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  هاي معروفیه بر اسناد سلسله ينقد

 
  2مهدي رضائي، 1هللا آذرمکان حشمت

  )10/7/91ـ تاریخ پذیرش نهایی:  26/2/91(تاریخ دریافت مقاله: 

  

  یدهچک

عرفاني به نام سالسل معروفیه نام برده   ی ها از چهارده سلسله در منابع عرفاني و تذکره

ستادش سري سقطي بـه معـروف   ها از طریق جنید و ا سلسله آن ی شده است که همه

  . اند ه مشهور شدهیل به معروفین دلیو به هم رسند کرخي مي

هاي اتصال به  حلقهکه به عنوان  يانیصوفبسیاري از  ی نامههنگام بررسي زندگیبحث: 

رابط قبل و بعد  ی توانند حلقه نميآنها که شود  يمشخص م اند، صوفیانه یها ریقهاین ط

ن یـ از ا يتنها شمار انـدک با اغماض، و  قرار گیرند ــ چنانکه ادعا شده است ــاز خود 

ه و یعمت اللهن به عنوان نمونه؛ هستند درست يانتساب يدارا ،گانه چهارده يها سلسله

   ست.یقابل اثبات ن يبه معروف کرخ ها گر سلسلهید و انتسابه ینقشبند

نفي  به يمنته انه،یصوف هاي سلسله این هاي رشاخهاین مقاله با بررسي زینتیجه گیری: 

  . شود يممعروفیه  ی رایج درباره چهارده سلسله ی نظریه

  

  نقد.معروف کرخي،  عرفان،هاي معروفیه،  تصوف، سلسله   ها: کلید واژه

                                                
 .hazarmakan@gmail.com :ی مسؤول، استادیار دانشگاه هرمزگان نویسنده .1

 استادیار دانشگاه سلمان فارسی کازرون. .2
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  مقدمه

مجید  قرآنهاي  به شکل مکتبي فردي از میان آموزه آغازعرفان و تصوف اسالمي در 

و با استناد به احادیث و سنت رسول و برخي از صحابه به وجود آمد. هدف اصلي پیروان 

سازي و رسیدن بهتر به اهداف شریعت اسـالم بـود. ایـن    براي خود کوششین طریقه، ا

هـاي دنیـوي    هـا و دلبسـتگي   ي بـراي گریـز از وسوسـه   گریزگـاه تصـوف را  هد و افراد ز

منـد کـردن    شـاید نقـش سـري سـقطي در نظـام      ،متقدمن صوفیان ایماز  .دانستند مي

اش، جنید بغـدادي   شاگرد و خواهرزاده ،بیش از همه باشد. پس از وي ،تصوف ی طریقه

تـوان وي را   و در واقـع مـي   شـاگرد را رونـق داد   نظام تـدریس و تربیـت   ،بیش از پیش

  گذار تصوف اسالمي معرفي کرد.  پایه

با  ،آغاز کرد ق سوم های سده های میانهمکتبي که وي با تربیت شاگردان بسیاري از 

حیـات داده   ی کنون با اسـتواري ادامـه  به جایگاهي رسید که تا ق 297 مرگش در سال

 م ویمفاه يبر غنا افزون، ند سالتصوف پس از هزار و ا ی دوام طریقه از علل يکیاست. 

و  يشاگرد سلسلهاهل تصوف به  اهتمام و دیگر دالیل، ن اسالمیبا د محتوا وند استواریپ

  . است پوشي خرقه

رخوردار از جایگاه واالیي ب ،ن پیروان این طریقهایمهاي صوفیانه در  انتساب به سلسله

سازند تا بـه اصـالت اعمـال و     ميهاي معنوي براي خود  که شجره نامه ای اندازهاست تا 

معصـومعلي   ی به وسیله ق دوازدهم ی هاي خویش صحه بگذارند. آنچه که در سده آموزه

نشـان از سالسـل معروفیـه دارد کـه      ،شـود  مطـرح مـي   طرائق الحقایقشاه شیرازي در 

ایـن   ی ). پیـروان همـه  2/331(معصـومعلي شـاه،    چهارده سلسـله اسـت   ی دربرگیرنده

هاي همسایه به نوعي در حال فعالیت هستند، بـه  تاکنون در ایران و کشور ها که سلسله

اصالت سلسله خویش باور قاطع دارند و معتقدند که از طریـق جنیـد بغـدادي و سـري     

رسند و در نهایت به واسـطه   ف کرخي و از طریق وي به امام رضا(ع) ميسقطي به معرو

  شوند. سول(ص) متصل ميبه علي(ع) و حضرت ر ،بزرگوار امام هشتم پدران

ه نـام بـرده شـده    یـ از چهارده سلسله به نام سالسل معروف ،قیق الحقایطرادر کتاب 

 ی هیـ ذهب، هیـ نعمـت الله  ،هیصـفو  ،هینوربخشـ  ،هیـ مولو ،هیسـهرورد  است که عبارتند از:

ر یـ پ ،هیـ قادر ،هیـ قونو ،هیـ جمال ،هینقشبند ،هیرفاع، هیبکتاش ،هیاغتشاش ی هیذهب ،هیکبرو

 ی هـا تـا سـده    هاي این طریقـه  اما با نگاهي به مشایخ و واسطه؛ )2/306 همو،( حاجات.
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شود که انتساب بسیاري از این سالسـل چهـارده گانـه بـه جنیـد       مشخص مي ،ق هفتم

  شود.  به معروف کرخي مردود مي ازین رهگذر،و بغدادي 

این چهارده  این ادعاست که آیا انتساب يبررس ،تحقق آنیم پیآنچه ما در این مقاله 

  است یا خیر.  درستطریقه به جنید بغدادي و معروف کرخي 

  

  دیاز امام رضا(ع) تا جن - 1

  معروف کرخي -1-1

او نیـز   ی هاسـم و کنیـ   ی هاي از ابهام فرو رفته است حتي دربار شرح حال او در هاله

اي  عده ).85 نامند (سلمي، بن فیروز مي ابومحفوظ معروفاتفاق نظري نیست. برخي او را 

بـن فیـروزان    ). برخـي او را معـروف  38 انـد (انصـاري،   کرخـي گفتـه   بن علي او را معروف

، ابوالحسـن نیـز   او به جاي ابومحفـوظ  ی ) و حتي کنیه199اند (خطیب بغدادي،  نامیده

  ).2/211ثبت شده است (اتابکي، 

 سـلمي و همچنـین در منـابع متـأخرتر     ی هطبقات الصوفیترین مأخذ یعني  کهندر 

بن موسي  لکان اشاره شده که او به دست عليمانند آثار خواجه عبدهللا انصاري و ابن خ

الرضا(ع) اسالم آورد و دربان او بود و هنگامي که شیعه بر درگاه او ازدحام کرده بودنـد،  

؛ انصاري، 85در بغداد درگذشت (سلمي،  سرانجامهایش شکسته شد و از این درد،  دنده

بن موسي(ع) اسـت   که او از موالي علي ستا گفته نیز). قشیري 5/231، نخلکا ؛ ابن38

  ). 29قشیري، (

اند و خطیب بغدادي، پـدرش را از   ن او را دیگر منابع نیز نقل کردهداستان ترسا بود

). ابـن  13/200 خطیب بغـدادي، ( داند اهالي نهروان، از روستاي واسط ميصابئین و از 

ستان ، یک داالمنتظمو هم در  هالصفو ةصفهم در  ،مناقب معروف الکرخيزي هم در جو

وي و دیگـر  ه به سـبب اینکـه معلـم در مکتـب بـه      کند ک براي اسالم آوردن او ذکر مي

 و گریخـت کـرد و از مدرسـه    بگومگـو داد، با معلم  شاگردان، تثلیث مسیحیت درس مي

شدند (ابن  مسلمان شده بود. پدر و مادرش نیز به تبع او مسلمان ،هنگامي که بازگشت

گویـد   ). امّا خطیب بغدادي مـي 2/318 ،1985 ؛ 10/89 ،1992 ؛ 618، 1980جوزي، 

 ).13/200هنگامي که اسالم بـر پـدرش عرضـه کـرد، بـر او داد زد (خطیـب بغـدادي،        

مآخذ کهن که به  ی همهن ایماستاد و پیر طریقت معروف باید یادآور شد که از  ی درباره
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دانـد و بقیـه    است که او را مرید داوود طایي مينها هجویري اند، ت او پرداخته سرگذشت

  ). 141(هجویري،  اند او با داوود طایي نکرده ی هاي به رابط هیچ اشاره

  سري سقطي -1-2

انـدر بـازار بغـداد سـقط فروشـي      «گوید کـه   سقطي، هجویري مي ی هدر وجه تسمی

). 48و، اسـت (همـ   رخي گوید که استاد او معروف ک ). سلمي مي137 (هجویري، »کردي

 ،1992 دانـد (ابـن جـوزي،    او را مصاحب معروف کرخي مي المنتظمابن جوزي نیز در 

بن هارون حدیث روایت کند که از ابوبکربن عیاش و یزید ذکر مي ،بر آن افزون) و 12/67

تش را در روز سه شنبه، ماه رمضان سـال  درگذش يبغدادخطیب ). جا(همان کرده است

  ).9/192(خطیب بغدادي، داند  مي ق253

 ،1953کنـد (سـلمي،    زاده و شاگرد سري سقطي معرفي مـي سلمي، جنید را خواهر

 او خطیب بغدادي، خواجه عبدهللا انصاري، ابن جوزي، هجویري و جامي دنبال) و به 48

؛ خطیـب بغـدادي،   12/67، 1992دانند (ابـن جـوزي،    نیز او را استاد و دائي جنید مي

  ). 96 ،1370؛ جامي، 96؛ انصاري، 1370 هجویري، ؛9/187

 بغدادي جنید -1-3

خطیـب   ؛155: 1953(سـلمي،   یريابوالقاسم جنید بن محمد بن جنید خزاز قـوار 

) در سال دویست و بیست و اندي 14/66ذهبي،  ؛1/373ابن خلّکان،  ؛7/241بغدادي، 

رانـي و از نهاونـد   از هجرت در بغداد از پدر و مادري مسلمان به دنیـا آمـد. اجـداد او ای   

گویند که پدر ). «جا(همان اند بغداد به آنجا مهاجرت کرده بناي اند که ظاهراً در اوایل بوده

) و علـت  197(انصـاري،  » خواننـد  وي، جام فروختیـد؛ بـه آن [واسـطه او را] قـواریري     

  ). 2/137خز بوده است (زرکلي،  ی هاشتهارش به خزاز، شغل اوست که فروشند

اي بـه نسـبت    ، اشـاره تاریخ بغدادسلمي و  ی هطبقات الصوفیتر مانند  هنمنابع ک در

انـد؛   با سري سقطي نشده است و تنها او را شاگرد سري به شمار آوردهجنید خانوادگي 

 ی ه، او را خواهرزادةنجوم الزاهرالو  وفیات االعیان، االولیا تذکرةاما در منابع متأخر مانند 

ابـن خلّکـان،    ؛2/424، 1985ابن جوزي،  ؛364: 1374ر، اند (عطا سري سقطي دانسته

تـوان آن را   مـي  ،باشـد  درسـت خـانوادگي   ی ه). اگر ایـن رابطـ  3/187اتابکي،  ؛1/373

ایـن   ی پایـه علم و عرفان به شمار آورد. بـر   ی هترین عامل موفقیت جنید در زمین بزرگ

بـا راه و روش   ،قطيسـري سـ   اسـتادش،  ی ههاي ویژ متون، از ابتداي کودکي با مراقبت
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  ). 36 ،1374(عطار،  رفتتهذیب و سلوك آشنا شد و در هفت سالگي به همراه او به حج 

). خطیب بغدادي این 155(سلمي،  کند، ذکر مي ق297او را  درگذشتسال  ،سلمي

گوید حدود شصت هزار نفر بر او  ثبت کرده است و مي ق298را شب نوروز سال  رویداد

قبرستان شونیزیه کنار قبر سري سقطي دفن شد (خطیب بغـدادي،   نماز خواندند و در

کند. ابن خلکـان نیـز سـال     نقل مي ةالصفو ةصف). همین تاریخ را ابن جوزي در 7/248

 اشـاره نیـز   ق299سـال  بـه   ،دو تـاریخ  ذکر این بر افزونکند. جامي  را ثبت مي ق298

جنید نیـز قیـد شـده     رگذشت، د297سال  زیر رخدادهای »ةنجوم الزاهرال«کند. در  مي

  ). 3/187است (اتابکي، 

رود و در  ترین صوفیان به شمار مـي نامورمکتب عرفاني بغداد، از  ی هجنید، سرسلسل

 فقه و حدیث و برتر از همه در عرفان و تصوف اسالمي، چنان مشهور و مقبـول خـاص و  

 شـمار افتخـار بـه   عام واقع شده است که صوفیان بعد از او، انتساب بـه او را شـرافت و   

خویش را به او برسانند. مقام و منزلت علمي او  ی هند نسبت خرقوشیدک آوردند و مي مي

بودکه بعد از مرگ استادش، سري سقطي، بسیاري از بـرادران طـریقتش و    ای اندازهبه 

  شمردند. شدند و خود را شاگرد او مي ان سري، در جلسات درس او حاضر ميشاگرد

  

  شاگردان جنید -2

شاگردان زیادي پرورش داد؛ البتـه بـه خـاطر     ،خود آموزگاریجنید در طول دوران 

زیـادي از   شـمار داد،  ش بـه او مـي  زنـدگی تي کـه سـري در طـول    شأن واالیش و اهمی

  آوردند.  مي شمار، پس از مرگ سري، خود را شاگرد او به همگنانشهمدرسان و 

کـه   نآنـا  نخستجاي داد: گروه  در دو گروهتوان  شاگردان مستقیم جنید را نیز مي

 ی ت و سلسلهدر میان نیس ناامي از آنناند،  اند و اگر مریدي داشته شاگردي تربیت نکرده

پرورش  ی دوم، صوفیانیند که به واسطهگروه  یابد. ادامه نمي نجنید، از طریق آنا ی هخرق

. تندهـاي بعـد بـا جنیـد هسـ      سـده  ی ههـاي صـوفیان   اتصـال سلسـله   ی هشاگردان، حلق

) که اگر از 2/331(معصومعلي شاه،  داند را نه نفر مي نآنا راشممعصومعلي شاه شیرازي، 

بـه شـش نفـر     شمار، این بیرون بگذاریم، زجاجي و رویم و ممشاد دینوري را نان آنایم

نـه از   ،انـد  جنیـد بـوده   همگنـان ینکـه از  رسد، رویم و ممشاد دینوري را بـه دلیـل ا   مي

نیز داشته و بیشتر تحـت تـأثیر    ا به دلیل اینکه استادان دیگريشاگردانش و زجاجي ر
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   م.یشاگردان جدا کرد ی بوده است تا جنید، از زمره ناآن

 -3 ابـوبکر واسـطي   -2محمد بن احمد جریـري   -1مانده عبارتند از  يشش تن باق

ابومحمـد جعفـر بـن     -6کرشـبلي  ابوب -5عبدهللا بن محمد مرتعش  -4دباري ابوعلي رو

  نصیر خلدي.د محم

 جریري -2-1

 پس از خویش تعیین کـرد  ی هاز شاگردان جنید است که جنید او را به عنوان خلیف

چهار نفر نسـبت تصـوف خـویش را بـه جریـري       .)434 ،1383؛ عطار، 226(هجویري، 

، »ابومحمـد راسـبي  «، »ابوعبـدهللا محمـد بـن احمـد مقـري     «رسانند که عبارتنـد از   مي

صـوفیان منسـوب بـه     ی هکه سلسـل » عبدهللا طبري«و » حمد مقريابوالقاسم جعفربن ا«

؛ ابن 356(انصاري،  جریري از طریق این شخص اخیر یعني عبدهللا طبري ادامه مي یابد

). او استاد ابوالعباس قصاب آملـي  187؛ هجویري، 259؛ سلمي، 2/448، 1985جوزي، 

قصـاب اسـت و دیگـري     است. شیخ ابوالعباس دو شاگرد تربیت کرده است؛ یکي محمد

سـت و  ین ي) محمد قصاب فرد معروف297و  286 ،1366است (جامي،  ابوسعید ابوالخیر

ادامه دهند و  يخود را تا زمان طوالن ی ز نتوانستند سلسلهیر نید ابوالخینان ابوسعیجانش

  شود. يمتوقف م ق5ی  سدهدر  ،دیشاگردان جن از شاخه اینعمالً 

 ابوبکر واسطي -2-2

او از ام او محمـد بـن موسـي اسـت و اصـل      نر شاگردان مستقیم جنید است. از دیگ

بر  افزونشود و  رود و مدتي در جلسات درس جنید حاضر مي فرغانه. ظاهراً به عراق مي

گردد و  . وي سرانجام به خراسان بازميکند شاگردی میلحسین نوري نیز اآن، به نزد ابو

). ابـن جـوزي   301رود (سـلمي،   از دنیا مي ق320شود و بعد از سال  در مرو ساکن مي

دانند. تنهـا   مي ق320سال از  پیشاي آن را  هپارداند و  مي ق321او را سال  درگذشت

العباس سـیّاري اسـت.   زیسته است، ابو مي ق چهارم ی سدهابوبکر واسطي که در شاگرد 

د و وي امام مـرو  کنن العباس سیاري وتولي سیّاریان به اب«گوید:  او مي ی هجویري درباره

ندر نسا و مـرو، از اصـحاب   علوم و صاحب ابوبکر واسطي بود و او امروز ا ی بود اندر همه

اي بسیارند و هیچ مذهب اندر تصوف به حال خود باقي نمانده است الّا مذهب  وي طبقه

). ایـن  323(هجـویري،  » وي که هیچ وقت از مقتدایي خالي نبوده است الي یومنـا هـذا  

ن زیسـته و از پیـروا   او در همان زمـان مـي   چوني جاي بسي تأمل است، سخن هجویر
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برد، امّا هیچ شخصـیت مشـهوري از ایـن سلسـله کـه       سیاري به عنوان یک فرقه نام مي

توان گفت سیاري در  يم رو، ازین او ثبت شده باشد، در دست نیست و از اسمي کم دست

  رسد. يان میچهارم عمالً به پا ی سدهد قرار دارد که در یدوم شاگردان جن ی پایان شاخه

 عشمرت -2-3

اب جنیـد بـه شـمار آورد، هرچنـد     توان او را از اصـح  ينیز از صوفیاني است که ماو 

در  نـدن اماز  پـس دانند؛ ولـي   ابوحفض حداد و ابوعثمان حیري مي اي او را شاگرد هپار

در بغـداد   امسرانج) و 15/230در جلسات درس جنید حاضر شده است (ذهبي،  ،بغداد

تصوف  ی ). سلسله7/221(خطیب بغدادي،  ق درگذشت328در مسجد شونیزیه در سال 

رسـد. تنهـا عامـل     مرتعش از طریق ابونصر سراج به شخصي به نـام پیـر ابوالفضـل مـي    

ي نام این شخص وسـاطت او بـین سـراج و ابوسـعید ابـوالخیر اسـت. از تـاریخ        ماندگار

یچ نشـاني نیسـت؛ امّـا شـاگرد او یعنـي ابوسـعید       و تولد و شرح زندگي او هـ  درگذشت

اسـت و در   ق357ابوالخیر، از مشاهیر عرفان و ادب فارسي است. تولد ابوسعید به سال 

واپسـین شخصـیت از پیـروان    ترین و  توان مهم در مهنه درگذشت. او را مي ق440سال 

 مرتعش دانست. ی شاخه

  جعفر خلدي -2-4

از قدماء ایشان و اندر فنون این علم متبحّـر بـود و   کبار اصحاب جنید بود و «از  وی

). خلدي در بغـداد بـه دنیـا    197(هجویري، » حافظ انفاس مشایخ و راعي حقوق ایشان

شود  سمنون و جریري، با تصوف آشنا مي آید و در صحبت ابوالحسین نوري و رویم و مي

نهاوندي نیز اسـتاد  ). جعفر خلدي، استاد ابوالعباس نهاوندي بوده است و 434(سلمي، 

). 2/517(معصـومعلي شـاه،    اسـت  ق پنجم ی سده نرفاااخي فرج زنجاني است که از ع

(جـامي،   داند که در زنجان از دنیا رفتـه اسـت   مي ق457فرج را  ياخ درگذشتجامي 

ن شـعبه از  یـ ا گـذارد،  ينمـ  يبـه جـا   يشـاگرد  يچون زنجان ،همهن ی).با ا148 ،1366

  ابد.ی يخاتمه م ق جمپن ی سدهز در یشاگردان ن

  ابوعلي رودباري -2-5

هـاي تصـوف از    بسیاري از سلسله ی هاز دیگر شاگردان جنید است که نسبت صوفیان

رسد. نام او احمد بن محمد بن القاسم بن منصور بن شـهریار بـن    طریق او به جنید مي

ید کـه  گو ). او خود مي444؛ انصاري، 354مهرذاذار بن فرغدة بن کسري است (سلمي، 



 1391کم، بهار و تابستان م، شماره یپنجمجله ادیان و عرفان، سال چهل و    ٨

استاد من در حدیث، ابراهیم حربي و در فقه، ابوالعباس بن سریج و در نحو، ثعلب و در «

). رودباري شاگردان زیادي پرورش داد؛ 2/454، 1985(ابن جوزي، » تصوف جنید است

ابو علي کاتب و ابوعبدهللا رودباري؛ ابوعبدهللا رودباري در زمان خویش شیخ شام «اعم از 

از طریق ابوعلي رودباري اي از مکتب بغداد که  ). شاخه1/215انساري، خو (موسوي» بود

تـرین زیـر    رو آن، از غنـي  هـاي دنبالـه   ، از نظر تعداد و امتداد و شخصیتیابد جریان مي

ترین  هاي این مکتب است. گفته شد که ابوعبدهللا رودباري و ابوعلي کاتب، مهم مجموعه

ابـوعلي   ی ابوعبدهللا رودباري کـه خـواهرزاده   یروانشاگردان رودباري بودند. از امتداد پ

رودباري و شیخ دیار شام بوده است، سندي در دست نیست؛ ولي ابوعلي کاتب، شاگرد 

است که با تربیت دو مرید در این سده، سلسـله را   ق چهارم ی سدهواقعي رودباري، در 

  دهد: ادامه مي

ن مشـایخ مصـر اسـت. شـاگردي     تری نام او حسن ابن احمد از بزرگ :ابوعلي کاتب

تولي و س). پیر و مراد ابوعلي م386ابوبکر مصري و ابوعلي رودباري کرده است. (سلمي، 

  ). 203 ،1366؛ جامي، 145گنابادي،  ؛453ان مغربي است (انصاري، ابوعثم

گونه که در شرح حال ابوعلي کاتب به صراحت ذکر شده کـه   آن :ابوعثمان مغربي

ابوعثمـان مغربـي،    سرگذشـت ثمان مغربي است، ولي تذکره نویسان استاد و مرشد ابوع

اند. ظاهراً بخش زیادي از عمـر   لي کاتب به عنوان استاد او نکردهچندان التفاتي به ابوع

خود را در مکه سپري کرده و بعد از آن به نیشابور آمده و در آنجا از دنیا رفته و آن گونه 

لي خان هدایت و معصومعلي شاه به صراحت بیـان  که تذکره نویسان متأخر مانند رضا ق

محکمي به صورت استاد و شاگردي بین ابوعلي کاتب و مغربي نبـوده   ی اند، رابطه کرده

  است.

ـ او گفته است کـه   ی جامي در باره ام او سـعید بـن سـالم مغربـي اسـت و شـاگرد       ن

مـده و در آنجـا بـه    ها در مکه بوده و از آنجا به نیشابور آ ابوالحسین صایغ دینوري. سال

ابوعمرو زجاجي  ،حبیب مغربي ،از دنیا رفته است و همچنین با ابوعلي کاتب ق373سال 

). سـلمي نیـز همـین    87 ،1366(جـامي،  معاشرت داشـته اسـت   و ابویعقوب نهرجوري 

نگـام بیـان شـرح    ). ابن جوزي و ذهبي، ه479(سلمي،  داند ياشخاص را از مشایخ او م

ر اقطع به عنوان استاد او کنند، بلکه از ابوالخی به ابوعلي کاتب نمي اي حال او، هیچ اشاره

). اهمیت ابوعثمان مغربي در 1992،14/304؛ ابن جوزي، 16/320برند (ذهبي،  نام مي
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رگـاني اسـت کـه    گم بیشتر به خاطر تربیت شـاگردش یعنـي ابوالقاسـ    ،عرفان و تصوف

ـ  یریاگـر بپـذ   د.شو هاي صوفیانه از او منشعب مي بسیاري از سلسله شـاگرد   يم کـه مغرب

رسـد و اگـر او را    يان مـ یـ ن جا بـه پا ین شاخه در همیعمالً ا ،کاتب نبوده است يابوعل

 يرد اصلگم. شایبپرداز ياحوال شاگردان مغرب يد به بررسیبا ،میکاتب بدان يشاگرد ابوعل

  است. يگرگانابوالقاسم ، يمغرب

جم به تربیت و پرورش شاگرداني مشغول پن ی سدهاول  ی هاني در نیمگابوالقاسم گر

اي که به او  ي به هم رساندند و جریان صوفیانها ام و آوازهن، سه تن نابوده که از میان آن

 : حصري، ابوبکر نساج و ابوعلي فارمدي.امه دادند. این سه تن عبارتند ازرسیده بود را اد

 .روستاها طوس اسـت نام او فضل بن محمد است و فارمد یکي از  ابوعلي فارمدي:

کنـد. سـپس بـه طـوس      یـا آمـد. در آغـاز شـاگردي قشـیري مـي      به دن ق407در سال 

در سـن هفتـاد    ق477شود تا اینکـه در سـال    گردد و داماد ابوالقاسم گرکاني مي ميباز

). جامي، دو استاد بـراي او  18/565، 1986؛ ذهبي، 4/9رود (سبکي،  سالگي از دنیا مي

این نسبت نوشته  ،نفحات االنساني و دیگر خرقاني و تنها در یکي گرک ،ذکر کرده است

). از  368(جـامي،   کند عنوان استاد علوم دیني او ذکر ميشده است و نام قشیري را به 

الحسـن بسـتي اسـت،    ها که از طریق ابویابد که یکي از آن او دو جریان صوفیانه ادامه مي

ني اسـت،  طریـق خواجـه یوسـف همـدا     آورد؛ ولي جریان دیگر که از چندان دوامي نمي

خواجه یوسف همداني  شود که تا روزگار ما نیز ادامه دارد. نقشبندیه مي ی همبناي سلسل

درگذشت، پنج شاگرد به نامهاي عبدالخالق غجدواني، خواجه احمد  ق535که در سال 

 هـا ن آنایـ مقي و سنایي تربیت کـرد. در  یسوي، خواجه حسن انداقي، خواجه عبدهللا بر

طریق عبدالخالق همداني از  ی هعبدالخالق غجدواني و سنایي از همه مشهورترند و سلسل

  خواجگان یا نقشبندیه است. ی هگذار سلسل یابد و اوست که پایه غجدواني ادامه مي

الخالق بـه صـحبت و   خواجـه عبـد   ،رود نگامي که خواجه یوسف به بخارا ميظاهراً ه

عـظ  کنـد (وا  نميدر آنجا بوده است، ترک صحبت او  هآید و تا زماني ک مریدي او در مي

اند کـه خواجـه یوسـف همـداني پیـر       گفته«... گوید:  او مي ی ). جامي درباره19کاشفي، 

). خواجـه محمـد پارسـا کـه از سـر      378 ،1366(جـامي،  » ایشان است هصحبت و خرق

گویـد در   داند و مـي  مي ق575او را  درگذشتنقشبندیه است، سال  ی هسپردگان سلسل

ي را همان تاریخ درگذشت غجدوان ،ر منابعبیشت). 32غجدوان به خاکش سپردند (پارسا، 



 1391کم، بهار و تابستان م، شماره یپنجمجله ادیان و عرفان، سال چهل و    ١٠

را معتبـر   ق617ي تـاریخ  اند، امّا سـعید نفیسـ   د ثبت کردهکن که پارسا ذکر مي یتاریخ

وسف همـداني اسـت کـه در    ). البته با توجه به اینکه او از شاگردان یجاشمارد (همان مي

را  ق575تر آن است که ضمن رد نظر نفیسي سال  درستاست،  درگذشته ق535سال 

چه آن  ــ بدانیم. امّا در ظاهر مشکلي مهم با توجه به تاریخ درگذشت عبدالخالق درست

ه از نقشبندی ی براي سلسله ــ بدانیم و چه نظر استاد نفیسي را بپذیریم ق575را سال 

عبدالخالق با  درگذشتد زماني تاریخ آن تفاوت زیا آید و نظر انتساب خرقه به وجود مي

اند  شمردهمتون، او را شاگرد و خلیفة عبدالخالق بر ی هخواجه عارف ریوگري است که هم

تر اینکه نسبت صوفیانه این سلسله از طریق شیخ و مریـدي عبـدالخالق و عـارف     و مهم

عـارف   درگذشـت ). خواجـه محمـد پارسـا،    32گیرد (واعظ کاشفي،  ریوگري صورت مي

) و محمد شعیب نیز همین تاریخ را تأیید 36داند (پارسا،  مي ق715گري را در سال ریو

سـال فاصـله    140گذشت این مریـد و شـیخش،   کند که با این حساب، بین سال در مي

ل سـا  150بیش از  کم دستافتد و این اختالف مستلزم آن است که عارف ریوگري،  مي

ز دچـار اشـکال   یـ ن شـاخه ن یـ نجاست کـه ا یو در ا عمر کرده باشد که غیر ممکن است

  شود. يم

به دنیا آمد. ذهبي  ق450و در سال ا است. يغزال ، محمديفارمد ابوعلی گریشاگرد د

الشیخِ ابي علي فارمـدي فاخـذَ منـهُ اسـتفتاحَ      هِفأبتدأ بصحب«گوید:  در شرح حال او مي

ذکار و االجتهاد طلباً للنجاةِ الي الطریقةِ و امتثل ما کانَ یامرهُ من العبادات و النوافل و اال

. )19/324ذهبـي،  » ( ان جازَ تلک العقبات و تلک المشاق و ما حصلَ علي ما کانَ یرومَهُ

کند که انتساب او در طریقت بـه شـیخ ابـو     به صراحت بیان مي نفحات االنسدر جامي 

، او خود به المنتظمبر ادعاي ابن جوزي در ). بنا376 ،1370رمدي است (جامي، علي فا

 فارمدي علي ابي اني اخذت الطریقة من«کند که  نام استاد طریقتش بدین گونه اشاره مي

أن سلکتُ العقبـات و   الي الذکر هاستدام و العبادات الوظائف من به یشیر کان ما انتصلتُ و

  ). 104(همایي، » تکلفتُ تلک المشاق و خصلتُ ما کنت اطلبه

ه دلیل سخنان اندکي است که از او به دست ما رسیده اهمیت او نه ب :ابوبکر نساج

است، بلکه بیشتر به این سبب است که به عنوان شاگرد و استاد، دو شخصیت مشـهور،  

دهـد و بیشـتر شـهرت خـود را      یعني ابوالقاسم گرکاني و احمد غزالي را به هم ربط مي

  مدیون تربیت احمد غزالي است. 
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دارند که او شاگرد ابوبکر نساج است و توسط  نظر منابع اتفاق ی ههم احمد غزالي:

در قزوین درگذشته  ق517او به وادي عرفان و تصوف راهنمایي شده است. وي در سال 

ها، سلسله آور که دو تن از آن ). او با تربیت سه شاگرد نام276است (موسوي خوانساري، 

و عرفـان و فرهنـگ   مکتب را ادامه دادند، خدمت بزرگي به ایـن مکتـب و ادب    ی هخرق

اسالمي کرد. این سه تن عبارتند از: ابوالفضل بغدادي، عین القضات همـداني و   ـ  ایراني

  ابونجیب سهروردي. 

به دنیا آمـده و   ق492ابوالفضایل عبدهللا بن محمد میانجي در سال  عین القضات:

ـ بر به دار کشیده شده است. بنـا  ق525بنا بر تاریخ یافعي در  در محضـر  جـامي، او   وراب

محمد بن حمویه و احمد غزالي درس خوانده و انتساب او به احمد غزالي بیشـتر محـرز   

  یابد. رسد و ادامه نمي اهش به پایان ميکوت است. انشعاب احمد غزالي در او به خاطر عمر

اي را که از احمد غزالـي   ابوالبرکات، سلسلهاو با تربیت مریدش،  ابوالفضل بغدادي:

د، ادامه داد و در نهایت به شاه نعمت هللا ولي رسانید که بعد از نعمت هللا به او رسیده بو

مریدي او و  ی هور شد. شاه نعمت هللا ولي دربارهولي، این سلسله به نام نعمت اللهیه مش

  :گوید ميخود  ی هاحمد غزالي در شجره نام مرادي

  

  باز ابوالفضل بـود بغـدادی  
  

  افضل فاضالن به اسـتادی   
  

  احمد غزالـی بـود   شیخ او
  

  مظهـر کامــل جاللـی بــود    
  

)2/583(معصومعلی شاه،   

 

  ).161 (گنابادي، است بغدادي ابوالبرکات او جانشین نویسان، تذکره ی ههم اتفاق هب

ابو نجیب عبدالقاهر بن عبدهللا بن محمد بن محمد حمویـه،   ابونجیب سهروردي:

). 3/205(ابن خلکان،  رسد بکر ميملقب به ضیاءالدین سهروردي است که نسل او به ابو

ثبـت   ق563تش را درگذشـ دانند و سـال   در سهرورد زنجان مي ق490سال تولد او را 

ها در نظامیه تدریس کرد و همانند محمد غزالي سرانجام به تصـوف روي   اند. مدت کرده

 ةلشافعیطبقات ا، سیراالعالم النبالء، وفیات االعیانمنابع همعصر او، همانند  ی هآورد. هم

دانـد   سـبکي او را شـاگرد احمـد غزالـي مـي      اتفاق دارند بر صوفي بـودن او.  المنتظم و

). 417 ،1364کند (جـامي،   را تأیید مي نظرت جامي نیز همین ) و روای4/257(سبکي، 
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طریق او به الدین عبدهللا پوشیده و از  امّا برخي دیگر معتقدند که خرقه از پدرش شهاب

رسد؛ زیرا هنگامي که او  شود. اشکالي در روایت اول به نظر مي مي ممشاد دینوري متصل

ریس کرده بود، شروع به تد ق545کرد و با توجه به اینکه سال  را رها نظامیه و تدریس

است باشد، مگر این سخن را  درگذشته ق520گرد احمد غزالي که در سال تواند شا نمي

و معتقد شـویم   ، اشتباه بدانیمروي آوردتدریس به تصوف  رها کردنگوید بعد از  که مي

نظامیه. دو شـاگرد   اي بوده است اهل تدریس و او تحت تعلیمات احمد غزالي صوفي که

و عمـار   يسـهرورد  عمـر  ابـوحفص  رند:یقرار گ يد مورد بررسیبه او منسوب است که با

  .بدلیسي اسری

د از معـدود  ابو حفص عمر بن محمد بن عبدهللا بن محمد عمویه، شـای  سهروردي:

دانند و معتقدند که  و قدیمي او را از ابتدا صوفي مي منابع معتبر ی هافرادي باشد که هم

؛ ذهبـي،  5/143خرقه از عموي خویش ابونجیـب سـهروردي پوشـیده اسـت (سـبکي،      

 ق539). وي در سـهرورد در سـال   472 ،1366؛ جـامي،  4/448؛ ابن خلکان، 22/377

بـه بغـداد رفـت و زیـر نظـر عمـویش تربیـت شـد         هجري زاده شد و بـه قصـد اقامـت    

 کنند، ضـمن اینکـه ابـن    منابع دیگر نیز این تاریخ را تأیید مي ی ه). هم22(سهروردي، 

بـر ابونجیـب، بـه     فـزون اند. ا ثبت کرده ق639خلکان و ذهبي و جامي، سال وفات او را 

انـتَ آخـرُ   صحبت عبدالقادر گیالني نیز رسـیده اسـت و عبـدالقادر بـه او گفتـه اسـت:       

اي که به او رسیده  ). بعد از سهروردي نام شاخه472 ،1366(جامي،  المشهورین بالعراق

بود به نام سهروردیه تغییر یافت و به عنوان یکي از سالسل مشهور صوفیه به نام او و بـا  

  تکیه بر آراء و عقاید او ادامه یافت.

رتش به خاطر نسبتش بـا  وي که به همین نام مشهور است و بیشتر شه عمار یاسر:

   .نجم الدین کبري است

خیوقي از صوفیاني ابوالجناب احمد بن عمر بن محمد خوارزمي  نجم الدین کبري:

بر ادعاي هار نظرهاي متفاوتي شده است. بناسلسله نسب عرفاني او اظ ی است که درباره

د اصـل را از اسـماعیل قصـري پوشـیده اسـت و هرچنـ       ی هخودش و بیان جامي، خرقـ 

را از محمد بـن  تصوف خود است، ولي خرقه  بوده اسماعیل قصري از شاگردان ابونجیب

اي، بـه   ریق اسماعیل قصري و بـا وسـاطت عـده   اش، از ط نسبت خرقه مالکین پوشیده و

فـوائح  ). نجم الدین کبري خـودش نیـز در   418 ،1361(جامي،  رسد کمیل بن زیاد مي
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ـ     گوید که خرقه پوشیدم از شـی  مي الجمال ن خ اسـماعیل قصـري و او از شـیخ محمـد ب

و او از ابوالعباس بن ادریس و او از شـیخ ابوالقاسـم بـن    مانکیل و او از داوود بن محمد 

ـ    ورمضان را و او از اب ـ     ویعقـوب طبـري و او از اب یعقـوب   وعبـدهللا بـن عثمـان و او از اب

ز کمیل بن زیاد و او از نهرجوري و او از ابویعقوب سوسي و او از عبدالواحد بن زید و او ا

او با  ی هرابط ی هار). درب17(نجم الدین کبري،  علي بن ابي طالب و او از حضرت رسول

بري است و پیر صحبت بـه  اند که عمار یاسر، پیر صحبت نجم الدین ک عمار یاسر نوشته

). پس با این حساب 28 و،همدهند ( تبرک به مریدان مي ی هگویند که خرق مشایخي مي

معروفیه خارج کرد؛ ولـي   ی توان او را از سلسله بر سخن خود نجم الدین کبري، ميناو ب

ــ در بیان مشایخ ایـن   که از مشایخ فرقة ذهبیه است ــ نجیب الدین جوهري اصفهاني

  گوید: سلسله مي

  
  ...شیخ ابوبکر احمد غزالی است

  

  بونجیب سهروردی والـی اسـت    
  

  دیگر آن عمـار بدلیسـی شـمار   
  

  نجم الدین کبری بر شمارشیخ   
  

  شیخ مجد الدین بغـدادی دگـر  
  

  شیخ رضی الدین علی الال ثمـر   
  

)1660(خاوری،   

  

کبري و مشایخش که اولین  ذهبیه را از طریق نجم الدین ی هکه در این اشعار، سلسل

د گفت که هر چند نجم الدین کبري یداند. باعمار یاسر است به جنید مرتبط مي  ها آن

(یـا   عمار یاسر رسیده است، اما نسبت او در تصـوف بـه محمـد بـن مـالکین     به صحبت 

  معروفیه قرار بگیرد.  ی تواند در امتداد سلسله رسد و نمي مانکیل) مي

  ابوبکر شبلي -2-6

کثـرت   و هـم از نظـر   هـا  آموزهترین شاگردان جنید، هم از نظر گستردگي  از مهم او

، شش نفـر داراي بیشـترین شـهرت هسـتند:     ن شاگردان متعدد اوایممریدان، است. از 

، »ابوالقاسـم نصـرآبادي  «، »ابوالفضـل عبدالواحـد بـن عبـدالعزیز تمیمـي     «، »ابوبکر فـراء «

  .»احمد نجار استرآبادي«و » ابوبکر طمستاني«، »ابوالحسن حصري«

از او دریافـت   اي کـه  تنها سه نفر هستند کـه سلسـله خرقـه   از بین شاگردان شبلي 

  .يو نصرآباد ي، حصريمیادامه یافت: تم ناق آنکردند، از طری
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مرید شبلي بود و استاد متأخران اهل خراسان بود. سلمي  يو :ابوالقاسم نصرآبادي

بر شبلي با ابوعلي رودباري  افزونگوید که  مي ةطبقات الصوفیکه از شاگردان اوست در 

(سلمي،  ته استاز دنیا رف ق367و محمد مرتعش و بقیه نیز مصاحبت داشت و در سال 

1953، 484( .  

مرید نصرآبادي بود و مذکري کردي. ابوالقاسـم قشـیري، دامـاد وي    « ابوعلي دقّاق:

). اهمیـت  291 ،1366(جـامي،  » بود و شاگردي وي کرده و مجالس وي جمع کرده بود

  دقاق در عرفان و تصوف، بیشتر به خاطر پرورش ابوالقاسم قشیري است.

نام وي محمـد بـن حسـین بـن      .است بوعبدالرحمن سلميا، يگر نصرآبادیشاگرد د

گوید که او در نیشابور، خانقاهي داشت کـه   جوزي مي محمد بن موسي سلمي است. ابن

، در همان خانقاه دفن شد (ابـن  ق412در صوفیان در آن ساکن بودند و بعد از مرگش 

 .رود مار میبه شن شاخه یان ایپا يو سلم يریب قشین ترتی). بد15/15، 1922جوزي، 

را پرورده است. خواجه عبـدهللا   يانصار خواجه عبدهللا يحصر :ابوالحسن حصري

معرفي کرده است؛ به همین  ، خود را مرید حصريةطبقات الصوفیانصاري چندین بار در 

). 529 ،445توان او را به طور قطع از پیروان حصري به شمار آورد (انصـاري،   سبب مي

در هـرات اتفـاق افتـاده اسـت      ق481تش بـه سـال   درگذشو  بوده ق396 والدت او در

 ).208(هجویري، 

ام او را بـه  نز از دیگر تربیت شدگان حصري است. اگر هجویري ین ابوالفضل ختّلي

عنوان استاد خود نیاورده بود، اکنون نشاني از او نبود. اهمیت او به علت تربیت و پرورش 

  رسد. يت مینجا به نهایز در ایعبه نن شیاست. پس ا کشف المحجوبهجویري صاحب 

، هنگام بر شمردن سالسل صوفیه، در بیـان  طرائق الحقایقدر  عبدالواحد تمیمي:

قونویه و قادریه، سخن از شخصـي بـه نـام ابوالفضـل عبدالواحـد بـن        ی هاشخاص سلسل

و خود را از شـبلي دریافـت کـرده     ی هخرق ی عبدالعزیز تمیمي به میان آمده که سلسله

  ).2/361(معصومعلي شاه،  استاد ابوالفرج طرسوسي است

در سال  ،بر روایت تاریخ بغدادگر منسوب به شبلي است. تمیمي بناتمیمي شاگرد دی

بر قولي ) و بنا1/14یب بغدادي، است (خط درگذشته ق410شده و در سال  زاده ق341

توجـه بـه    بـا  ).239اتفـاق افتـاده (شـعیب،     ق425دیگر، وفات او در جمادي االخـري  

است، نمي تواند شاگرد شـبلي   بوده ق341که  تاریخ زادروزشمخصوصاً  باالهاي  تاریخ
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  ذکر شده است. 341شبلي سال  درگذشتزیرا تاریخ  باشد،

توانـد   بوده است، نمي ق341ه ک تاریخ زادروزشمخصوصاً  باالهاي  با توجه به تاریخ

ن یذکـر شـده اسـت و بـد     ق334شبلي سـال   درگذشتشاگرد شبلي باشد؛ زیرا تاریخ 

ه قلمـداد کـرد.   یمعروف يها سلسله ی مرهتوان در ز يز نمینرا  يمیب منسوبان به تمیترت

  .يو ابن عرب يد احمد رفاعی، سيالنین منسوبان عبارتند از: عبدالقادر گیا

 يرا شاگرد شبلي دانست، باز اشکاالت يمیاگر بتوان تم ،باالبا تشکیک در تاریخ  حال

را  ياند و هکار را ابوالفرج طرطوسي دانسته يمیسلسله وجود دارد؛ شاگرد تم ی هدر ادام

ابوالحسـن هکـاري در چنـد     سرگذشـت ). ولي با اینکه 238(شعیب،  يوسطشاگرد طر

ذکر شده، اما هیچ  مرآة االولیاءو  سیراالعالم النبالء، تاریخ بغداد، المنتظمتذکره همانند 

 .اند یدي نیز به او منسوب ندانستهاند و مر ن استاد او نبردهطرطوسي به عنوا کدام نامي از

، ابوسـعد مبـارک بـن علـي مخزومـي را شـاگرد       طرائق الحقـایق است که  يحال ن دریا

شـود کـه    يمـ  يد استاد عبدالقادر گیالني معرفـ ین ابوسعیداند و ا يابوالحسن هکاري م

ه دچـار اشـکال   یـ قادر ی لهز اسناد سلسـ ینجا نیه بدو منسوب است. در ایقادر ی سلسله

 شود.  يم

 يمیبه تمابو مدین اندلسي و  يق ابوالفتوح اندلسیز از طریه نینعمت الله ی سلسله

 يبه شبل يمیباب اشکال موجود در انتساب تم ) که در169(سلطاني گنابادي،  رسد يم

شعیب بن حسین اندلسي اهل حصن از توابع  ابو مدین اندلسي: .سخن گفته شد

نوشته است. شهرت او به سبب تربیت  ق590او را  درگذشته است. ذهبي سال اشبیلی

دو شاگرد دیگر به  ،بر ابن عربي افزون). او 21/220(ذهبي،  شاگردش، ابن عربي است

او از طریق  ی هنام شیخ موسي صدراني و ابوالفتوح اندلسي تربیت کرد که سلسل

اول ابومدین  ی هشود و خلیف منتهي مي ه به شاه نعمت هللا وليابوالفتوح با چند واسط

و  فصوص الحکم). ابن عربي در 169نیز همین شخص بوده است (سلطاني گنابادي، 

  برد. از او بسیار نام مي توحات المکیةفال

نامش، ابو سعید صعیدي است به مناسبت انتسابش به صعید مصر.  شیخ ابوالفتوح:

گردي بـه نـام کمـال کـوفي تربیـت کـرد و       واقعي او بود. شـا  ی هپس از ابومدین، خلیف

اي را که به او رسیده بود از طریق این شـاگرد بـه آینـدگان انتقـال داد.      خرقه ی سلسله

ن ایـ مگنابادي زمان درگذشتش را ثبت نشده و  درگذشتشو  زادروزتاریخ دقیقي براي 
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سـیده  داند و معتقد است در نبرد با فرنگیان بـه شـهادت ر   مي ق620تا  ق610سالهاي 

  ).171است (سلطاني گنابادي، 

ابوالعبـاس احمـدبن ابـي    «نـامش   احمد رفاعي:سید ه منسوبند به یرفاع ی سلسله

وي  .)1/171است (ابـن خلکـان،   » عباس احمد، معروف بابن رفاعي الحسن علي بن ابو

 طرائقاست که جامي و به تبع او متأخران مانند صاحب  ق ششم ی سدهنامي مشهوردر 

اند که بنا به روایت جامي، با  ي براي او ذکر کردهنسب ی عیب و خاوري، سلسلهو محمد ش

ي این افراد را ذکر نکرده است و تنها او هاامنرسد. جامي، خود  پنج واسطه به شبلي مي

کرده است (جامي،  درگذشته 578داند که در سال  ا از احفاد امام موسي کاظم(ع) مير

1366 :527.(  

کـه  کنـد بـه ایـن صـورت      ابوالعباس احمد نیز ذکر مـي و را بعد از ذهبي نام اجداد ا

احمدبن یحیي بن حازم بن علي بن رفاعه الرفاعي المغربي ثم البطایحي قدم ابوه مـن  «

 (ذهبـي، » المغربِ و سکنَ البطایحِ بقریةِ امِّ عبیده و کانَ مولدُهُ في اولِ سنةِ خمس مائة

رسـد   نسل او که به امام موسـي کـاظم(ع) مـي   اي به  )؛ ولي ذهبي اشاره21/80، 1986

، تـوجهي بـه   نکرده است و از طرفي در این سه مأخذ کهن و بقیة منابع غیـر از جـامي  

اند هر چند معتقد به انتساب تصوف و کارهاي غیـر عـادي بـه او     نسب صوفیانه او نکرده

 يهـا امنو  هستند؛ امّا معلوم نیست معصومعلي شاه این نسب نامه را از کجا دیده اسـت 

  ها یافت نشد. کند که هیچ کدام در تذکره افرادي بین او و شبلي ذکر مي

  دو نسب نامه عرفاني براي او ثبت کرده است:  طرائقمعصومعلي شاه در 

 وسید احمد رفاعي از منصور بن ابي بکر رفاعي از خالد بن منصور بن طیب از اب -الف

 از جنیـد بغـدادي  حمد بن رویـم  مدي از مسعید نجار از سندوسي کبیر از ابي علي فار

  ). 2/350(معصومعلي شاه، 

الفضل کامح از شیخ علي بـن   فاعي از شیخ علي فارسي از شیخ ابوسید احمد ر -ب

خاوري نیز  ).جا(همان غالم ترکمان از شیخ علي بارباري از شیخ تمیمي عجمي از شبلي

که با توجه به سخن جامي که او داند  ا با هفت واسطه به شبلي منتسب مياو ر ی هسلسل

اولي  ی ه)، سخن خاوري و طریق115(خاوري،  داند را با پنج واسطه منسوب به شبلي مي

ا با هفت واسطه باشد؛ زیرا خاوري او ر درستتواند  ذکر شده، نمي طرائق الحقایقه در ک

رویـم بـه    نیز او را از طریق طرائق الحقائقاول  ی هداند و نسب نام منسوب به شبلي مي
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کند که برخالف قول جامي است و دیگر اینکه ابوعلي فارمـدي در ایـن    جنید متصل مي

او شاگرد شـیخ ابوالقاسـم کرگـاني    که  يدر حال ،نسب نامه، شاگرد رویم ذکر شده است

و پنجاه سال  و با وفات رویم بیش از یکصدزیسته است  مي ق پنجم ی سدهاست که در 

  اختالف دارد.

ذکر شده نیز در صورت پذیرفتن سخن جامي، بـاز   طرائقدومي که در  ی هنسب نام

باب  و در رسد از طریق ابوالفضل تمیمي به شبلي مي سرانجامچندان معتبر نیست؛ زیرا 

  حث شد.بقبالً  يبه شبل يمیرد انتساب تم

  

  

  نتیجه گیري

  رسد. به پایان مي ق پنجم ی هسد معروفیه، در های هسلهاي سل زیرشاخه بیشتر -1

هاي مشهوري ماننـد عبـدالقادر گیالنـي، نجـم      ششم ظهور شخصیت ی هدر سد -2

الدین کبري، عبدالخالق غجدواني، عمر سهروردي و ابوالفضل بغـدادي سـبب شـد کـه     

  انشعابات این مکتب به نام این افراد خوانده شود؛ مانند کبرویه، قادریه، سهروردیه. 

اي بـا   سلسله ق ششم ی هر سددادي با اینکه دعبدالخالق غجدواني و ابوالفضل بغ-3

هاي  هاي این مکتب را به سده ولي با تربیت شاگرداني، زیر شاخهنام خود ایجاد نکردند؛ 

با ظهـور   ق هشتم ی سده منتهي به ابوالفضل بغدادي، در ی هبعد منتقل کردند که شعب

منتهي بـه عبـدالخالق    ی ت اللهیه نامیده شد و شعبهمبه نام او نع» شاه نعمت هللا ولي«

   وي، نقشبندیه خوانده شد.بعد با ظهور محمد نقشبند به نام هاي  سدهغجدواني در 

 رسـد، بسـیار   نسبت تعلمیشان به معروف کرخي مـي  هایي که واقعاً سلسله شمار -4

نـام بـرده شـده     طرائق الحقـایق  مانند هاي متأخر کمتر از آن چیزي است که در تذکره

نقطه دچار اشکال است و عمالً از  دا چنیک یها در  هن سلسلیاز اسناد ا ياریو بس است

  ست.یبرخوردار ن يپشتوانه مستدل

رد است و بـا کمـي    هاي مشهور به معروفیه مشکوک و قابل سلسله اغلبانتساب  -5

غمـاض نعمـت   اتوان با  ها و متون عرفاني، مي هاي ذکر شده در تذکره تشکیک در تاریخ

 تر دانست. درستندیه را داراي سلسله نسبي اللهیه و نقشب

ه یـ معروف يهـا  ه کـه از اقمـار سلسـله   یـ ه و مولویچون صـفو  یيها انتساب سلسله -6



 1391کم، بهار و تابستان م، شماره یپنجمجله ادیان و عرفان، سال چهل و    ١٨

 یيهـا  ن که سرشاخه سلسلهیبا توجه به ارا یو مردود است؛ ز يساختگ ز کامالًیهستند، ن

ـ یـ رسد، به طر يد است میکه محل بحث و ترد يه به سالسلیه و صفویمانند مولو  يق اول

 شود. يد روبرو میز با تردین سالسل نیاد اناس
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