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 43- 19، ص 1391 پاييز و زمستان، شانزدهمم، شماره هشتسال  تاريخ و تمدن اسالمي،

  
  

  1ابوالحسن خرقاني و آيين جوانمردي
  

  2پروانه عروج نيا
  تهران، ايران گروه عرفان، المعارف اسالمي، ةستاديار بنياد دايرا

  
  چكيده

تحت آيين پيروان اين  برخي. اي بسيار كهن بودهاي طبقه عوام در ايران با سابقهعياري يكي از آيين
ف از جمله اسالم قرارگرفتند و اين آيين را تبديل به آيين ثير زاهدان و عابدانِ مذاهب و اديان مختلأت

تدريج رواج يافت، بر آيين تصوف نيز كه از قرن سوم و چهارم در ايران به. كردند» جوانمردي«فتوت يا 
ابوالحسن خرقاني از جمله پيروان  رسد كهبه نظر مي. ثير هم پذيرفتأجوانمردي اثر گذاشت و از آن ت

اين مقاله در . صوفي دانستند كه با تصوف آشنا شد و بعدها صوفيان وي را كامالً ودبآيين جوانمردي 
از آن بر اساس  خرقانيتلقي با توجه به  و با معرفي اجمالي جوانمردي نويسنده آن است كهسعي 

 ينسبت و ارتباط ابوالحسن خرقان ،گزارش برخي منابع صوفيهنيز گفتارهاي او در آثار منسوب به وي و 
در نهايت در پي آن است تا دريابد كه آيا خرقاني را بايد عارفي در سلك . شودبررسي  ا اين آيينب

  .جوانمردان دانست يا عارفي از جرگة اهل تصوف
  

  .عياري، فتوت، تصوف، ابوالحسن خرقاني جوانمردي، :هاكليدواژه
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  مقدمه
-و ظاهراً جهان 1ناخواندهرسكشاورزي از روستاي خرقان، د) 425- 352( ابوالحسن خرقاني

شود و از سخنانش هم پيداست برخالف بسياري از اهل چنان كه گفته ميناديده بود زيرا آن
چه از اما وي آن. كردمعنا به حجاز و بغداد سفر نكرده بود و رفتن به آنجاها را نيز توصيه نمي

 ي كه با آنها حشر و نشر داشتدانست نه در كتاب بلكه از زبان كساناهل معنا و سخنانشان مي
گويد خداوند وي را هم از سفر و هم از چنان كه خود مياز صوفيان و جز آنان شنيده بود، و آن

خصوص به هيچ شيخ صوفي دست ارادت نداده و در محضرش وي به 2.نياز كرده بوداستاد بي
اش رهين وي هاي باطنيزانو نزده بود؛ تنها كسي از اهل معنا كه خرقاني خود را در گشايش

-با اين حال، بنا بر آن. دانست، بايزيد بود كه حدود يك قرن پيش از تولد وي درگذشته بودمي

   3.چه در منابع آمده، بايزيد نيز از معنويت وي به جايي رسيده بود
كه خواهيم گفت، رابطه مريدي و مرادي ميان خرقاني از طريق بايزيد به هرحال، همچنان

توان گفت كه وي تحت تأثير اما مي. تواند چندان قابل دفاع باشدآملي با صوفيان نميو قصاب 
نامد، بلكه او خود را صوفي نمي. استو يا تربيت عقايد همه اهل معنا از جمله صوفيان بوده

در اين مقاله . كند و روي سخن وي نيز بيشتر جوانمردانندبيشتر با نام جوانمرد خطاب مي
بر پربسامد بودن واژه جوانمرد در سخنان خرقاني در مقايسه با واژه صوفي، به ضمن تأكيد 

پردازيم كه از نظر وي جوانمردان دارند و از اين رهگذر به پيوند نزديك خصوصياتي مي
اما پيش از . ابوالحسن خرقاني با جريان جوانمردي و تأثير بسيار آن بر وي خواهيم پرداخت

  .سخن بگوييم) فتوت(است تا اندكي درباره عياري و جوانمردي  ورود به اين موضوع الزم
  
  ) فتوت( جوانمردي عياري و

در عصر جاهليت . جوانفتوت در لغت عرب اسمي است برگرفته از كلمه فَتي و به معناي تازه
در آغاز . رفتنيز فتوت مجازاً به معناي شجاعت، سخاوت، ايثار و حمايت از ناتوانان به كار مي

رسد كه تا حدي آراسته به م فتوت جاهليت نه تنها مورد تأييد قرارگرفت بلكه به نظر مياسال
كه در غزوه اُحد لقب فتي ) ع(برخي فضايل اخالقي ديگر نيز گشت، از جمله از حضرت علي 

گرفت، روايات چندي در باب معناي فتوت نقل شده كه در آنها برخي ديگر از سجاياي اخالقي 
                                                 

  ) 596: 1362انصاري،←(: نك. 1

  .47/ 1محمد بن منور ،  .2
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است، مانند تواضع، صبر، عفو، وفا به عهد، راستگويي، حيا و  فتوت اضافه گرديده برمفهوم واژه
هاي مختلفي از مردانگي و تدريج تا عصر اموي معناي فتوت وسعت يافت و جنبهبه 1.اداي امانت

رسد كه همراه شدن فتوت جاهلي با البته به نظر مي 2.مروت و مكارم اخالقي را شامل گرديد
هاي هاي مشابه خود در فرهنگ و تمدني ديگر در دوره اسالمي تحت تأثير آيينمكارم اخالق

  3.است خصوص ايران بودهديگر به
آيد در فرهنگ و هاي عاميانه كهن و تاريخ ايران نيز برميچنانكه از اساطير و قصهآن

وجود تمدن ايراني همواره نسبتي ميان پهلواني با شجاعت و سخاوت و حمايت از مظلومان 
داشته است و در اين سرزمين همواره پهلواناني بودند كه با سلحشوري و تدبير داد مظلوم از 

عقايد و آيين و آداب . كشيدندگرفتند و دست نوازش بر سر محرومان و درويشان ميظالم مي
  4.است اند ارتباط تنگاتنگي با آيين مهري داشتهاين پهلوانان كه گويا تشكيالتي هم داشته

خداي مهر كه پيش از زرتشت در افكار و اعتقادات اقوام آريايي حضور داشت، پس از 
پذيرفتن آيين زرتشت بار ديگر در دوران هخامنشي به عنوان خدايي قدرتمند در كنار اهورامزدا 

اين خداوندگار داراي صفاتي روحاني در عين جنگاوري و شهرياري بود و عقيده به . قرار گرفت
اشكانيان چندان قدرت وگسترش يافت كه عقيده به اهورامزدا و پرستش وي را  وي در دوران

بر اساس مهريشت مهر يا ميترَه، ايزد عدالت و پيمان، دشمن سرسخت . در سايه قرار داد
وي نماد پارسايي، مهر ورزيدن و نيز . دروغگويان و پيمان شكنان و حامي همه آفريدگان بود

ازمان پهلواني كه شايد بتوان آن را اولين سازمان به اصطالح تشكيالت يا س. پهلواني است
جوانمردي خواند، در دوران اشكانيان مهر را الگوي خود قرار داده بودند و با رشادت و تدبير در 

افتادند و شهري را از دست زورگويان كردند و گاه با ظالمان درميمسايل اجتماعي دخالت مي
. آوردنددستي اموال به غارت رفته مظلومان را از ظالمان باز پس ميآوردند و يا با تربيرون مي

از قضا گفته . آمدندبدين ترتيب پيروان اين آيين هم سرباز بودند و هم به نوعي دزد به شمار مي
شايد اين دزدان . شود اين دزدان دريايي بودند كه آيين مهر را به آسياي صغير معرفي كردندمي

به هر حال چنين آييني به نام جوانمردي يا  5.كيالت و سازماني بودندخود اعضاي چنين تش

                                                 
  .115، 67؛ شمس الدين آملي، 10واعظ كاشفي،  :نك ،براي اطالع بيشتر. 1
  .يازده–واعظ كاشفي، مقدمه محجوب، هفت . 2
  .يك و بيست و دو ؛ افشاري، بيست و111گولپينارلي، . 3
  .161-157و  155، از اسطوره تا تاريخمهردادبهار، : نك. 4
  .170-164جستاري چند در فرهنگ ايران، بهار، . 5
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داستان  2.و يا هر نام ديگري به گواهي شواهد تاريخي و ادبي در ايران وجود داشت 1عياري
هاي جوانمردي و گسترش آن در همه يكي از شواهد ادبي بر حضور سازمان سمك عيار

به نور و نار و مهر و زند و پازند  سمك عيارداستان سوگندهاي عياران در . شهرهاي ايران است
  3.نشان از قدمت اين آيين دارد

آيين عياري كه يا خود همان آيين مهري بود و يا تشكيالتي بوده كه سخت تحت تاثير 
خداي مهر، خداي حامي مردم، راستي، درستي و پاكي قرارگرفته بود، پس از ورود اسالم نيز در 

آيد كه از برمي تاريخ سيستاناز . است شكال مختلف به حيات خود ادامه دادهسرزمين ايران به ا
هايي به نام عياران در خراسان و سيستان عليه بيداد امويان فعاليت سده دوم به بعد گروه

  4.ق بود 179اند كه از جمله آنان قيام آذرك در سيستان در داشته
ي آن خود را با برخي دستورهاي اسالم به رفته رفته اين آيين با گسترش اسالم و استيال

مانند سفارش به زهد، طهارت، تسليم و رضا در برابر وجودي يگانه، مهربان، رحيم و رحمان 
سو يافت، و از سوي ديگر اشتراك در مقاصد اخالقي و اجتماعي اين مرام با مفهوم آشنا و هم

ي نيز بدان توصيه شده بود، سبب ساده و ابتدايي فتوت در ميان اعراب كه در دوران اسالم
رسد چنين مرام و به نظر مي. گرديد تا اين انديشه و تشكيالت آن اعتال و نيز گسترش يابد

اي به صورت تشكيالتي منسجم احتماالً بايد از ابتكارات ايرانيان باشد كه بعدها به مناطق عقيده
ول برخي آيين فتوت در قرن اول ، زيرا اگر به ق5است ديگر از جمله جهان عرب سرايت كرده

ها آغاز شده و بعد به بغداد سرايت كرده هجري در شهر كوفه و يا در بصره و در مقابل اموي
هايي از عراق بودند كه پيش از اسالم نيز در سلطه ايرانيان بودند و باشد، اين مناطق بخش

توان پس مي. لطه داشتندالعرب سةپادشاهان ساساني نيز بر آنجا و حتي كم و بيش بر جزير
هاي روحاني و معنوي خود بايد از گفت كه اين آيين بخصوص با تشكيالت و همچنين ويژگي

                                                 
-گر است و از نظر ملك عيار، به معناي بسيار آمد و شد كننده، گريزنده، تيزرو، تردست، زيرك، طرار و حيله. 1

 رفتهكار مي آمده و در متون فارسي دري به شكل عيار و به معناي يار به فارسي ميانه» ايار«الشعراي بهار از كلمه 
هم » مروت«با  تاريخ سيستاناين واژه در . است يار به صورت ايار نوشته شده هكهن قرآن نيز واژ هدر ترجم. است

  ). 302، هاي سلوكتازيانه؛ شفيعي كدكني، 81- 74رياض، : نك(معناست 
  .84 تيشنر،. 2
  .164و  163، جستاري چند در فرهنگ ايران؛ بهار، 93و  92ناتل خانلري، : نك. 3
  .348، زرين كوب؛ 192و 179و  3، پانويس161، تاريخ سيستان .4
  .62/ 2؛ شيبي، 72، رياض. 5
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برخي آداب اين آيين نيز حضور عقايد و . نشين رفته باشدهاي عرب طريق ايرانيان به سرزمين
تشتيان را به ياد كند، نظير بستن كمربندي كه كمربند كستي زرييد ميأآداب ايراني را در آن ت

پوشيدن كه از آداب تشرف به جماعت فتيان است و پوشيدن آن ) شلوار( آورد و يا سراويلمي
همچنين در  1.مخصوص قوم آريايي بود و استفاده از آن از دوره هخامنشي در ايران متداول شد

نند توجه به توان توجه به برخي عناصر مهم فرهنگ ايراني ماميان وابستگان به اين عقيده مي
  .نور و راستي را مشاهده كرد

هاي اهل معنا از جمله به هر حال، در بخشي از پيروان اين آيين بر اثر مجاورت با آيين
تر شد و تر و باطنياي روي داد به اين معنا كه تعاليم آنان تا حدي درونيتصوف تحول تازه
ه تدريج زهد و پارسايي در برخي از هاي خود را نيز از دست داد از جمله بالبته برخي جنبه

تر شد و در خدمت به خلق، طراري و سلحشوري را فرو نهاد و يا  رنگوابستگان و پيروان آن پر
اعتنايي به نام و نامجويي كه نشان از دوران پهلواني و عياري داشت جاي خود را به اخالص و بي

از دست دادن بخشي از ميراث خود شايد بتوان گفت كه در اين مرحله عياري با  2.ننگ داد
يعني صبغه جنگاوري و نبرد در برابر ظلم و ستم با سالح، به فتوت و جوانمردي تبديل گشت و 

: توان از اين جمله دانست مشاهيري ماننداحتماالً مي. عياراني رو به جوانمردي و فتوت نهادند
پيشه از عياران سپاهيو » سرهنگ جوانمردان«، )240درگذشته(احمد بن خضرويه بلخي 

و ابوالحسن احمد بن سهل ) 264درگذشته ( خراسان؛ ابوحفص عمر بن سلمه حداد نيشابوري
اما بخشي ديگر از  3.كه هر سه سران فتيان و جوانمردان بودند) 384درگذشته ( صوفي پوشنگي

- آزادياين تشكيالت نيز به نوعي ديگر حضور خود را در تحوالت اجتماعي حفظ كرد و رجال 

به هرحال عياران و . بخش پرورد مانند يعقوب ليث صفاري و ابومسلم خراسانيخواه و آزادي
جوانمردان از سده دوم تا سده ششم شهرت و محبوبيت بسيار داشتند و حكاياتي كه از 
جوانمردي آنان در ادبيات ما وجود دارد نشان از گسترش و مقبوليت آنان در ميان عام و خاص 

                                                 
  .بيست و سه -بيست و دو  ؛ افشاري،196و  195/  2 شيبي،. 1
  .چهل وهشت-، چهل وهفتهانامهفتوتافشاري،  2.
همچنين كساني ماننـد ابـوتراب نخشـبي، شـقيق بلخـي و      . 184و  183؛ هجويري، 458و  118و  103 سلمي،. 3

و  146(بايد به فتـوت نزديـك هسـتند سـلمي      -است سلمي آمده طبقات صوفيهكه نامشان در  -فضيل عياض را 
؛ زريـن  12نفيسـي،  : ز نـك نيـ ( .است خود اينان را با صفت فتوت ياد كرده و يا از اجله فتيان دانسته )458و  192

  ).50و 49؛ رياض، 347و  346كوب، 
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گرا بودند، در هاي پنجم و ششم بود كه گروهي از فتيان كه درونايد به تدريج از سدهش 1.دارد
 هاي ديگر مانند مالمتيه و يا صوفيه جذب شدند و همچنين آنان را هم تحت تأثير قرارآيين
تري براي خود قائل بود نيز مبتالي به عوام شد و اما آن بخش ديگر كه نقش اجتماعي 2.دادند

چون نوع جامه و مكان و تشكيالت و آداب تشرف و سلسله نسب گرفتار  صورت همدر شكل و 
-گري، داش، سرانجام نيز دچار بدنامي گرديد و عياري و جوانمردي آنان تبديل به لوطي3آمد

  .گري، راهزني، غارت و چاقوكشي شدمشتي
  

  رابطه تصوف و فتوت 
- خود را مي طبقات الصوفيهسلمي  و حتي اللمعسراج  ،التعرفوقتي كساني چون كالباذي 

هاي نوشتند، يعني تا سده چهارم و اوايل سده پنجم، عنوان صوفي در ايران و بخصوص در شهر
و مردم با اصطالحاتي چون زاهد، فقيه،  4خراسان بزرگ چندان شناخته و يا رايج نشده نبود

نيز بود مانند فتيان يا  عالم، واعظ، خطيب و حكيم آشنايي داشتند و مكاتبي با صبغه عرفاني
ابن سينا نيز كه در آن . خواندندجوانمردان، مالمتيان و كراميه كه آنها نيز خود را صوفي نمي
كه درباره اثبات  اشارات و تنبيهاتزمان در نواحي خراسان در سير و سفر بوده در سه نمط آخر 

در حقيقت تصوف . است كرامات و مقامات عارفان سخن گفته، ذكري از تصوف و صوفي نكرده
ابوسعد خرگوشي . هاي دور وجود داشته و به ما رسيده باشد جرياني نبوده كه از گذشته

است كه تصوف طريقه اهل عراق نيشابوري از علما و متصوفه و مؤلفان قرن چهارم نيز گفته
به تعبير ديگر  5.ناميدنداست، اما اهل خراسان طريقه مالمتي دارند و پيشتر آنها را محزونان مي

عراق بوده كه به تدريج به ساير مناطق جهان اسالم  در تصوف يكي از جريانات معنوي و عمدتاً
هاي شناسيم، الاقل درسدهاست و برخي از كساني كه ما امروز به نام صوفي مي كشيده شده

گونه اما همان .شدچهارم و پنجم با اسامي ديگري مانند زاهد، عابد، حكيم و فتي از آنان ياد مي

                                                 
  .نوزده-واعظ كاشفي، مقدمه محجوب، هفده 1.
  .347-345 ؛ زرين كوب،96-94 گلپينارلي،. 2
هـاي   كردند در مكانها تجمع ميآنها هم مانند صوفيان كه درخانقاه: تشكيالت اهل فتوت شبيه اهل تصوف بود. 3

» آسـتانه «نيز ) 841-840/ 2(افالكي. اندگفتهه آن تكيه و لنگر و البته بيشتر آستانه ميآمدند كه بخاصي گرد مي
  .است را بارها به معناي جايگاه جوانمردان به كار برده

  .156/ 1سويري، . 4
  .42خرگوشي، . 5
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به ) 412درگذشته( اند احتماالً كساني همچون ابوعبدالرحمن سلميكه برخي محققان نوشته
سعي كردند تا براي رواج و گسترش  -كه اثرش به ما رسيده - نويس صوفيه عنوان اولين طبقات

ان، هاي شناخته شده سابق از جمله حكيمان، زاهدتصوف پيوند ارادت يا مصاحبتي براي گروه
فتيان و جوانمردان با صوفيان بغداد برقرار سازند و بدين ترتيب تصوف را جنبشي يكدست و 

ولي با دقت در  1.متجانس و قديمي حتي از صدر اسالم در همه نقاط جهان اسالم بنماياند
ها توان منشا و خاستگاه برخي شخصيتاست، ميها به كار رفته عباراتي كه گاه در همان كتاب

  .خوانند، بازشناختترديد و بدون تامل آنان را صوفي ميامروز برخي بي را كه
اند همين بود كه چرا مؤلفان صوفي يكي از نقدهاي هم كه علما از ابتدا به صوفيه داشته

بسياري از محدثان و زاهداني چون حسن بصري، ذوالنون مصري، ابراهيم ادهم، بشرحافي و 
از كتاب  2صفه الصفوهدر كتاب ) 597متوفي ( ابن جوزي. اندهآوردسفيان ثوري را صوفي بشمار

كند كه كساني چون سفيان ثوري، مالك دينار، شافعي و احمد حنبل را از انتقاد مي االولياةحلي
وي در . است عراق نامي از تصوف نبوده جمله صوفيان آورده در حالي كه در آن زمان حتي در

ون رابعه، سهل تستري، شاه شجاع كرماني، ممشاد دينوري، چ اين اثر بسياري از كسان را هم
يحيي بن معاذ، ابراهيم خواص، بايزيد بسطامي، ابراهيم ادهم، شقيق بلخي، حاتم االصم، ابوبكر 
وراق، ابوتراب نخشبي، ابو سليمان داراني، احمد بن ابي الحواري كه به تصوف بعدها اشتهار 

ها ميان سخنان و البته وجود برخي مشابهت 3.است آوردهيافتند در رديف صلحا، حكما و زهاد 
ابو  هايي كه اهل تصوف مانند احوال اهل معنا مانند حكما و فتيان با صوفيان و نيز كتاب

اند، سبب شده تا عبدالرحمن سلمي و ابو حفص عمر بن محمد سهروردي درباره فتوت نوشته
- از جريان فراگير بعدي يعني تصوف نبوده اي غيرتصور رود كه در گذشته هيچ جريان معنوي

كه حال آن 4.اند اصال حكمت و يا فتوت بخشي از تصوف استگونه كه برخي نوشته است و همان
ها در محتوا و تا حدي شكل، فتوت منشاء و خاستگاهي متفاوت با تصوف با وجود برخي شباهت

- هر چند صوفياني هم بوده. است تصوف در نهاد خود جرياني فردي و كامالً شخصي بوده. دارد

اند كه با مردم حشر و نشر داشتند و به زعم خود براي بهبود زندگي عامه با اميران و سالطين 
                                                 

-15 مان،هفت آس »كندو كاوي در تصوف و تشيع گفتگويي با پورجوادي« پورجوادي،: براي توضيح بيشتر، نك .1
 .157- 156/  1، ميراث تصوف؛ سويري، 17

  . 25/  1سويري، . 2
  .62/ 4؛ همو، 223،237، 172، 165-98،107،159، ،90،  27،31/  1ابن جوزي، . 3
  .157-156، ؛ مير سيد علي همداني94-93، رسائل جوانمردانشهاب الدين عمر بن محمد سهروردي، . 4
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آمد بلكه كردند ولي در تصوف درد مردم داشتن فضيلت به حساب نميمراوده و مكالمه مي
نه اشتغال به دنيا، همواره رو تاركانِ هرگو نوعي مشغولي و درگيري با جهان كثرات بود و ازاين

  . آمدندتر به نظر ميمتعالي
اما جوانمردي مانند حكمت قديم ايرانيان، خدمت به خلق را مزاحمي براي خدا دوستي و 

بعالوه كاستن از درد و رنج مردم از فضايل و اغراض معنوي و راهي  1.داندروآوردن به حق نمي
اشتغالي دارند به شرط نديدن عمل نه تنها  كساني هم كه چنين. بس مهم به سوي حق است

شوند، بلكه شفقت به خلق با دوستي حق پيوسته دانسته مشغول به دنيا و نفس شمرده نمي
عالوه بر اينها فضايل اخالقي مهم در جوانمردي و فتوت مانند حكمت بيشتر از طريق  2.شودمي

خاوت، شجاعت، وفاي به عهد، گذشت و داري، سيابد مانند امانتارتباط انسان با غير معنا مي
حال آنكه در تصوف كماالتي از قبيل  3.ايثار كردن و در اين كار ميان مؤمن و كافر تميز ننهادن

از اين حيث به نظر . است معرفت، فنا و بقا و حيرت كه كامال كاركرد فردي دارند، اهميت يافته
بسطامي و خرقاني را از ادامه دهندگان  رسد بتوان اين سخن شيخ اشراق، كه حالج، بايزيدمي

                                                 
  .131- 107، پژوهشنامه عرفان، »ترمذي حكيم يا صوفي« ،عروج نيا: براي توضيح بيشتر نك .1
اما وي را  ؛هاي صوفيه آمده شاگرد حكيم ترمذي، از جمله حكمايي است كه نامش در اغلب كتاب ،ابوبكر وراق. 2

او از كساني است كه ). 21پانويس ،24مقدمه پورجوادي، ص علم التصوف،( توان در شمار صوفيه دانستنمي
تورات و انجيل و زبور و " :گويدداند و ميخدا را از شفقت و نرمي و خدمت به خلق جدا نمي شناخت و پرستش

دو از دل، دو از زبان، دو از اندام و دو : ها كه خداي از خلقان هشت چيز خواست فرقان برخواندم، يافتم درين كتاب
نرمي با مردم؛ اما از اندام پرستش بر  حق واز خوي؛ اما از دل شناخت خويش و شفقت با مردم؛ اما از زبان ياد كرد 

همچنين از وي  ).15خانقاهي، ( »حق و ياري دادن مردم؛ اما از خوي صبر كردن بر بال و بردباري با بندگان خداي
نوشته بود تا اخالص را به خاطر داشته باشد و بر ديگر  "خ"كنند كه او بر يك سوي رداي خود حرف حكايت مي
اي است وي به اخالص در كنار مروت نشانه هتوج) .320انصاري، . (تا مروت را از ياد نبرد. ته بودنوش "م" سوي ردا

دانست و از نظر او معامله نيك با خدا بر اينكه وي مهرباني و خدمت با خلق را از اركان دينداري و تعالي روحي مي
. فاني اين حكيم شباهت با عقايد اهل فتوت داردبايد دركنار معامله نيك با خلق باشد و از اين حيث شناخت عرمي
گويند كه ابوحامد ترمذي از ابوبكر وراق خواست كه چيزي به او ياد بدهد تا وي را به خدا و به مردم نزديك مي
كند درخواست و دعاي تو به درگاه اوست و آنچه تو را به آنچه تو را به خدا نزديك مي" :گويدوراق به او مي. كند

اش الزم به ذكر است كه انصاري ضمن اينكه در باره). 224سلمي، ( "كند ترك مسئلت از آنهاستنزديك ميمردم 
او بنگرد تا ببيند كه وي  متعلم عالم وخواهد تا اندازة علم وي را بشناسد بايد به كتاب هر كس مي" :گويدمي

وي حكيم بود و عارف، نه «ما تصريح دارد كه ا ؛)317انصاري، ( "تورات، انجيل، زبور و كتب آسماني خوانده بود
  ).317همو، ( »صوفي چيز ديگر است. صوفي

  .157-156فتوت نامه تاريخ، آيين ، آداب و رسوم، مير سيد علي همداني، در  . 3
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ناظر به همين معنا دانست كه شايد جوانمردي آنگونه كه در  1،شماردحكمت خسرواني مي
و دنباله  2يابيم، بيشتر بخش حكمت عملي آن حكمت خسروانيخرقاني و آن ديگران مي

مكاتب اهل معنا در البته به تدريج عطر مفاهيم هر يك از . فرهنگ و تمدن ايراني بوده است
فضاي ديگري نيز رخنه كرد و بعدها صوفياني اهل اجتماع و حتي سياست و سلحشوري پيدا 

هايي عجيب در باب خودي و فنا ظهور كردند كه حتي شطحسو نيز فتياني اهل بيشدند و از آن
پس به هرحال نبايد تصور كرد كه هر كس چنين حقايق و معارفي گفته . وحدت با حق گفتند

رو، بهتر است طريق احتياط بپيماييم و در اطالق واژه صوفي و يا اهل ايناز. است صوفي بوده
تصوف الاقل تا اوايل سده پنجم به برخي اهل معنا و يا عرفان پرهيز كنيم و تنها نام صوفي را 

ردان جنيد براي كساني به كار ببريم كه به طور مستند ارتباط آنها با حلقه عرفاني بغداد يا شاگ
  .است اثبات شده

  
  منابع اصلي درباره احوال و آراي خرقاني 

بايد طريق احتياط پيمود و به كه پيشتر گفتيم، درباره مكتب عرفاني خرقاني نيز ميچنانهم
آثار نزديك به زمان وي رجوع كنيم، بخصوص آثاري كه به وي منسوب است و يا نزديكان وي 

ها و  دقتي و يا تحريف مؤلفان اين كتابه در عين حال باز هم نبايد از بيالبت .اندبه نام او نوشته
خوشبختانه اثر محققانه دكتر شفيعي كدكني درباره مجموعه آثار . نويسان غافل بوديا نسخه

هاي ترين نسخهكار را آسان كرده و مهمترين و صحيح نوشته بر دريامربوط به خرقاني به نام 
  .شوددر اين مقاله تنها به گزارش اجمالي اين آثار بسنده مي. است ناساندهاين آثار را به ما ش

اند، وي درس ناخوانده بود و آشنايي وي با مباني گونه كه از قول خرقاني نوشتههمان
هم تصريح دارد خرقاني امي باقي  4انصاري 3.علوم ديني در حد آموختن قرآن از طريق الهام بود

به جز اين در سخنان وي اشتباه در تلفظ . گفتكه الحمد را الهمد ميرو است، ازآن مانده

                                                 
  .503، االشراقةحكمشهاب الدين يحيي سهروردي، . 1
چه شهاب الدين است كه آن ده و احتمال دادهاشاره كر نوشته بر دريابه اين موضوع شفيعي كدكني در مقدمه . 2

 نيز،) 3پانويس ،117و  116، 46( است يحيي سهروردي حكمت خسرواني خوانده شايد همان جوانمردي بوده
  ).651/ 2محمد بن منور، تعليقات شفيعي كدكني، : نك(

  .124و  115 -114، هاي سلوكتازيانه؛ شفيعي كدكني، 662-661، عطار 3.
  .596، يانصار .4
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اثر . توان به وي نسبت داداي را نميبنابراين هيچ كتاب و نوشته 1،عبارات شايع عربي وجود دارد
يكي از نزديكان يا  تر از اين بوده،را كه در صورت اصلي خود مفصل نورالعلوممنسوب به وي 

المنتخب من اي از آن با عنوان اما از اين اثر امروز فقط گزيده. است هشاگردان وي گرد آورد
 ثبت شده 698باقي مانده و زمان كتابت آن در  كالم الشيخ ابي الحسن الخرقاني رحمه اهللا عليه

ترين و  نزديك 2.از آنجا كه سبك نگارش اين اثر به نثر سده پنجم و ششم نزديك است. است
هاي ديگري احتماالً نسخه. آيدرش براي احوال و افكار خرقاني به شمار ميمورد اعتمادترين گزا

ذكر «مايه نوشتن آثاري درباره وي از جمله بخش مفصل  دست نورالعلوماز اصل اين كتاب يعني 
كه متعلق تذكره اي از نسخه. عطار شده است االولياء ةتذكردر كتاب » شيخ ابوالحسن خرقاني
تواند در هاي لهجه قومسي مياست به سبب حفظ ويژگي 697و مورخ  به كتابخانه گنج بخش

اين نسخه را نيز شفيعي . باشد نورالعلوممنبع خوبي براي باز سازي اصل  نورالعلومكنار منتخب 
تصحيح و ) نوشته بر دريا(در همان مجموعه » ذكرشيخ ابوالحسن خرقاني«كدكني با عنوان 

است كه تاريخ كتابت آن  »طب السالكين ابوالحسن خرقانيق ذكر«اثر ديگر . است چاپ كرده
و در آن تصريح شده به اينكه مؤلف با يكي از فرزندان شيخ به نام شيخ الدين محمد سني  877

بدين ترتيب، ما براي مطالعه احوال خرقاني  3.است ارتباط داشته و حكاياتي از وي نقل كرده
ايم و در چاپ شده استفاده كردهنوشته بردريا ت و در بيشتر بر اين سه اثر كه منابع اصلي اس

انصاري  الصوفيهطبقاتهاي منابع نزديك به زمان وي مانند كنار آن نيز نگاهي داريم به گزارش
) 465درگذشته ( هجويري كشف المحجوببود و  كه محضر وي را درك كرده) 481درگذشته (

  .محمد بن منور مربوط به سده ششم يداسرار التوحاز كتاب  هاگزارشو تا حدي برخي 
   

 خرقاني و تصوف

چه گفته شد ابتدا بايد از منابع اصلي و بر اساس اقوال خود خرقاني دانست كه طريق بنا بر آن
من نه عابدم نه زاهدم نه عالمي « :گويدوي مي. كردوي چه بود و او خود را چگونه معرفي مي

وي درباره دوران كودكي جواني خود اعتراف  4.»امتو يكي اي، من از يكينه صوفي الهي، تو يكي
كودك بود از پدر و مادرش قرآن نياموخته بود علمي ندانست ولي با خود گفت «دارد كه 

                                                 
  .135-124 هاي سلوك،تازيانهشفيعي كدكني،  1.
  .227/  2، شناسي سبكمحمد تقي بهار، . 2
 .113-93مقدمة شفيعي كدكني،  نوشته بر دريا،: شناسي نكبراي اطالعات نسخه .3

  .129، ش 169، دريا نوشته بر. 4
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- پارسايي پناهي است هر كه آن بورزد بر حق همه سود كند آن بر دست گرفته بودم و همي

- لماني به سبب فطرت پاك ترجيح داد بيبنابراين، وي در فقدان يادگيري آداب مس 1.»ورزيدم

هاي اديان و مذاهب و فرق درآيد، تنها پارسايي بورزد زيرا هم عقل و هم آنكه در قالبي از قالب
پس اين . كنندهمه اديان، پاكي و پارسايي را كه در آن پناه و آرامش است، سفارش مي

اگر جبرئيل « :گويدهمين سبب ميبه » عنايت حق سر برزد«: جا رساند كهپارسايي او را بدان
بدين  2.بر مصطفي نيامدي و مصطفي بر خلق نيامدي، بوالحسن همچنين بودي كه نيست

به خدا سپرد و بنا به  ترتيب، وي به شيخي از مشايخ تصوف روي نياورد بلكه خود را مستقيماً
مذهب شافعي اي درماندي عالمي از خداي تعالي چنان كرد كه هر چه به مسئله« گفته وي

  3.»بياوردي تا آن مسئله وامن بگفتي
بدين ترتيب، خرقاني دل به استادي در عالم ظاهر نسپرد و به جاي مخلوق خالق را 

كند از اينكه كساني بستن خود به وي خود تعجب مي. راهنما، و پارسايي را مرام خود قرار داد
شاگردان كه گويند از پيش استاد  عجب دارم از اين«: گويددانند و مياستاد را ضروري مي

بشنيدم ولكن شما دانيد كه بوالحسن هيچ مخلوق را به استادي نگرفته است، استاد وي حق 
در عين حال همه پيران را «و در جاي ديگر عبارتي بر اين جمالت افزوده شده كه  4»بوده است

- كه قرآن ميا همچناناست ت آيد كه وي سعي كردهاز اين سخن بر مي 5.»حرمت الزم گرفتم

همه سخنان نيك پيران را بشنود  6.فبشر عباد الذين يستمعون القول و فيتبعون احسنه: آموزاند
اما . كه هر سخن نيكي سخن خدا و راهنماي انسان است. بشنود و آنچه نيكوست اختيار كند

ت دانسگونه كه گفته شده تنها پيري كه خرقاني بيش از همه خود را مديون وي ميهمان
ها بعد از وفات بايزيد مندي غايبانه بود زيرا والدت خرقاني سالبايزيد بود ولي اين ارادت و بهره

توان سرسپردگي دانست، زيرا در برخي عالوه بر اين، ارادت خرقاني به وي را نمي. است بوده
ايزيد حكايت از ب: گويدپسندد و در برابر اين پير مقبولش ميموارد خرقاني سخن بايزيد را نمي

كردند كه او گفت از پس هر كار نيك، كاري بد بكن تا چون چشم تو بر آن افتد بدي بيني نه 

                                                 
  .689، ش 279، همان .1
  .678. ، ش277، همان. 2
  .47/ 1 ، محمد بن منور. 3
  .932، ش320 نوشته بر دريا،. 4
  .265، ش192 ،همان .5
  .17 ،زمر. 6
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همچنين  1.شيخ گفت بر تو باد كه نيكي و بدي فراموش كني و خداي را ياد كني و بس. نيكي
  2.»نه مقيمم نه مسافر بوالحسن هم مقيم است هم مسافر :بايزيد گفته است«: گويدمي

اند كه خرقاني تعليم و تربيت از روحانيت شيخ ابويزيد اين حال، برخي از صوفيه نوشتهبا 
دريافت كرد و شيخ ظاهر وي نيز ابوالقاسم قصاب بود و قصاب نيز خرقه از دست محمد بن 
عبداهللا طبري پوشيد و بدين ترتيب نسبت تصوف وي را به واسطه عبداهللا طبري و ابومحمد 

وهم در سخنان  4اما هم انتساب بايزيد به تصوف نيز مشكوك است 3.رسانندجريري به جنيد مي
بعالوه، اينكه . سخنان خرقاني مطلبي كه حاكي از ارادت وي به قصاب آملي باشد وجود ندارد

قوي نيست و اصوال حتي مدركي بر رفتن  5.است وي به آمل سفر كرده و مدتي نزد قصاب بوده
را او اصوال اهل سير و سفر نبوده و حتي به حج هم نرفته رفتن وي تا نيشابور هم وجود ندارد زي

حال اگر وي به آمل  6.چنانكه در منابع آمده ابوسعيد را هم از رفتن به مكه بازداشته بودو آن
هاي ديگري شود، زيرا گزارشرفته باشد باز هم نسبت وي به تصوف از طريق قصاب اثبات نمي

دهد نسبت قصاب به تصوف نيز جاي ترديد دارد؛ از مي هم از كتب صوفيه وجود دارد كه نشان
دانيم مي. عقيل بستي سروال جوانمردي پوشانده استقصاب آملي به  7جمله به گزارش انصاري

دانيم كه شلوار يا سراويل از جمله لوازم جوانمردي است و سراويل دادن خود رسمي است در 
از ابو عبداهللا داستاني، از مريدان بايزيد  نيز 8سهلگي. ميان جوانمردان براي ورود به اين آيين

 هيچ مقامي نزد شيخ المشايخ«كند كه عصر با قصاب و خرقاني، نقل ميبسطامي و هم
باالتر از درجه فتوت نيست و نخستين كس كه بدين راه رفته و  اهللا عليه، هرحم ،)داستاني(

                                                 
  .382، ش209، دريا نوشته بر 1.
 :گويـد داند، باز آزادانه مي؛ خرقاني در باره شبلي كه او را پيري شايسته احترام مي474ش ،223، دريا نوشته بر .2
نبيند شيخ گفت الهي همه خلـق را بينـا كـن كـه      شبلي گفت الهي همه خلق را نابينا كن تا به جز من كسي ترا«

، 281و  475، ش224، همـان ( چون ترا بينند داننـد كـه شـادي ايشـان از كـه بـود      ...«و يا » ترابينند و كرا بينند
  ).1137، ش 365 ،همان(شبلي گفت آن خواهم كه نخواهم آن هم خواستي است : گويدچنين مي هم ») 700ش
  .364،352/ 2؛ محمد معصوم شيرازي، 292 امي،؛ ج1/49محمد بن منور، . 3

4. Landolt, Hermann" Abul-Hasan Karaqani, V 1, p.305. 
  . 49/ 1محمد بن منور، . 5
  .41و  40و 12مقدمة شفيعي كدكني،  دريا، نوشته بر .6
  .602انصاري، . 7
  .312، روشنايي دفترسهلگي، . 8
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البته  1.»اس قصابپس از او ابوالعب است و بايزيد بوده بدين مقام نائل آمده است و بدان رسيده،
در جمع ميان اين اقوال شايد گفته شود كه او اولين كسي است كه جوانمردي را با تصوف 

كه حالج،  2قدر نياز به تتبع دارد كه نظر شيخ اشراق سهروردياما اين موضوع همان. آميخت
  . دانستمي داران حكمت خسروانيبايزيد بسطامي، خرقاني و قصاب را از ميراث

گردد كه شيوه سلوك وي اصوال با مريد عالوه بر همه اينها، از سخنان خرقاني آشكار مي
هر كه در راه حق قدم نهد سه چيز وي را آفت « :گويداو مي. گرفتن و مريد بودن سازگار نبود

ريد نبود هرگز مرا م«: گويدو باز مي 3»يكي مريدان، ديگر جمع مال، ديگر نام و ثنا جستن: بود
به عقيده وي مريد گرفتن دعوي است و دعوي  4.»زيرا كه من دعوي نكردم من گويم اهللا و بس

وي به . برم، براي خود مرشد و مراد نيز خطرناك استكه من شما را به سوي حق ميدعوي اين
بيا تا روي به طاعت آريم كه هر كه به « :خواست مريد وي شود گفتعمي بوالعباسان كه مي

كند حتي اگر كسي ارادت به او توصيه مي 5.»و پيري مشغول شود حق فراموش كندمريدي 
بنابراين  6.»وي از در درآيد پير را به وي مشغول نبايد بود«گونه مريد شود كه پيري يافت آن

اي و نه خدمتي به درگاه مريد بيايد، بنشيند و ببيند و از احوال شيخ بياموزد و برود؛ نه خرقه
اهل خرقه دادن نيست، انصاري هم كه وي را ديده بود و خود را سخت مديون وي وي . شيخي

از خرقه كسي مرد «به نظر خرقاني اصوال . است دانست، ادعا نكرده كه از وي خرقه گرفتهمي
  7.»نگردد

بنابراين، خرقاني نظام خانقاهي براي تربيت مريدان، اجازه براي ارشاد و خالفت و خالصه 
است بيشتر  خانقاه وي هم كه گاه در منابع از آن سخن رفته. پذيردتي را نميچنين تشكيال

وي آن را از كار و . رباط مسافران و سر پناه مهمانان غريب بود، نه زاويه رياضت و تربيت مريدان

                                                 
   .است وت و مروت دانستهنيز قصاب آملي را مشهور به فت) 641(عطار .1
  .503، االشراق ةحكم. 2
  .985، ش330و  593، ش257نوشته بر دريا، .3
  .374، ش208همو،  .4
  .531، ش247همو، . 5
  .1029، ش339همو، . 6
  .668 ؛ عطار،23ش ،147 ،همو. 7
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كرد و حتي گاه گويد نان به نيت مهمان آماده ميگونه كه خود ميكرد و آنكسب خود اداره مي
  1.نشستخورد و يا به طفيل مهمانان بر سر سفره ميخود نمي

دهد او عقايد و مشي خود را همچون خرقاني مكالماتي نيز با صوفيان دارد كه نشان مي
. گفت آنكه از دنيا خبرش نبود: شما درويش كرا گوييد« اي پرسيديكبار از صوفي. داندآنان نمي

-گويد و گفتارش نبود و مييشه نبود و ميچنان نيست بل درويش آن بود كه دردلش اند: گفت

و يا باز به  2»... خورد و مزه طعامش نبودشنود و شنوائيش نبود ميبيند و ديدارش نبود مي
گويد بگذار اين نمازها را بيا ترك نماز بگوييم و صوفي مي: گويداي ميقصد تنبه به شيخ صوفي

   3.ز ببايد كرد و آنگاه بتركش بگفتنما: پس گفت .به جا بياورم آنگاه ترك نماز كنيم
وي صوفي را با عباراتي مختلف . خرقاني سخناني نيز در تجليل از مقام اهل تصوف دارد

 و نيز 4»صوفي تني است مرده و دلي است نبوده و جاني است سوخته«: است توصيف كرده
همه را سايه كند و  صوفي را نود و نه عالم است يكي عالم از عرش تا ثري و از مشرق تا مغرب«

تر و مشهورتر وي كه اما سخن مهم  5»نود و هشت ديگر را در وي سخن نيست و ديدار نيست
ام گويد اين همه خلق من آفريدهخداي تعالي مي« :اند اين استبرخي صوفيه برآن شرح نوشته

ي رسيدن به شود كه انتظار وي از صوفاز اين سخنان استنباط مي 6.»اموليكن صوفي نيافريده
هايي در اين باره كه عارف، زاهد، او البته در پاسخ پرسش 7.است اهللا و بقا باهللا بودهمقام فنا في

و درويش كيست نيز سخناني دارد كه همين توقع و انتظار را از مدعيان چنين احوال و مقاماتي 
زهد گفت زاهد آن پرسيدند در : آوريم براي نمونه چند سخن را در اينجا مي. دهدنشان مي

است كه اگر از مشرق تا مغرب شوشه زر شود و به وي دهي شاد نشو واگر از وي بازگيري 
از  8.اندوهگين نشو و سر فا زانو نهد و پرهيز كند از هرچه مادون حق است و بايزيد از ايشان بي

آنكه درين جهان و در آن جهان خواستيش نبو و : از وي پرسيدند درويشي چيست؟ گفت

                                                 
  .619، ش262و  574، ش253، همو .1
  .701، 668؛ عطار، 23، ش147 دريا، نوشته بر .2
  . 961، ش 325 دريا، بر نوشته. 3
  .978، ش329و 352ش 205، نوشته بر دريا. 4
  .700  ؛ عطار،777، ش295و  338، ش 203، نوشته بر دريا. 5
  .773، ش294و  351، ش205، نوشته بر دريا؛ 701عطار، . 6
  .476-  465 نوشته بر دريا،: الدين كبري، نك براي شرحي در اين باره از نجم. 7
  .583، ش256و  255، ادري نوشته بر .8
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و  1زيش نبو و آنكس را كه حق بو درويش نبو درويش آن بو كه در يگانگي حق غرق بوچي
هر كه بنشيند و بي خلق نشيند با خداي نشيند و هر كه با : گويدهمچنين دربارة عارف مي

  2.خداي نشيند عارفست
گونه سؤاالت درباره جايگاه معنوي اهل معنا از مشايخ صوفي و غير صوفي  البته اين

برد است و احتماالً خرقاني نيز مانند برخي از عرفا به قصد تنبه عباراتي به كار مي بوده مرسوم
تا سطح توقع و همت پرسشگر را باالتر ببرد و او را از ماندن و راضي بودن در يك منزل و مقام 
، باز دارد و همچنين سعي داشت تا با باال بردن مقام اهل معنا، مشت كساني را كه ادعاي زهد

به عبارت ديگر در اين سخنان قصد هم هشدار بوده . عبادت، درويشي و تصوف داشتند، باز كند
گاهي . توان اين قبيل توصيفات را دليل بر تعلق به آن مرام و عقيده دانستو هم تحريض و نمي

پرسيدند تا چيزي بياموزند، نظير اين حكايت كه نيز خود عارفان اين سؤال را از يكديگر مي
گويند حمدون قصار از عياري به نام نوح پرسيد جوانمردي چيست؟ گفت جوانمردي تو يا يم

جوانمردي من اينكه قبا را كنار بگذارم خرقه بپوشم و رفتاري كه : گفت. هر دو: من؟ گفت
مناسب آن باشد در پيش گيرم تا صوفي شوم و از شرم خلق و خدا گناه نكنم ولي جوانمردي 

ه آن خرقه را كنار بگذاري تا از توجه و اقبال خلق فريب نخوري و خلق نيز براي تو آن است ك
از ظاهر تو فريب نخورند و بدين گونه جوانمردي من در پيروي ظاهر شريعت و جوانمردي تو 

  3.پيروي تو از باطن حقيقت است
  

  خرقاني و جوانمردي
البته اين امر به معناي . هاي عرفان خرقاني آميختگي آن با جوانمردي استيكي از شاخصه

دهد، اما به وابستگي به تشكيالت خاص اهل فتوت نيست و الاقل اطالعات ما نشاني از آن نمي
پهلواني و يا جوانمردي - رسد اين جوانمردي بيشتر دنبالة معنويت كهن در آيين عيارينظر مي

هاي اخالقي اسالم پيوند خورده و هنوز تشكيالت و پيش از اسالم است كه تا حدي با سنت
در اين جوانمردي به جاي آداب بيشتر اخالق و خالصه معنا . هاي ظاهري خاصي نداردآيين

                                                 
  .592، ش257، دريا نوشته بر. 1
  .452، ش220، وهم .2
  .278 هجويري، 3.
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اي كه در اين نوع جوانمردي وجود دارد و بخصوص وجود دارد و برخي از اندك عقايد ساده
  . است زديك و شبيه ساختهطلبد بسيار آن را به حكمت حكماي قديم ناخالقي كه مي

به هر حال، اگر مروري بر منابع اصلي احوال و افكار خرقاني داشته باشيم، به سادگي در  
است در حالي كه در مورد ديگر مشايخ يا » جوانمردي«يابيم كه پركاربردترين تعبير در آن مي

أكيد بر آن ارتباط خود را شايد خرقاني با ت. اين كلمه وجود ندارد يا اگر باشد بسيار اندك است
وي بر خالف برخي از صوفيه مقام جوانمردان را فروتر از صوفيان . دهدبا اين سنت خبر مي

ورزند و به حق عشق مي 1،رسندداند بلكه به نظر وي آنان به مقام مشاهده و معاينه حق مينمي
فريبد و نه ا نه ديو ميآنان ر 2؛اصوال عشق واقعي را در عشق آنان به حق بايد جست و شناخت

خدا آنها را به راهي برد « كنند وآنها در يگانگي خدا طواف مي 3؛شونداز لطف حق فريفته مي
علم باطنِ باطن مخصوص آنان است؛ آنان سماع از رسول دارند؛  4؛»كه درآن راه خلق نبود

د خود نوري داشته شنود بايسخن آنان نور است و آن كس كه سخنشان را مي 5.اندوارثان رسول
- بعالوه، دوستداران جوانمردان نيز به دوستي حق نائل مي 6.باشد تا بتواند آن را بشنود و بفهمد

  8.»پري آسمان و زمين با طاعت، با انكار جوانمردان هيچ نه ارزد«كه و سرانجام آن 7گردند
مرا «: گويديداند آنجا كه مها خود را پوشيده و آشكارا جوانمرد ميوي عالوه براين

گويد كه يا جاي ديگر مي 9»كشتند از آفريده هيچ كس نبود و خون جوانمردان بر وي مباحست
را دوست بدارد به صحبت جوانمردان پيوست و به صحبت حق هم ) خرقاني( كه هر كس او

. علما گويند كه ما وارثان رسوليم« :داندعالوه براين، خود و رسول را جوانمرد مي 10.پيوست
رسول درويشي اختيار كرد و درويشي اختيار . رسول ماييم كه آنچه رسول داشت ما داريم وارث

اين جمله كه صفت او بود صفت  ...ماست با سخاوت بود، با خلق نيكويي كردي، با راستي بود
                                                 

  .223، ش185، دريا نوشته بر 1.
  .162، ش175، وهم. 2
  .428، ش216 ،وهم. 3
  .223، ش185و  294، ش197 دريا، نوشته بر. 4
  .966، ش326، 241، ش188 ؛525، ش243؛ 550، ش250همو، . 5
  . 891ش ،313همو، . 6
  .145، ش 172، همو .7
  .275، ش194همو، . 8
  .1040، ش343همو، . 9

   145و 172، همو. 10
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و خود را معشوق  2كنداو اطرافيان و ياران خود را نيز جوانمرد خطاب مي 1.»جوانمردان است
  4.طلبدمي و در صحبت با اين جوانمردان از خدا همت آنان را 3دانديجوانمردان م

هايش را اختصاص به شرح و توصيف خصايص خرقاني همچنين بخش زيادي از آموزه
و از اين نظر با توجه به پر بسامد بودن اين خصايص در عبارات خرقاني، . استجوانمردي داده

  .ي جوانمردي باز شناختتوان تعلق او را به فضاي فكري و روحمي
  

  خصايص جوانمردي از نظر خرقاني 
پردازيم كه وي در ما در اينجا در بيان خصايص جوانمردان تنها به اجمال به بيان صفاتي مي

خواهيم نوع جوانمردي و است، زيرا از اين طريق مي كيد كردهأها تسخنان ديگرش نيز بر آن
و ) راستي( صدق: اين خصايص عبارتند از. بود، بشناسيمبند فتوتي را كه وي بدان قائل و پاي

 كه دوستي با حق و شفقت با خلق؛ عمل در عين بي عملي پاكي و پارسايي؛ سخاوت؛ اخالص؛
البته اندوه و درد داشتن را نيز وي از جمله صفات جوانمردان . در جوانمردي جايگاه خاصي دارد

  .است از جمله صفات جوانمردان به شمار نياورده دانسته، حال آنكه غير از خرقاني كسي آن را
  

  و اخالص) راستي( صدق
و چندان بر آن پاي مي  5دهدصدق صفتي بود كه خرقاني آن را مرادف جوانمردي قرار مي

گويد كه و مي 6داندفشرد كه پس از ايمان به خدا بزرگترين نعمت را دل پاك و زبان راست مي
آن را به تو بدهند ارزش  رود، زر شود وبد تا آنجا كه خورشيد فرو ميتااگر از آنجا كه آفتاب مي

جوانمردي راستي : كندوي راستي با خدا را وارد اين معنا مي 7.آن را ندارد كه يك دروغ بگويي
حقيقت اخالص و دوري از روي و ريا  با وسعت دادن به معناي راستي در 8.با خدا است و بس

                                                 
  . 966ش ،327-326 ،همو. 1
  . 1157، ش375و 507، ش231و  56، ش56و 1157، ش375همو،  2.
  . 732، ش 286همو، . 3
  . 468، ش222همو، . 4
  . 165، ش176، نوشته بر دريا. 5
  . 370، ش208همو، . 6
  . 850، ش307و  609، ش260 ،همو .7
  . 685، االولياء ةتذكرعطار، . 8
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خيزد و به داند كه از طاعت بنده برميوي اخالص را نوري مي. شودبا راستي دوشادوش مي
و عمل را به راستي  1رود، آنگاه كه بنده در انجام اعمال به جز حق كسي را نبيندسوي حق مي

. هر چه بر ديدار خدا كني اخالص بود و هر چه بر ديدار خلق كني ريا بود« :تقديم وي كند
  3.به سوي بنده خواهد آمد» نور عنايت«ت كه از سوي حق پس از آن اس 2.»خلق در ميانه چه؟

  3.آمد
  

  پاكي و پارسايي
اند برد، پاكي است، گويي كه اين دو همزاد همخصوصيتي كه خرقاني دركنار راستي به كار مي 

شايد بتوان گفت كه پاكي همان راستي دل است . آوردو يا از هر يك ديگري سر برمي
و راستي دل يعني دلي كه در آن هيچ بدي نيست نه  4است گونه كه صداقت راستي زبان همان

از نظر او تحصيل راستي دل يا پارسايي كه . كبر و نه حسد و نه حرص و نه انديشة آزار كس
كار مردان كه باال « 5،گويند از نماز و روزه داشتن باالتر استبدان در اصطالح تهذيب نفس مي

و  7كندو چنين صاحب دلي با پيامبر زندگي مي 6»گيرند به پاكي گيرند نه به بسياري كار
گردد، زيرا خدا پاك است و با ناپاك سنخيت ندارد و مصاحبت شايسته نظر و مالقات خدا مي

  8.كندنمي
  
  
  
  
  

                                                 
   132، ش170و 55، ش156 ،دريا نوشته بر؛ 171عطار، . 1
  .465، ش222، دريا نوشته بر. 2
  .860ش ،309همو، . 3
 جو خوردن كسي مرد بايد جامه چه بود گر به پالس داشتن و داران بسيارند راستي دل مي رقّعمداران  پالس. 4

  ).373، ش208دريا،  نوشته بر( بودي خران بايستي كه مرد بودندي كه همه پالس دارند و جو خورند
 نماز و روزه بزرگست لكن كبر و حسد و حرص از دل بيرون كردن بزرگتر است كه دل جاي نظر خداوند است. 5
  ).210،387همو ،(
  .795، ش298و  286، ش195، دريا نوشته بر. 6
  .369، ش208و  563ش ،251، همو. 7
  .431ش ،217همو، . 8
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  سخاوت
يك سخاوت، دوم شفقت سيم بي نيازي از خلق و : جوانمردي دريائيست به سه چشمه«

است و مايه هر دو از صفات اصلي جوانمردي بوده سخاوت در كنار شجاعت 1.»نيازمندي به حق
اما از نظر خرقاني  2.شجاعت بخشش جان است و سخاوت بخشش مال: بخشيدن و ايثار است

سخاوت باالترين درجات و بزرگترين اعمال پس از ياد حق است و پرهيزگاري پس از سخاوت 
-ن و حتي با زهد و پرهيز باز نميوي عقيده دارد درِ رحمت حق با نماز، روزه، قرآ 3.قرار دارد

از نفع » پرهيز«زيرا در سخاوت هم  4،شودشود، اما با سخاوت يعني شهامت در بذل مال باز مي
نفع خود و يا قدمي به عقب نهادن از سود خود وجود دارد و هم يك قدم به جلو براي عبور از 

-من را هم با اين صفت ميو مؤ 5داندوي عالمت جوانمردي را سخاوت مي. خود و ايثار بر غير

گويند حتي يكي از صفاتي كه سلطان محمود كه مي چنانو آن) 759ش ،291همان، ( شناسد
   6.را بدان سفارش كرد در كنار شفقت بر خلق و پرهيز، سخاوت بود

  
   با خلقدوستي با حق و شفقت 

ي حق، و اما جدايي ميان دوست 7،براي خرقاني طعام و شراب جوانمردان دوستي خداست
تا جاي دوستي من خداي ها بگرفت مرا «: گويدوي مي. دوستي و شفقت با خلق وجود ندارد

: است كيد كردهأوي بر پيوند ميان دوستي خدا و شفقت بر مردم بارها ت 8.»دوست خلق نكرد

                                                 
  .695؛ عطار، 281ش ،195، دريا نوشته بر. 1
شود به عبور فتوت از عياري كه تـوام بـا   رود؛ شايد اين امر مربوط ميدر سخنان خرقاني از شجاعت سخني نمي. 2

  .است جنگاوري و پهلواني بوده
  .308ش ،198و  980، ش329 ،دريا نوشته بر. 3
اگر كسي گويد كه اين در به پرهيز واكند يا به نماز يا به روزه يا به قرآن يا به علم يا : در سخاوت گفت پرسيدند. 4

  ).975، ش328؛ همو، 585ش ،256 دريا، نوشته بر...(يا به زهد باور مدار كه وانكنند اين در اال به سخاوت 
  .572ش ،253و  466، ش222همو، 5.
؛ همو، 1146، ش372دريا، نوشته بر(خلق  نماز بجماعت و سخاوت و شفقت بر اول پرهيز و: دار چهار چيز نگه .6

همو، ( اول پرهيز، نماز بجماعت سخاوت و تعظيم كار و فرمان خداي و شفقت بر خلق: و يا) 25ش ،149و 148
  ).515، ش237

  .700 عطار، 7.

  .94، ش163، دريا نوشته بر 8.
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از نظر او عالمت دوستي خدا نسبت  1.»ورزددوستي خدا در دلي نيست كه برخلق شففت نمي«
-نه آرزوي علم مي پس وي. يكي شفقت به خلق و ديگري بيرون رفتن دوستي دنياست به بنده

عالم بامداد برخيزد طلب «: آرزوي او آن است كه سروري به دلي رساند. كند نه آرزوي زهد
زيادتي علم كند و زاهد طلب زيادتي زهد كند و ابوالحسن در بند آن بود كه سروري به دل 

   2.»برادري رساند
گويد كه فكرت و حكمتي كه خدا بدو داد سبب شفقت بر خلق جاي ديگر مي وي در

است كه ننگ از مهرباني خود دارد اگر براي خلق خدا از خود  و اكنون به آنجا رسيده 3شد
شود رو هر آزاري كه بر دست و پا و دل كسي از شام تا تركستان وارد ميازاين 4.تر بيابدمهربان

كند به جاي همه خلق بميرد تا خلق رنج مرگ نكشد و به د و آرزو ميآوروي را به درد مي
بر كنار دوزخ بايستاد و هر « داند كهوي جوانمرد و نيز مريد خود را كسي مي 5.دوزخ هم نروند

  6.»كه راخواهند به دوزخ برند دستش گيرد و به بهشت فرستد و خود به جاي او به دوزخ شود
ب كسي نيست كه تنها نشيند و با خداوند خويش بود دوستي خدا نصي«بدين ترتيب 

بلكه اين تنها عالمت آن است كه او خدا را دوست دارد اما آن كه در ميان خلق نشيند و با 
پسندد زيرا رو وي خلوت و اعتكاف را نمياز اين 7،»خداي او را خوش بود خدا او را دوست دارد

  8.وي اين است كه دل با يار و دست دركار رسد، شعاراي به خلق نمياز اين عمل فايده
  

  عملي عمل در عين بي
از آنجا كه جوانمردي با نيكوكاري و ياري به خلق همراه است، احتمال دارد كه جوانمرد به 
سبب فراموشي ارتباط خلق با حق و يا به سبب ديدن عمل نيك خود از ديدار حق محروم 

                                                 
  .867، ش 310و 365ش ،207همو، . 1
  .149، ش173همو، . 2
  .92، ش162همو، . 3
  .1070، ش347و  676، ش277: همو. 4
  .938، ش321و  693، ش280و  70ش ،158همو،  5.
  .683، االولياء ةتذكر؛ عطار، 947، ش323، دريا نوشته بر 6.
  . 360، ش206، دريا نوشته بر. 7
گوييم و به دل مي كنيم و به زبان ذكراما ما و شما را چنان بهتر كه به دست كار مي :اعتكاف گفت پرسيدند در. 8

  ).972، ش328 ،همو( بينيم تا خلقان را ازكار ما فايده باشددل با حق مي
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 :گويدو مي 1زيدعمل ميداند كه در عمل، بيي ميرو خرقاني جوانمرد را كساز اين. بماند
 2.انديشهكردار، دلي است بيديدار، تني است بيگفتار و بينايي است بيجوانمردي زبانيست بي«

اين  3.گويند تا عمل ايشان را ترك نگويدمردان عمل را ترك مي: گويدهمچنين مي 2.انديشه
به معناي ترك طاعت و يا عمل نيست  4،نزد مالمتيه شهرت دارد» نسيان الطاعه«روش كه به 

. كنند تا اثر و نتيجه عمل از دست نرودبلكه به اين معناست كه مردان توجه به عمل را ترك مي
كند از آنچه براي خلق مي بندد وداند و آن را بر خود نميبنابراين جوانمرد عمل را از خود نمي

ها خلق  سي سالست تا روي گويدرقاني ميروست كه خاز همين. دانددست خدا و براي خدا مي
   5.گويمگويم من خود واحق ميگويم خلق چنان دانند كه فر ايشان ميكرده سخن مي

  
  اندوه و دردمندي

گويد رو بسيار در باره اندوه سخن ميو از اين 6شود اهل قبض بودچنان كه گفته ميخرقاني آن
يك از مشايخ ديگر نه هيچ 7.داندر اين عالم ميو آن را ورد جوانمردان و تنها نصيب آنان د

رسد اين به نظر مي. اندچندان به اين موضوع پرداخته و نه آن را از صفات جوانمردان دانسته
كه سابقا  شويم كه خرگوشي هم گفته بودياد آور مي. گري سازگار استصفت بيشتر با مالمتي

   8.ناميدندمالمتيان را محزونان مي

                                                 
  .698عطار،  1.
  .430، ش217دريا،  نوشته بر؛ 201عطار، . 2
  .383، ش210 دريا، نوشته بر، 703عطار، : نك. 3
  .41خرگوشي، . 4
جوانمردان راحت خلق اند نه وحشت خلق ايشان را « :گويدمي ؛ قصاب آملي نيز164ش ،175، نوشته بردريا .5

  ).642، عطار( »صحبت با خداي بود از خلق و از خداي به خلق نگرند
نوشته بر دريا، ( از بسي سراها آواز دف برآمد هرچند دردل خود نگرد آواز ماتم برآيد هيچ آواز دف بر نيايد. 6

  ).16، ش144؛ 1085، ش351؛ 793، ش 298
  .457و ش  460ش ،221،نوشته بردريا 7.
  .42، خرگوشي8. 
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ب اندوه كه سبب شده تا جوانمردان آن را به مانند امانت سنگيني كه خاليق اما اسبا
همه جهد آن كني كه در كار او پاك باشي و « يكي آن است كه 1طاقت آن را ندارند، بپذيرند

تر  نگرد خود را به غايت ناپاكو از آن سو چون به پاكي حق مي 2»كه بنگري پاك نباشي چندان
نمازي مردان غايب مردان بود چون چشم آنها به پاكي بي: گويدرو مي يابد از اينتر مي ناپاك

-و اينجاست كه تمام زندگي آنان در چشم آنان گناه مي 3نمازي خويش ببيندخداوند افتد بي

آزارد كه اين اندوه در دل جوانمرد همواره افزون شود چرا كه در ناپاكي خود كسي را مي 4.گردد
كند تا فقط به بنابراين وي با همه خلق صلح مي 5.ودكه شايسته نيست چون اويي آزرده ش

خواهد آنگونه كه شايسته دوم سبب اندوه آنكه جوانمرد مي 6.جنگ با خود مشغول باشد
وچهار هزار  صد و بيست«خداست او را ياد كند و بستايد و نتواند و اين يكي از داليل اندوه 

ه پيران همچنين و جز اندوه او دامن دولت پيغامبر است كه بدين جهان درآمدند و بشدند و هم
نيازي حق و نيازمندي خود سوم سبب درد، معرفت است يعني درد دانستن بي 7.»ايشان نگرفت

زيرا خود راه است راهي كه در رحمت را باز  8خود و اين دردي است كه بايد به دعا خواست
پرسيدند كه شفا اين درد « :پس اين درد براستي دردي نيست كه محتاج درمان باشد 9.كندمي

همين درد و اندوه است كه جوانمرد را به  10.»درد چيست گفت هين درد، شفا اين درد است
بنده من، : الهي عجب است كه اين اندوه بوالحسن را نه بگذارد گفت« :برددارد و راه ميپاي مي

                                                 
اگر اين اندوه كه بردل جوانمردان است بر آسمن نهي به زمين هوز آيد و اگر بر زمين نهي هو برد و اگر ماليكه . 1

اين اندوه باري گرانست خلق ) 600ش ،258، نوشته بر دريا( ازين آگاه شوند در فزع افتند و به زمين هوز آيند
  ).140، ش171همو، (اند كشيد نتو
  . 459، ش 221و  956ش ،324 ،دريا نوشته بر. 2
  .336، ش 203همو،  3.
  ).114، ش166همو، ( خداوند زندگي من در چشم من گناه گردانيد. 4
  .1014، ش334همو ،. 5
  .538، ش248همو، . 6
  .569، ش252و  867ش ،310و  403، ش212و  459ش  ،221همو، . 7
، 192 ،همو( شناسي دردي با تو بود خداوند تعالي ما را از كساني كناد كه دردي با ما بود را به معرفتاگر خدا . 8

خدايا مرا به راهي بر كه من و توباشيم خلق درآن راه نباشد راه اندوه در پيش من نهاد اين اندوه  :گفتم) 263ش 
  ).140ش ،171همو، (باري گرانست خلق نتواند كشيد 

  ).883ش ،310 ،همو( است كه بدين در باز نهند باز نشود مگر به دو چيز يكي نياز و ديگر اندوهچند چيز . 9
  .989ش ،330همو، . 10
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ه به قول خرقاني، در اين اندوه بركتي و رحمتي است ك 1.داردخود اندوه است كه ترا به پاي مي
اندوه نگاه داريد كه : است گفت بايزيد گفته« :خرقاني، بايزيد نيز آن را به دعا خواسته بود

   2».مردان را بركت از اندوه پديد آيد
  
  نتيجه

همانگونه كه گفته شد خرقاني نه استادي در فقه و حديث و قرآن داشت نه در عرفان؛ وي را 
رد، نه سفر و نه كمر خدمت به شيخي بستن و خانقاه داري پيران دستگيري كپارسايي و حرمت

ها همه طريق جوانمردي وي بود و آزاده بود و بنده و دوستدار حق و خادم خلق و اين. نشستن
كشيد و اندوه ورزيد و در اين اجتهاد درد ميراهي كه بدان به معرفت و معاينه حق اجتهاد مي

حوش همين جوانمردي بود كه شايد بخشي از  هاي وي نيز در حول واكثر آموزه. خوردمي
بنابراين منصفانه و محققانه آن است كه درباره وي به همين . حكمت اشراقي كهن ايراني باشد

- كه خود خويش را از آنان نمي- اي خاص نگنجانيمبسنده كنيم كه او را در دايرة فرقه و دسته

از سرسپاري و رهين منت هيچ كس جز در سلك جوانمردان كه آن نيز پيراسته بود  - دانست
بي نيازي از خلق در عين شفقت و : در يك عبارت، حكمت جوانمردي او اين بود. جز حق بودن

  .دوستي با خلق، و نيازمندي به حق توام با عشق و دردمندي
  

  كتابشناسي 
 ،ةفمحمود فاخوري و محمد رواسي قلعه چي، بيروت، دارالمعر به كوشش، الصفوهةصف، ابن جوزي

  .م1979
، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و )سي رساله(ها و رسائل خاكساريه، ، فتوت نامهافشاري، مهران
  .ش1382مطالعات فرهنگي، 
، تصحيح، حواشي و تعليقات، تحسين يازيجي، آنكارا، چاپخانه مناقب العارفين الدين، افالكي، شمس

  .م1961انجمن تاريخ ترك، 
، چاپ محمد سرور مواليي، تهران، انتشارات توس، طبقات الصوفيه ،عبداللّهخواجه  ،انصاري

  .ش1362
  .ش 1373، چاپ اول، تهران، فكر روز، ، جستاري چند در فرهنگ ايرانبهار، مهرداد

                                                 
  .697ش ،281همو، . 1
  .1130، ش 364و  871ش ،310همو، . 2
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  .ش1376، گردآورنده ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران، نشر چشمه، اسطوره تا تاريخهمو، از 
  .ش1321ل، تهران، چاپخانه خودكار، چاپ او ،شناسي ، سبكبهار، محمد تقي

، سال اول، 8، شماره هفت آسمان ،»تصوف و تشيع گفتگويي با پورجوادي«پورجوادي، نصراهللا، 
  .ش1379زمستان، 

محمد سوري، تهران، موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه و  نصراهللا پورجوادي كوشش، به علم التصوف
  .ش1390ايران، 

  .ش1314راء بهار، تهران، كتابخانه زوار الشع ، تصحيح ملكتاريخ سيستان
در ايران و  گروه فتوت كشورها اسالمي و نوع ظهور گوناگون آنها مخصوصاً«تيشنر، فرانتس، 
  .ش1335، 2، شماره4، سالمجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، »كشورهاي همجوار آن

 ،تهران چاپ پنجم، محمود عابدي، تصحيح، دسنفحات االنس من حضرات الق، عبدالرحمانابو ،جامي
  .ش1370 سخن،

، به كوشش ايرج افشار، چاپ اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر گزيدهخانقاهي، ابونصر طاهر بن محمد، 
  .ش1347كتاب، 

 ةمكتب، ة، تحقيق محمد احمد عبدالحليم، قاهرتهذيب االسرارخرگوشي، عبدالملك بن ابو عثمان، 
  .م2010، ةينيالدةفالثقا

، چاپ ملك محمد اقبال، چاپ اول، راولپندي، مركز تحقيقات رساله قدسيهپارسا، خواجه محمد، 
  .ش1354پاكستان،  - فارسي ايران

به  فتوت نامه تاريخ، آيين، آداب ورسوم به انضمام رساله فتوتيه مير سيد علي همدانيرياض، محمد، 
  .ش1382، انتشارات اساطير، چاپ اول، تهران اهتمام عبدالكريم جربزه دار،

  .ش1363چاپ دوم، تهران، امير كبير،  ،جستجو در تصوف ايرانكوب، عبدالحسين، زرين
سوريا، دارالكتب النفيس،  - ، حلبةيب، تحقيق نورالدين شرةفيطبقات الصوسلمي، ابوعبدالرحمن، 

  .م1986/ه1406
، 1ج ،ميراث تصوف، "آغازينهاي حكيم ترمذي و جنبش مالمتي در تصوف سده"سارا،  سويري،

  .ش1384ويراسته لئونارد لويزان، ترجمه مجدالدين كيواني، تهران، نشر مركز، 
نامه، به كوشش  ، مشتمل بر هفت فتوترسائل جوانمردانسهروردي، شهاب الدين عمر بن محمد، در 

  . ش1370مقدمه از هانري كربن، تهران، معين  مرتضي صراف،
، المشارع و المطارحات، مجموعه مصنفات شيخ اشراق يي بن حبش،شهاب الدين يح ،سهروردي

  . ش1380تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 
، به كوشش محمد )النور(دفتر روشنائي از ميراث عرفاني بايزيد بسطاميسهلگي، محمد بن علي، 

  .ش1384رضا شفيعي كدكني، چاپ دوم، تهران، سخن، 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 43/ لحسن خرقاني و آيين جوانمرديابوا
 

، چاپ اول، هاي سلوك نقد و تحليل چند قصيده از حكيم سنائيتازيانهد رضا، شفيعي كدكني، محم
  .ش1372تهران، موسسه انتشارات آگاه، 

، مشتمل بر هفت فتوت نامه، به كوشش مرتضي صراف، رسائل جوانمردانشمس الدين آملي، در 
  .ش1370معين، : مقدمه از هانري كربن، تهران
، ةلثالثا ةلطبع، افي التشيع ةفيالنزعات الصو، تصوف و التشيعالصله بين الشيبي، كامل مصطفي، 

  .م1982 ،بيروت، داراالندلس
، دو فصلنامه علمي تخصصي، سال دوم، شماره پژوهشنامه عرفان، »ترمذي حكيم يا صوفي«همو، 

  .ش1389سوم، پاييز و زمستان، 
يحات و فهارس محمد ، بررسي، تصحيح متن توضاالولياءةتذكرعطار نيشابوري، فريدالدين، 

  .ش1378استعالمي، چاپ دهم، تهران، انتشارات زوار، 
، فتوت در كشورهاي اسالمي و مĤخذ آن به همراه فتوت نامه منظوم ناصري گلپينارلي، عبدالباقي،

  .ش1379ترجمه توفيق سبحاني، چاپ دوم، تهران، روزنه، 
چاپ  چاپ محمدرضا شفيعي كدكني،، اسرارالتوحيد في مقامات الشيخ ابي سعيد ،بن منور محمد

  .ش1366 ، موسسه انتشارات آگاه،تهران اول،
، جعفر محجوب، تهران محمدبه كوشش ، طرائق الحقائق، )معصوم عليشاه( شيرازيمحمدمعصوم 
  .ش 1345ـ 1339 كتابخانه باراني،

  .ش1363، تهران، چاپخانه سپهر، مثنوي معنويمولوي، جالل الدين محمد، 
، چاپ اول، تهران، شهر سمك تمدن و فرهنگ، آئين عياري، لغات، امثال و حكم ، پرويز،ناتل خانلري

  .ش1364موسسه انتشارات آگاه، 
  .ش1343، تهران، كتابخانه فروغي، سرچشمه تصوف در ايراننفيسي، سعيد، 
ي تصحيح و مقدمه و تعليقات محمد رضا شفيع ،از ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني ،نوشته بر دريا

  .ش1384كدكني چاپ اول، تهران، انتشارات سخن، 
، ترجمه عبداهللا بن محمد حسيني بلخي، به كوشش فضائل بلخواعظ بلخي، ابوبكرعبداهللا بن عمر، 

  .ش1350عبدالحي حبيبي، تهران، انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
، تهران، ، به كوشش محمد جعفر محجوبنامه سلطاني فتوتواعظ كاشفي سبزواري، حسين،  

  .ش1350انتشارات بنياد فرهنگ ايران، 
  .ش1383، تصحيح محمود عابدي، تهران، سروش، كشف المحجوب هجويري، علي بن عثمان، 

نامه تاريخ، آيين، آداب و رسوم به انضمام  فتوتنامه، رياض، محمد، همداني، مير سيد علي، فتوت
چاپ اول، تهران، انتشارات اساطير،  دار،ريم جربزهبه اهتمام عبدالك رساله فتوتيه مير سيد علي همداني

  .ش1382
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