده، این حکایت دربارة او قابل توجه استهیچ یک از تذکره
  . این کتاب اکنون در دست تصحیح و ترجمه است. 26
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  .تاي، تصحیح و تعلیق جواد فاضل، علمی، تهران، بی؛ امین احمد رازهفت اقلیمــ  

- Philosophers and religious, truth, London: SCM, press, 1972
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