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امامان شیعه ،از جمله امام رضا
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**

 ،نزد گروههای مختلف صوفی همواره

از جایگاه واالیی برخوردار بودهاند و از آنها در سلسه بزرگان و اقطاب صوفیه
و نیز به عنوان نمونههایی کامل برای پیروی یاد شده است .یادکرد امام
رضا

در منابع صوفیه را که دارای روندی روبهرشد بوده ،میتوان به دو

دوره متمایز پیش از قرن هفتم هجری و پس از آن ،تقسیم نمود .توجه به
شرححال امام

در دوره نخست ،محدود به ذکر چند خبر و روایت است؛

ولی در دوره دوم ،ابعاد سیاسی زندگی آن حضرت ،کرامات و زیارت ایشان
نیز مورد توجه قرار گرفته است.
این نوشتار ،با مراجعه به کهنترین نگارشهای صوفیه ،به بررسی چرایی و
چگونگی راهیافتن نام و اخبار امام رضا

در منابع اهل تصوف و سیر تطور

آن در هفت قرن نخست هجری پرداخته است .بر اساس یافتههای این
پژوهش ،صوفیان از قرن هفتم به بعد ،به دلیل نیاز به پیوند با شیعیان ،توجه
* دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،رایانامه. m.dadash@yahoo.com :
** دانشجوی دکتری مدرسی معارف اسالمی دانشگاه تهران ،رایانامه.dehghanizadem@gmail.com :
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گستردهتری را به امام نشان دادهاند؛ اما تا پیش از آن ،تنها به جهت فرهمندی و
ویژگیهای امام

 ،به ایشان توجه کردهاند.

کلیدواژگان :امام رضا

 ،صوفیه ،تصوف ،تذکرههای صوفیانه ،قرن هفتم هجری.

مقدمه

منابع اهل تصوف ،بر شرححالنگاری بزرگان و اولیای خویش تأکید بسیاری داشتهاند و
بدین وسیله ،راه رستگاری و الگوهای موفق را به مریدان نشان میدهند .صوفیان از
طریق حکایتهای مردان و زنان بزرگ دینی و مشایخِ بنام تصوف ،به مریدان میآموزند
که باید به چه چیزهایی معتقد شوند ،به چه آرمانهای اخالقی پایبند باشند و از چه
قواعدی در سیروسلوک پیروی کنند تا سرانجام به رستگاری برسند .پرداختن به شرححال
بزرگان که با گرایش «تاریخ ارشادی» 1در منابع اهل تصوف تدوین میشود ،از همان
قرون اوّلیه نگارش منابع ،مورد توجه قرار گرفته است .داستانها و حکایتهای
شِبهتاریخی مندرج در این منابع ،همزمان با شکلگیری مذهب اهل تصوف در قرن سوم
بهتدریج پدید آمد 2.صوفیه ،داستانهای انبیا ،پیامبر ،صحابه و اهلبیت

را کموبیش

به همان صورتی که در میان عموم اهلسنّت و جماعت وجود داشت ،پذیرفتند و از آن
تفاسیر باطنی نیز ارائه دادند .داستانهای مشایخ و حکمای صوفیه از قرنهای دوم و سوم
بهتدریج در محافل و مجالس صوفیان نقل میشد و در قرنهای چهارم و پنجم وارد آثار
مکتوب تصوف گردید.
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همزمان با تبدیل آموزههای شفاهی صوفیان به کتاب و شکلگیری مکتبی با نام
«تصوف» ،نام ائمه شیعیان نیز وارد این آثار شد؛ اما چنین نبود که در همان آثار نخست،
بتوان اسامی همه امامان را یافت؛ بلکه این امر ،از اوّلین امامان آغاز شد و بهتدریج
گسترش یافت.
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در هفت قرن اوّل که به صورت مختصر بود ،در

دورههای بعدی شکل مفصلتری به خود گرفت .انتخاب هفت قرن اوّل هجری در این
نوشتار ،بدین جهت است که زمانِ یادشده ،دربردارنده آثاری است که در آنها از امام
رضا

بهاختصار و تنها در قالب یک داستان پندآموز یا سند چند روایت یاد شده است؛

اما بعد از این دوره و تقریباً همزمان با انشعاب تصوف به «طریقه»های مختلف ،و
همچنین نزدیکشدن تصوف به تشیع ،یادکرد از امام رضا

نیز مفصلتر گردید و از

مطالب چند سطریِ تهذیب األسرار خرگوشی (م 701ق) 5و طبقات الصوفیة سلمی (م
772ق) ،6به بخشهای چندصفحهای فصل الخطاب خواجه محمد پارسا (م 822ق) 7و
شواهد النبوة جامی (م 858ق) 8افزایش یافت.
اصلیترین سؤالی که این نوشتار در صدد است به آن پاسخ گوید ،این است که روند
یادکرد از امام رضا
امام

در آثار صوفیه هفت قرن اوّل هجری چگونه است؟ در حقیقت ،نام

از چه زمانی وارد آثار صوفیه شد و سیر تطور ذکر نام ایشان به چه شکل ادامه

یافت؟
درباره زندگی امام رضا

در منابع اهل تصوف ،پژوهش مستقلی به انجام نرسیده و

تنها برخی کتب و مقاالت که به بررسی ابعاد شخصیتی امام رضا

یا معروف کرخی و

یا ارتباط تشیع و تصوف پرداختهاند ،به صورت ضمنی و مختصر در این باره سخن گفتهاند.
قاسم طهرانی در کتاب خود ،معروف الکرخی تلمیذ االمام الرضا

واستاذ العرفاء ،به

بررسی کامل ماجرای معروف کرخی (م 200ق) پرداخته و نظر مثبت خویش را در مورد
دیدار معروف کرخی با امام رضا

بیان کرده است 9.کامل مصطفی شیبی نیز در دو

کتاب الصلة بین التصوف والتشیع و التشیع والتصوف ،از ماجرای معروف کرخی به عنوان
یکی از زمینههای پیوند تشیع و تصوف یاد میکند 10.منوچهر صدوقی سها در مقاله
«نسبت سلسلههای صوفیه با ائمه آلالبیت
اهلبیت

» ،ارتباط بزرگان صوفیه با ائمه

را زیر سؤال برده است 11.حسن ذوالفقاری نیز در مقاله «معروف کرخی» ،به
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بررسی ماجرای کرخی پرداخته و در نهایت ،صحت آن را نپذیرفته است 12.شاید مقاله
«امام رضا

و جریان تصوف و عرفان» ،نزدیکترین مقاله به این نوشتار باشد که
 ،از

ضمن بررسی نسبتاً مفصل زندگی معروف کرخی و تأیید ارتباط او با امام رضا

ارتباط برخی محدثان صوفی مانند محمدبناسلم طوسی (م 272ق) 13با امام نیز یاد کرده
است.
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با این همه ،هیچیک از این آثار ،رسالت اصلی این مقاله را که پیگیری ورود و سیر
تطور اخبار امام رضا

در منابع اهل تصوف در هفت قرن اوّل هجری است ،دنبال

نکردهاند و نهایتاً ،به بررسی ارتباط امام با برخی بزرگان صوفیه پرداختهاند و در خصوص
اقبال جریانهای صوفی به امام ،آن هم بعد از حیات ایشان ،سخنی به میان نیاوردهاند.
شرححال امام رضا

در منابع اهل تصوف

سخنان و تعالیم امامان ،الهامبخش صوفیان نخستین بود و برخی از این سخنان ،در
کهنترین منابع تصوف درج شده است؛ چنانکه ارتباطهایی میان ائمه شیعه و بزرگان
صوفیه در کتابهای ایشان منعکس است .نمونه آن ،پیوند میان امام کاظم

و برخی

بزرگان صوفیه مانند شقیق بلخی (م 757ق) و بشر حافی (م 221ق) است 15.همچنین ،در
مورد امام رضا

 ،کتب صوفیه در ارتباطدادن بین معروف کرخی و آن حضرت ،بسیار

کوشیدهاند و این مطلب در کتب فراوانی بازتاب یافته است .به طور کلی ،آثار صوفیانی را
که ذکری از امام رضا

در آنها به چشم میخورد ،میتوان در دو گروه دستهبندی کرد:

الف .آثاری که در آنها از امام به صورت گذرا یاد شده است .این کتابها ،از امام در
ضمن یکی از اولیای صوفیه و گاهی در ضمن راویان برخی روایات اخالقی نام بردهاند.
عمده این آثار ،مربوط به هفت قرن اوّل هجری است.
ب .کتابهایی که با اختصاص بخش مجزایی برای امام رضا

 ،مطالب مفصلتری

را با محوریت حضرت مطرح کردهاند .نگارش این کتابها ،از قرن هفتم آغاز شد و در
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قرون بعدی ،روند گسترش و تکامل را پیمود که نمونه آن ،کتاب شواهد النبوة لتقویة یقین

أهل الفتوة عبدالرحمن جامی (م 858ق) است.
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با توجه به دامنه زمانی این مقاله که بررسی منابع هفت قرن اوّل هجری است ،تنها به
بررسی کتابهای گروه نخست بسنده خواهد شد .این گروه از کتابها که عمدتاً توسط
پیشگامان اهل تصوف نگارش یافته ،از امام رضا

به صورت مستقل نام نبردهاند؛ بلکه

در ضمن شرححال و حکایت ،یا به عنوان راوی یک حدیث در سلسله روات ،یا به عنوان
گوینده آن روایت ،به حضرت اشاره کردهاند .کهنترین منابع اهل تصوف که تا قرن هفتم
به گونه پراکنده از امام یاد کردهاند ،بر اساس سیر تاریخی تدوین کتب صوفیه ،به شرح
ذیل است:
 .1تهذیب األسرار

اوّلین نویسندهای که در بین صوفیان از امام رضا

در کتاب خود یاد کرده ،ابوسعد

زاهد (م 701ق) است .ابوسعد عبدالملکبنمحمد خرگوشی ،معروف به ابوسعد واعظ و
ابوسعد زاهد ،از علمای شافعی اهل نیشابور بود.
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با اینکه پیش از او ابونصر سراج طوسی (م 818ق) صاحب اللُمَع فى التصوف ،ابوبکر
محمدبنابراهیم کالباذی (م  880هـ.ق) صاحب التّعرف لمذهب أهل التصوف و ابوطالب
مکی (م 881ق) نویسنده کتاب قُوت القلوب ،از برخی ائمه شیعه یاد کردند ،اما هیچکدام،
از امام رضا

حتی در ضمن یک روایت ،نامی نبردهاند .با اینکه زهد امام رضا

معروف بود 18،اما شاید والیتعهدی و حضور در مسند حکومتی ،مانع ذکر نام امام شده
باشد.
خرگوشی در کتاب تهذیب األسرار که در شمار کهنترین و مهمترین آثار صوفیه قرار
دارد و به درخواست یکی از مشایخ صوفیه نگاشته شده ،در دو مورد ،از امام رضا
کرده است؛ اوّلین مورد ،حکایت حمامرفتن امام رضا

یاد

است که آن را چنین نقل نموده:

عادتاً حمام برای امام غُرُق میشد .روزی فردی وارد حمام شده و از آن رو
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که حمامی در آن لحظه حضور نداشت ،امام را به دلیل رنگ تیره پوستش با
خدمتکاران اشتباه گرفته و به ایشان امر و نهی کرد .امام نیز هرچه را که او
خواست ،انجام داد .حمامی بعد از بازگشت و مواجهشدن با این صحنه ،از ترس،
حمام را ترک کرد.

خرگوشی در پایان این حکایت ،عبارتی را از امام نقل میکند مبنی بر اینکه حمامی
نباید میگریخت؛ چراکه او تقصیری نداشت 19.خرگوشی در آخرین باب از کتاب خود نیز
روایتی از امام رضا

به نقل از پدر گرامیشان نقل کرده است .این روایت ،درباره

رویآوردن و رویگرداندن دنیا از انسان است.

20

 .2طبقات الصوفیة

ابوعبدالرحمن محمدبنحسین سُلَمی (م 772ق) ،از صوفیان مفسر است .او کتابی
مستقل در شرححال اولیای صوفیه به نام طبقات الصوفیة نوشته است که در آن ،از امام
رضا

یاد کرده است.

سلمی ،اوّلین کسی است که به ماجرای اسالمآوردن معروف کرخی به دست امام
رضا

اشاره میکند 21.چنانکه در ادامه خواهد آمد ،بسیاری از نویسندگان پس از

سلمی ،این مطلب را به استناد طبقات او نقل کردهاند .وی در کتاب خود ،معروف کرخی را
مسلمانشده به دست امام رضا

وصف کرده که بعد از اسالمآوردن ،نگهبانی و دربانی

حضرت را به عهده گرفته است 22.همچنین ،در زمان خدمتگزاری امام ،هنگامی که
شیعیان برای دیدار امام هجوم آورده بودند ،به دلیل ازدحام جمعیت ،پهلویش شکست و در
اثر همان شکستگی ،از دنیا رفت .وی در بغداد به خاک سپرده شد 23.این ،تنها مطلبی
است که سلمی در طبقات الصوفیة در مورد امام رضا

بیان کرده است .البته بازتاب این

گزارش در نقلهای متصوفه بعد از سلمی ،گسترده و قابل توجه است که نمونه آن ،نقل
این مطلب در تذکرة االولیاء عطار است.

24
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 .3آداب الصحبة

این کتاب ،دومین اثر سلمی است که در آن از امام رضا

یاد نموده است .او در باب

آداب همنشینی و حُسن معاشرت ،به روایتی از علیبنمهدیبنصدقه (نامعلوم) 25که از
امام رضا

نقل کرده ،اشاره میکند .امام در این روایت ،سخنی از پیامبر اکرم

در

مورد کمک و بخشش پدر به فرزند خویش بیان میکند 26.سلمی در ادامه ،دو روایت با
سندی مشابه در باب مدح نیکی به همه انسانها ،اعم از نیکوکار و فاجر ،نقل مینماید.
او در روایتی که از امام صادق
عنوان یکی از راویان نام میبرد.

در باب تعریف فتوت آورده ،از امام رضا

27

نیز به

28

 .4تفسیر اإلمام جعفر الصادق
سلمی در کتاب تفسیر اإلمام جعفر الصادق

صادق

 ،برخی از روایات را مستقیماً از امام

نقل کرده است؛ درحالیکه در منابع دیگر ،29نام امام رضا

در سلسله اسناد

آن روایات قرار دارد؛ اما در این کتاب ،سند را به صورت کامل نقل نکرده و از امام
رضا

30

و سایر راویان ،نام نبرده است.

 .5حلیة األولیاء و طبقات األصفیاء

این کتاب ،نوشته ابونعیم احمدبنعبداهلل اصفهانی (م 780ق) ،کتابی است در شرححال
زاهدان و عابدان .ابونعیم در این کتاب به زندگانی امامان شیعه عنایت داشته و شرححال
تعدادی از ایشان را آورده است .وی در این اثر ،از چند امام شیعه در ضمنِ بزرگان صوفیه
نام برده است؛ علیبنابیطالب 31،امام حسن 32،امام زینالعابدین 33،امام باقر 34و امام
صادق

 35.او در این کتاب ،از معرفی سائر ائمه و از جمله امام رضا

خودداری

نموده است .نویسنده از ایشان در ضمن سلسله سند برخی روایات نام برده است؛ ولی به
تناسب موضوع کتاب ،میبایست دستکم شرححال امام حسین ،امام کاظم و امام
رضا

را در بر میداشت؛ با این حال ،ابونعیم از امام رضا

در ضمن پنج روایت ،یاد

کرده است :روایتی درباره سختترین کارها که احمدبنعامر طائی (م بعد 210ق) 36از امام

07

امام رضا

رضا

نقل کرده 37،حدیث سلسلة الذهب به نقل ابوالصلت هروی (م 281ق) از امام ،و

در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

در ادامه آن ،سخنی از ایشان درباره اخالص 38،سند روایتی از پیامبر
سؤالکردن 39،سخنی از امام رضا

در مورد مدح
 40و سند روایتی

در مورد زمان وفات امام صادق

در نکوهش شرب خمر 41.با اینکه ابونعیم اصفهانی در این کتاب از

از پیامبر اکرم

معروف کرخی یاد نموده و مطالب نسبتاً مفصلی از او نقل کرده 42،اما اشارهای به دیدار او
با امام رضا

نداشته است.

 .6تاریخ أصبهان

ابونعیم در کتاب دیگر خود ،تاریخ أصبهان ـ مشتمل بر معرفی رواتی که به اصفهان
سفر کردهاند ـ  ،سه روایت از امام رضا

نقل میکند :حدیثی در مورد چیستی ایمان که

امام در سفر به نیشابور بیان کرده است 43،روایت دیگری با سندی مشابه درباره برتری
فقاهت بر روایت صِرف 44و نیز روایتی در مورد حُسن معاشرت با مردم.

45

رویکرد کلی این کتاب ،هرچند تاریخ فرهنگی شهر اصفهان و بررسی شرححال کسانی
است که در نشر و گسترش فرهنگ دینی نقش داشتهاند ،با این حال ،ابونعیم در گزینش و
نقل روایات ،بر جنبههای اخالقی و معرفتی آنها تأکید داشته و اینگونه روایات را نقل
کرده است .به همین جهت ،روایاتی از امام رضا

را برگزیده و در این کتاب پوشش

داده است که همسو با همین دیدگاه بوده و مباحث مربوط به تهذیب و تربیت را پی
میگیرد.
 .7رساله قُشیریه

عبدالکریم قشیری (م 719ق) ،در کتاب خود تنها در شرححال معروف کرخی از امام
یاد کرده است 46.قشیری ،معروف کرخی را از مَوالی 47علیبنموسی الرضا

رضا

معرفی نموده و با اشاره به قولی که از استادش ،ابوعلی دقّاق (م 709ق) 48شنیده ،او را
مسلمانشده به دست امام میداند .وی در نهایت ،معروف را خدمتگزار امام وصف
میکند.

49
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رساله قشیریه به شرححال همه امامان شیعه توجه چندانی ندارد و تنها ذکر مختصری
از علیبنابیطالب
الرضا

و اشارهای کوتاهی به نام علیبنموسی

 ،علیبنحسین

را در کتاب وی میتوان یافت .شاید درگیریهای فرقهای شدید رایج در نیشابورِ

آن زمان ،در توجه اندک قشیری به امامان شیعه بیتأثیر نباشد.

50

 .8کشف المحجوب

این کتاب ،نوشته ابوالحسن علیبنعثمان هُجویری (م 719ق) ،یکی از قدیمیترین
کتبی است که در تصوف اسالمی به زبان فارسی تألیف شده و بعدها مأخذ بسیاری از
کتابهای دیگر قرار گرفته است .نویسنده این کتاب ،هرچند به اندازه همعصر خود ،یعنی
بیتفاوت نبوده و به امامانِ بیشتری توجه کرده ،اما در معرفی

قشیری ،به اهلبیت

پیش رفته است.

ایشان ،تنها تا امام صادق
او برای امام رضا

51

فقط به ذکر تعلق معروف کرخی به آستان حضرت و پرورش او

به دست ایشان اکتفا نموده است .البته هجویری به اینکه معروف ،موقعیت نیکو و ستودنی
نزد امام رضا

داشته نیز اشاره میکند.

52

 .9طبقات الصوفیة

خواجه عبداهلل انصاری (م 787ق) در این کتاب ،در مورد امام رضا

تنها به ماجرای

معروف کرخی اشاره کرده و همان سه نکته سابق را در مورد او گفته است :اسالم معروف
به دست امام ،دربانی بارگاه حضرت و کشتهشدن هنگام خدمتگزاری به امام در یکی از
مالقاتهای مردمی ایشان.

53

خواجه عبداهلل در طبقات الصوفیة که حاصل جلسات وعظ و ارشاد اوست ،غیر از
نامبردن از امام رضا

در معرفی معروف کرخی و سخنانی چند از امام علی

دیگری در مورد ائمه شیعه

ندارد.

 ،مطلب
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 .11کیمیای سعادت

ابوحامد غزالی (م 909ق) در کیمیای سعادت که آن را برای جمهور مردم نگاشته ،تنها
داستان حمام را که قبل از او خرگوشی آورده ،ذکر کرده است 54.دو تفاوتی که در بیان
غزالی در خصوص نقل خرگوشی دیده میشود ،یکی مربوط به فارسیبودن نثر است و
دیگری در مورد محلّ وقوع داستان .خرگوشی اشارهای به محلّ حمام نکرده بود؛ اما از
برخی قراین که ذکر کرده ،مثل خالیکردن حمام طبق معمول و ترسیدن حمامی از اهانت
غریبه ،برمیآید که مربوط به اقامت امام در مرو و دوران والیتعهدی ایشان است؛ اما
غزالی بهصراحت گفته است که این ماجرا ،در نیشابور اتفاق افتاده است 55.غزالی این
حکایت را در إحیاء علوم الدین نیز آورده است.

56

 .11کشف األسرار

رشیدالدین میبدی (م 980ق) در این کتاب که بر اساس تفسیر خواجه عبداهلل انصاری
نوشته شده و منبعی غنی از تفسیر ،تأویل ،معارف اسالمی ،شعر و ادب عربی و فارسی
است ،در نقل چهار روایت ،از امام رضا

یاد کرده است :یک روایت در مورد معنای

«بسم اهلل» 57،روایت دوم در مورد ثواب جهاد و شهادت 58،سومین روایت در مورد حُسن
خُلق 59و در نهایت ،روایتی در مورد ثواب قرائت سوره زلزال.

60

 .12مناقب األبرار و محاسن األخیار

ابنخمیس موصلی (م 992ق) ،فقیه شافعی و شاگرد ابوحامد غزالی نیز در کتاب مناقب

خود در شرححال معروف کرخی ،همان مطالب نویسندگان پیشین را در باب روابط معروف
کرخی و امام رضا

آورده است.

61

 .13عرائس البیان فی حقائق القرآن

روزبهان بقلی شیرازی (م 101ق) ،معروف به شیخ شطّاح شافعی ،از عرفای اهل فارس
بود که از خود کتابی تفسیری با گرایش عرفانی به جای گذاشت .وی در این کتاب که آن
را عرائس البیان فی حقائق القرآن نامیده ،هجده روایت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از
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امام رضا

نقل کرده که سند آنها تا امام صادق

ادامه مییابد .مضامین این

روایات ،همگی در مورد تفسیر و تأویل است .شرح «بسم اهلل» 62،مراد از «بیت» در آیه
 729سوره بقره 63،مراد از «صفا» و «مروه» در آیه  798سوره بقره 64و نیز معنای
«التَقتُلوا أنفُسَکُم» در آیه  25سوره نساء 65،از جمله این روایات رضوی است.
 .14تقسیم الخواطر

شیخ شطاح در کتاب تقسیم الخواطر که به توضیح اقسام خواطر و بیان حقیقت انسانی
پرداخته ،تنها یک روایت از امام رضا
است.

ذکر کرده

در مورد خلقت رسول خدا

66

 .15شمس المعارف الکبری

این کتاب ،اثر شیخ احمدبنعلی بونی (م 122ق) ،از نامورترین مؤلفان مسلمان در
علوم غریبه است که به زبان عربی ،درباره ادعیه و جداول و بعضی از طلسمات و ذکر
اسمای اعظم الهی و شرح آنها نوشته شده است 67.نویسنده در این کتاب ،عدم بیعت امام
رضا

با یکی از خلفای عصر را ،به علم جَفر مستند کرده است .او از خلیفه موردِ اشاره

نامی نبرده است.

68

 .16تذکرة األولیاء

این کتاب ،اثر منثور عطار نیشابوری (م 121ق) است که در شرح احوال و اقوال و بیان
حکایات  51تن از مشایخ صوفیه تا روزگار مؤلف است .تذکرة األولیاء با شرح احوال امام
صادق

شروع میشود و با بیان زندگی و اقوال امام باقر

به پایان میرسد .کتابِ

یادشده که تحت تأثیر منابع عرفانیِ پیش از خود ،مانند :طبقات الصوفیة سلمی ،حلیة
األولیاء ابونعیم اصفهانی ،صفة الصفوة ابنجوزی (م 951ق) ،رساله قشیریه و کشف

المحجوب تألیف شده ،از تذکرههای مهمّ عرفانی به شمار میرود 69.غرض اصلی عطار در
این کتاب ،بیان مسائل تاریخی یا ارائه صِرف شرححال و دقت در نقل و ضبط وقایع نبوده؛
بلکه عمده هدف وی ،نصیحت و موعظه و تمثیل و تهذیب اخالق بوده است.

70
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امام رضا

عطار در این اثر ،بخشی را به امام رضا

در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

اختصاص نداده و تنها در دو مورد از امام

یاد کرده است؛ یکی در ماجرای معروف کرخی و ذکر اسالم معروف به دست امام ،مدح
خدمتگزاری به امام از زبان معروف و کشتهشدن او در بارگاه امام 71،و دیگری مصاحبت
محمدبناسلم طوسی (م 221ق) ،از راویان حدیث سلسلة الذهب 72،با امام رضا
سفر به نیشابور.

در

73

آنچه مرور شد ،مطالبی بود که تا ربع اوّل قرن هفتم ،در کتب عرفا و صوفیه درباره
امام رضا

آمده است .این موارد ،زمینه را برای توجه بیشتر به امام رضا

در منابع

بعدی اهل تصوف فراهم کرد؛ تا جایی که در نقلهای بعدی ،دایره مطالب مربوط به امام
از این گزینهها فراتر رفت و حتی به حوزه سیاست نیز کشیده شد.
زمینههای یادکرد از امام رضا

با توجه به اینکه خطه خراسان ،یکی از مراکز تصوف اسالمی در قرون نخستین بوده و
زهاد و صوفیان بسیاری از این منطقه برخاستهاند 74،توجه به امام رضا

در آثار صوفیه

چندان دور از ذهن نخواهد بود 75.عالوه بر این ،زمینهها و بسترهای دیگری غیر از انتساب
نیز در این امر دخیل بوده است .صرف نظر از عالقه ایرانیان به پیامبر و

امام به پیامبر

فرزندان او که نسبت به عالقه کوفیان ،کمتر رنگوبوی سیاسی داشت و زمینه پارهای از
قیامها علیه حاکمیت را فراهم میکرد ،ویژگیهای اخالقی و فردی برجستهای در امام
دیده میشد .صوفیه نیز با اشاره به همین سجایا ،از امام رضا

در زمره رجال خود یاد

کردهاند که در ادامه ،به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
الف .زهد امام

یکی از ویژگیهای امام رضا

که در میان مردم شهرت داشت ،زهد و سادهزیستی

ایشان بود؛ به عنوان نمونه ،درباره رفتار زاهدانه آن حضرت گفته شده:
ابوالحسن

در طول تابستان همواره بر روى یک بوریا ،و در طول

زمستان بر روى یک الیه کاه مىنشست .همیشه لباس زبر به تن مىکرد؛ اما

79

سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 07

هنگامى که به دیدن مردم مىرفت ،بهترین لباسش را مىپوشید.

76

زندگی زاهدانه امام ،تنها به زمانی که در مدینه به سر میبرد ،منحصر نبود؛ بلکه در
دوران حضور در خراسان و والیتعهدی مأمون (م 278ق) نیز ادامه یافت .امام در مدتی که
نزد مأمون اقامت داشت ،هر وقت با او تنها میشد ،به موعظه وی میپرداخت؛ 77از آن
جمله ،روایت شده است:
روزی امام دید که غالمی روی دست مأمون آب میریخت تا وضو بگیرد.
امام فرمود :یا امیر المؤمنین! کسی را در عبادت پروردگارت شریک مگردان.

78

بر اساس همین جنبه زاهدانه حیات امام بود که ورود ایشان به دستگاه حکومت
عباسی ،تعجب برخی افراد را برانگیخت و آنان را واداشت تا از علت رفتار امام بپرسند 79.با
این حال ،وقتى آن حضرت ولیعهد مأمون شد ،هیچ توجهى به جنبه قدرت و عظمت آن
نداشت؛ 80چنانکه ماجرای نماز عید حضرت 81،گواه این مطلب است .در نتیجه همین زهد
و روح تصوف و وارستگی در امام رضا

بود که متصوفه ،آن امام را در سلسله اسناد

تصوف خود برای خرقه و طریقت قرار داده 82و پذیرفتهاند معروف کرخی با وجود اینکه از
صوفیان طبقه اوّل شمرده میشود 83،شاگرد و مرید امام باشد.

84

ب .اخالق کریمانه

اخالق متواضعانه و بزرگوارانه امام نیز زمینه جذب نگاه صوفیان را ایجاد کرده است.
ماجرای حمامرفتن امام و برخورد بزرگوارانه ایشان با آن شخص غریبه که به عنوان
مدخل ورود نام امام رضا

در منابع صوفیه به شمار میآید ،مورد توجه قرار گرفته است.

زیبایی این ماجرا ،حتی متصوفه بعد از قرن هفتم را نیز مجذوب خود نموده است.

85

ج .جامعیت علمی

جامعیت علمی امام رضا

 ،امری است که از روایاتِ نقلشده درباره شخصیت

حضرت ،قابل برداشت است .مناظراتی که مأمون با اهداف گوناگون ترتیب میداد 86،یکی
از عرصههای بروز این خصوصیت امام بود .نمود جامعیت علمی امام ،به زمان والیتعهدی
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در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

مأمون منحصر نبود؛ بلکه در زمان حضور ایشان در مدینه نیز سابقه داشته و حضرت ،خود
نیز پاسخگوییاش به سؤاالت در مسجد پیامبر

را متذکر شده است.

برخی روایات که در کتب مختلف متصوفه نقل شده ،از امام رضا

87

به عنوان یکی از

راویان میانی نام بردهاند و مطلبی را به صورت مستقیم از امام نقل نمیکنند؛ اما روایاتی
که جامعیت ایشان را مفروض دانسته و مطالبی را بدون واسطه از حضرت بیان میکنند
نیز کم نیستند؛ روایت حلیة األولیاء از امام در مورد اخالص ،نمونهای از آن است 88.حضور
بزرگان صوفیه مانند محمدبناسلم طوسی (م 221ق) در زمان ثبت حدیث سلسلة الذهب
و اشتیاق آنها برای شنیدن حدیث نیز مؤید این ویژگی است.

89

د .حضور امام در خراسان

حضور امام رضا

در مرو و مالقات برخی بزرگان صوفیه مانند محمدبناسلم

طوسی با امام ،و همچنین قرارگرفتن بارگاه امام در نزدیکی نیشابور که یکی از کانونهای
تصوف آن زمان شمرده میشد 90،خود از زمینههای جلب توجه اهل تصوف شمرده
میشود .زندگی در مجاورت امام یا زیارت قبر امام در سفرها ،از عواملی بود که مشایخ را
به نگارشی هرچند مختصر در مورد امام وا میداشت .ابنحبان بستی شافعی (م 897ق)،
زیارت قبر امام رضا

91

و دعا برای حلّ مشکالت در کنار قبر حضرت را بسیار مجرّب

دانسته است .او معتقد است که استجابت دعا در کنار قبر امام را بارها تجربه کرده است.

92

ﻫ  .ارتباط معروف کرخی

معروفبنفیروزان ،مشهور به معروف کرخی ،از بزرگان صوفیه و آخرین پیونددهنده
عارفان صوفی با ائمه است؛ بهگونهایکه پس از او ،ارتباطی بین آنها و ائمه ادعا نشده
است .کنیهاش ابومحفوظ و مرید داود طائی (م 719ق) و استاد سری سقطی (م 298ق)
بود .او به دست امام رضا

اسالم آورد و به ادعای هجویری ،در نزد امام

عزیز و ستوده بود 93.صوفیان از او مناقب و فضایل و کرامات فراوانی نقل کردهاند.

سخت
94
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دیدار معروف کرخی با امام رضا
امام رضا

 ،گذشته از صدق و کذب خبر آن ،زمینه ورود نام

به آثار صوفیه را فراهم کرد .اوّلین کسی که در مورد معروف کرخی

مینویسد ،سلمی است .او در طبقات الصوفیة از معروف در طبقه اوّل ائمه صوفیه یاد کرده
و اسالم او را به دست امام رضا

عنوان کرده است 95.بعد از او ،این مطلب در دیگر آثار

صوفیه مانند مناقب األبرار ابنخمیس 96و تذکرة األولیاء عطار نیشابوری 97بازتاب یافته
است.
نتیجهگیری

گستره مطالبی که نخستین کتب صوفیه تا ربع اوّل قرن هفتم ،درباره امام رضا

نقل

کردهاند ،از دامنه چند موضوع فراتر نرفت:
ـ ماجرای حمامرفتن امام رضا و خدمت ایشان به مرد غریبه؛
ـ اسالم معروف کرخی به دست امام رضا

 ،خدمتگزاری وی برای امام و

کشتهشدن حین خدمتگزاری؛
ـ نقل روایاتی از امام رضا
محمدبناسلم طوسی با امام رضا

در موضوعات مختلف .همچنین ،مصاحبت
که تنها عطار متذکر آن شده بود.

تمرکز صوفیان این دوره بر زهد و دنیاگریزی و رویگردانی از حاکمان ،بیانگر رفتار
نویسندگان آثار صوفیه و توجه به ابعاد خاصّ شخصیتی امام است .بعد از این دوره ،روند
شرححال امام هشتم در کتب صوفیه ،متحول شد و از تفصیل و گسترش بیشتری
برخوردار گردید .این روند ،متأثر از گسترش تصوف در قرن هفتم و نزدیکشدن تصوف به
تشیع بود .زهد امام ،اخالق بزرگوارانه او ،جامعیت علمی و حضور حضرت در نزدیکی
نیشابور که از مراکز تصوف بود ،از زمینههای گرایش صوفیان به امام رضا

شمرده شد.

عالوه بر اینکه ،ادعای ارتباط معروف کرخی با امام نیز صرف نظر از درستی یا نادرستی
آن ،زمینه پیوند بیشتر نام امام با اهل تصوف را فراهم نمود؛ تا آنجا که با ظهور صوفیان
در عرصه حاکمیت ،بُعد حکومتی امام نیز مورد توجه آنها قرار گرفت.
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امام رضا

در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

پینوشتها:
 .1کتابهایی که از تاریخ به عنوان ابزار و وسیلهای برای موعظه و پندگرفتن استفاده میکنند ،به عنوان
کتابهای تاریخ ارشادی قلمداد میشوند.
 .2ن.ک :پورجوادی ،نصراهلل ،آسمان جان ،تهران :فرهنگ معاصر ،1131 ،ص .22
 .1همان.
 .4ن.ک :سوری ،محمد« ،تصویر امامان شیعه در متون زهد و تصوف نخستین» ،نصراهلل پورجوادی ،رساله
دکتری ،دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه قم ،1132 ،ص .181
 .5خرگوشی ،عبدالملکبنمحمد ،تهذیب األسرار فی أصول التصوف ،تحقیق امام سید محمدعلی ،بیروت:
دار الکتب العلمیة1421 ،ق ،ص .131
 .1سلمی ،محمدبنحسین ،طبقات الصوفیة ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،دوم،
1424ق ،ص .82
 .1پارسا ،خواجه محمد ،فصل الخطاب ،تصحیح جلیل مسگرنژاد ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،1181 ،ص
 511ـ .581
 .8جامی ،نورالدین عبدالرحمن ،شواهد النبوة ،تصحیح سید حسن امین ،تهران :میرکسری ،1113 ،ص 181
ـ .132

 .3طهرانی ،قاسم ،معروف الکرخی تلمیذ االمام الرضا

واستاد العرفاء ،بیروت :دار المحجة البیضاء،

1421ق ،ص  241ـ .512
 .11شیبی ،کامل مصطفی ،تشیع و تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو،
تهران :امیر کبیر ،چهارم ،1185 ،ص .11
 .11صدوقی سها ،منوچهر« ،نسبت سلسلههای صوفیه با ائمه آل البیت

» ،کیهان اندیشه ،مرداد و

شهریور  ،1112ش  ،43ص .11
 .12ذوالفقاری ،حسن« ،معروف کرخی» ،ادب و زبان فارسی ،بهار  ،1185ش  ،24ص .151
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 .11وی از حافظان حدیث و مشهور به صالح بود که شمسالدین ذهبی با وصف «مُشرق» از او یاد کرده
است .کتابی با عنوان اإلیمان و األعمال در ردّ کرامیان نوشت( .زرکلی ،خیرالدین ،األعالم ،بیروت :دار العلم
للمالیین1383 ،م ،ج  ،1ص )14

 .14اشرف امامی ،علی ،امام رضا
رضا

و جریان تصوف و عرفان؛ ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام

 ،گردآوری مرتضی سلماننژاد ،تهران :دانشگاه امام صادق (ع) ،1132 ،ج  ،2ص .281

 .15ن.ک :الگار ،حامد« ،امام موسی کاظم

و اخبار اهل تصوف» ،معارف ،ترجمه آذرمیدخت مشایخ

فریدنی ،1112 ،ش  23و  ،11ص  42ـ .55
 .11ن.ک :داداشنژاد ،منصور« ،زندگانی دوازده امام

در کتاب شواهد النبوة جامی» ،تاریخ و فرهنگ،

پاییز و زمستان  ،1131ش  ،81ص  51ـ .18
 .11ن.ک :شمس ،محمدجواد ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ مدخل «خرگوشی» ،تهران :مرکز دائرة
المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،22ص .111
 .18ن.ک :ابنجوزی ،عبدالرحمنبنعلی ،المنتظم فی تاریخ األمم والملوک ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا

ودیگران ،بیروت :دار الکتب العلمیة1412 ،ق ،ج  ،11ص 31؛ صدوق ،محمدبنعلی ،عیون أخبار
الرضا

 ،تهران :جهان ،1118 ،ج  ،2ص .113

 .13خرگوشی ،پیشین ،ص .132
 .21همان ،ص .415
 .21سلمی ،طبقات الصوفیة ،پیشین ،ص .82
 .22همان.
 .21همان.
 .24عطار نیشابوری ،فریدالدین ،تذکرة األولیاء ،تصحیح رینولد آلین نیکلسون ،لیدن :مطبعه لیدن1315 ،م،
ج  ،1ص  213ـ .211
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امام رضا

در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

 .25علیبنمهدیبنصدقه رقی ،سال وفاتش مشخص نیست .شیخ طوسی در رجال خود ،وی را از اصحاب
امام جواد

برشمرده است .نجاشی در رجال ،برای او کتابی از امام رضا

برشمرده است .ذهبی با

وصف قاضی از او یاد کرده است( .شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم :دفتر انتشارات اسالمی،
1415ق ،ج  ،1ص 582؛ طوسی ،محمدبنحسن ،رجال الطوسی ،تحقیق جواد قیومی اصفهانی ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی1411 ،ق ،ص 111؛ نجاشی ،احمدبنعلی ،رجال النجاشی ،تحقیق سید موسی شبیری
زنجانی ،قم :دفتر انتشارات اسالمی1418 ،ق ،ص )211
 .21سلمی ،محمدبنحسین ،مجموعة آثار السلمی ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،1113 ،ج  ،2ص .114
 .21همان.
 .28همان ،ص .215
 .23ن.ک :بقلی شیرازی ،روزبهان ،عرائس البیان فى حقائق القرآن ،بیروت :دار الکتب العلمیة2118 ،م ،ج
 ،1ص .15
 .11همان ،ج  ،1ص  21ـ .21
 .11اصفهانی ،ابونعیم احمدبنعبداهلل ،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ،تحقیق محمدرضا شفیعی کدکنی،
قاهره :دار أمالقراء للطباعة والنشر ،بیتا ،ج  ،1ص .11
 .12همان ،ج  ،2ص .15
 .11همان ،ج  ،1ص .111
 .14همان ،ص .181
 .15همان ،ص .132
 .11کنیهاش «ابوالجعد» بود .سال والدت او151 ،ق بود و تا سال 211ق زنده بود .او مؤذن امام رضا
بود .طوسی وی را از اصحاب امام رضا

برشمرده است .نجاشی مینویسد :نسخهای از امام رضا

داشت .خطیب بغدادی نیز عنوانی را به وی اختصاص داده است( .طوسی ،پیشین ،ص 151؛ نجاشی،
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پیشین ،ص 111؛ خطیب بغدادی ،احمدبنعلی ،تاریخ بغداد أو مدینة السالم ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا،
بیروت :دار الکتب العلمیة1411 ،ق ،ج  ،5ص )31
 .11اصفهانی ،پیشین ،ج  ،1ص .85
 .18همان ،ج  ،1ص .132
 .13همان.
 .41همان ،ص .138
 .41همان ،ص .211
 .42همان ،ج  ،8ص .111
 .41اصفهانی ،ابونعیم احمدبنعبداهلل ،تاریخ أصبهان (ذکر أخبار أصبهان) ،تحقیق سید کسروی حسن،
بیروت :دار الکتب العلمیة1411 ،ق ،ج  ،1ص .114
 .44همان.
 .45همان ،ج  ،2ص .211
 .41قشیری ،عبدالکریم ،الرسالة القشیریة ،تحقیق عبدالحلیم محمود و دیگران ،قم :بیدار ،1114 ،ص .41
 .41مراد از مولیبودن معروف کرخی ،همراهی و همنشینی و مؤانست وی با امام رضا

است .در اینجا،

مولی به معنای اصطالحی آن ،یعنی غالم و بردهبودن است ،نیست.
 .48حسنبنمحمد دقاق ،معروف به ابوعلی دقاق ،از بزرگان صوفیه در نیشابور به شمار میرفت .وی دختر
خود را به عقد قشیری درآورد( .ن.ک :جامی ،عبدالرحمن ،نفحات األنس ،تحقیق ولیام ناسولیس و سایرین،
کلکته :مطبعه لیسی1858 ،م ،ص )123
 .43همان.
 .51ن.ک :فروزانفر ،بدیعالزمان ،مقدمه رساله قشیریه ،ترجمه ابوعلی عثمانی ،تهران :نشر علمی فرهنگی،
چهارم ،1114 ،ص  11ـ .14
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در منابع صوفیه تا قرن هفتم هجری

 .51هجویری ،ابوالحسن علی ،کشف المحجوب ،تحقیق ژوکوفسکی و دیگران ،تهران :طهوری ،چهارم،
 ،1115ص  85ـ .31
 .52همان ،ص .141
 .51انصاری ،عبداهللبنابیمنصور ،طبقات الصوفیة ،تصحیح محمد سرور موالیی ،تهران :توس ،1112 ،ص
.18
 .54غزالی ،ابوحامد محمد ،کیمیای سعادت ،تحقیق حسین خدیوجم ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی،
یازدهم ،1181 ،ج  ،2ص .25
 .55همان.
 .51غزالی ،ابوحامد محمد ،إحیاء علوم الدین ،تحقیق عبدالرحیمبنحسین حافظ عراقى ،بیروت :دار الکتاب
العربی ،بیتا ،ج  ،8ص .128
 .51میبدی ،ابوالفضل رشیدالدین ،کشف األسرار وعدة األبرار ،تحقیق علیاصغر حکمت ،تهران :امیر کبیر،
پنجم ،1111 ،ج  ،1ص .28
 .58همان ،ج  ،2ص .148
 .53همان ،ج  ،11ص .183
 .11همان ،ص .511
 .11موصلی ،حسینبننصر ،مناقب األبرار ومحاسن األخیار فی طبقات الصوفیة ،تحقیق سعید عبدالفتاح،
بیروت :دار الکتب العلمیة1421 ،ق ،ج  ،1ص .121
 .12بقلی شیرازی ،پیشین ،ص .15
 .11همان ،ص .12
 .14همان ،ص .11
 .15همان ،ص .241
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 .11بقلی شیرازی ،روزبهان ،تقسیم الخواطر ،تحقیق احمد فرید المزیدی ،قاهره :دار اآلفاق العربیة،
1428ق ،ص .118
 .11ن.ک :زرکلی ،پیشین ،ج  ،1ص 114؛ آقابزرگ تهرانی ،محمدحسن ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة،

بیروت :دار األضواء ،ج  ،14ص 221؛ مدرس ،محمدعلی ،ریحانة األدب فی تراجم المعروفین بالکنیة أو
اللقب ،تهران :خیام ،1113 ،ج  ،1ص .288
 .18بونی ،احمدبنعلی ،شمس المعارف الکبری ،بیروت :موسسة النور للمطبوعات ،دوم1421 ،ق ،ص
.154
 .13دهباشی ،مهدی و دیگران ،تاریخ تصوف  ،1تهران :سمت ،1184 ،ص .115

 .11داداشنژاد ،منصور ،سیمای دوازده امام

در میراث مکتوب اهلسنّت ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسالمی ،1135 ،ج  ،2ص .215
 .11عطار نیشابوری ،پیشین ،ص  213ـ .211

 .12شریف القرشی ،محمدباقر ،حیاة اإلمام الرضا

 ،قم :سعیدبنجبیر ،دوم ،1181 ،ص .151

 .11عطار نیشابوری ،پیشین ،ص .218
 .14ن.ک :صفا ،ذبیحاهلل ،تاریخ ادبیات در ایران ،تهران :فردوس ،1111 ،ج  ،1ص 255؛ راوندی ،مرتضی،
تاریخ اجتماعی ایران ،تهران :نگاه ،1184 ،ج  ،8ص .241
 .15حکیم ترمذی (م ح 231ق) ،از صوفیان بزرگ خراسان ،در آثار خود نامی از امام هفتم به بعد ،نیاورده
است .صرف نظر از اینکه از نگاه او امامان شیعه ،نسبت به سایر مردم برتری نداشتند ،دیدگاه او در
خصوص ائمه و شیعیان ،با عناد همراه بوده و چندان مورد توجه صوفیان پس از خودش قرار نگرفته است.
(ن.ک :سوری ،پیشین ،ص  33ـ )111
 .11صدوق ،پیشین ،ص .118
 .11شیبی ،کامل مصطفی ،همبستگی میان تصوف و تشیع ،ترجمه علیاکبر شهابی ،تهران :دانشگاه تهران،
 ،1154ص .212
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 .18اصفهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین ،تحقیق سید احمد صقر ،بیروت :دار المعرفة ،بىتا ،ص .451
 .13صدوق ،پیشین ،ص .118
 .81شریف القرشی ،پیشین ،ج  ،1ص .14
 .81مفید ،محمدبنمحمدبننعمان ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،قم :کنگره شیخ مفید1411 ،ق ،ج
 ،2ص .214
 .82ن.ک :آملی ،سید حیدر ،جامع األسرار ومنبع األنوار ،تهران :مرکز انتشارات علمی و فرهنگی،1118 ،
ص 224؛ صدوقی سها ،پیشین ،ص .1
 .81سلمی ،طبقات الصوفیة ،پیشین ،ص .81
 .84شیبی ،پیشین ،ص 211؛ ن.ک :سلمی ،طبقات الصوفیة ،پیشین ،ص .82

 .85ن.ک :شبلنجی ،مؤمن ،نور األبصار فی مناقب آلبیت النبی المختار

 ،قم :شریف رضی ،ص .113

 .81صدوق ،پیشین ،ج  ،1ص  154ـ .214
 .81اربلی ،علیبنعیسی ،کشف الغمة فی معرفة األئمه ،قم :رضی1421 ،ق ،ج  ،2ص .815
 .88اصفهانی ،حلیة األولیاء وطبقات األصفیاء ،پیشین ،ج  ،1ص .132
 .83از ویژگیهای محمدبناسلم که عطار بر آن تأکید داشته ،رویگردانی او از حاکمان و دنیاگریزی است؛
درحالیکه همو از همراهی محمدبناسلم با امام رضا

در سفر نیشابور یاد کرده است( .عطار نیشابوری،

پیشین ،ج  ،1ص )213-218
 .31شمس ،محمدجواد ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی؛ مدخل «تصوف» سدههای  1ـ 5ق 3 /ـ 11م،
تهران :مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،15ص .413
 .31محدثان این دوره ،نوعاً یا رسماً صوفى بودند و یا حداقل گرایش صوفیانه داشتند .ابنحبان ،ظاهراً از
دسته دوم است؛ حتی مىتوان او را به معناى عام ،صوفى دانست .اصوالً تصوف در دامن محدثان و اصحاب
حدیث شکل گرفته است.
 .32بستی ،محمدبنحبان ،کتاب الثقات ،حیدرآباد :مجلس دائرة المعارف العثمانیة1412 ،ق ،ج  ،8ص

سال هجدهم ،شماره دوم ،تابستان  ،6931شماره مسلسل 07

 .31هجویری ،پیشین ،ص .141
 .34عطار نیشابوری ،پیشین ،ص .213
 .35سلمی ،طبقات الصوفیة ،پیشین ،ص .81
 .31موصلی ،پیشین ،ج  ،1ص .121
 .31عطار نیشابوری ،پیشین ،ص  213ـ .211
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