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از آن میان تنها فصیح خوافی . اند اش را ابوحامد ضبط کرده جدید به اتفّاق نام او را احمد و کنیهتمام منابع قدیم و 

 ةرمحابوحامد شیخ احمد بن خضرویه البلخی «: نویسد را نیز براي او ذکر کرده و می» ابوحاتم«کنیۀ ) ق. هـ  777: متو(

اما چون هیچ یک از منابع قبل از او به چنین چیزي اشاره . )314: 1341خوافی، (» اند اهللا علیه و کنیت ابوحاتم نیز گفته

توان آن را جدي تلقّی  کند، نمی اند و خود او نیز جملۀ اخیر خود را به صورت فرعی و بدون ذکر مأخذ بیان می نکرده

نها به خود وي آورد که باز چون ت را نیز می» لفاف«در کنار این کنیه صفت ) ق .هـ  1232فو (عابدین ابن. کرد

  ).63: 1، ج 1415ابن عابدین، (منحصر است و در جاي دیگري نیامده، از درجۀ اعتبار ساقط است 



نام ) ق .هـ  597فو (و ابوالفرج بن جوزي ) ق .هـ  430فو (جز ابونعیم اصفهانی ه حال نویسان ب همچنین همۀ شرح

احمد بن الخضر المعروف «: کنند خضرویه چنین یاد می ز احمدابونعیم و ابوالفرج ا. اند نوشته» خضرویه«پدر احمد را 

یعنی معتقدند که نام  )275: 11، ج 1358و  163: 4، ج 1399؛ ابن جوزي، 42: 10، ج 1357ابونعیم، (» بابن خضرویه البلخی

دیث مربوط بوده، حال آن که این عقیده خطاست و ما علّت این اشتباه را که به مسئلۀ روایت ح» خضر«پدر احمد 

  .ایم مقاله بشرح باز نمودههمین شود، در  می

اما منابع  .)37: 1406ابن ملقّن، (و خضرَویه  )1(خَضرَویه: اند نام پدر احمد را منابع عربی به دو صورت مشکول نموده

مشدد یعنی به شکل چهار بار آمده، دوبار با یاء  این کلمه در یک نسخۀ خطّی. اند گذاري نکرده فارسی آن را حرکت

با حاء مهمل و یاء مشدد » حضرویه«نیز در یک نسخۀ خطی دیگر به صورت  )2(.و دوبار بدون تشدید» خضرویه«

 و«و پسوند فارسیِ » خضر«بدون تردید صورت مشدد این نام غلط است چرا که آن از اسم عربیِ  )3(.نوشته شده است

در هیچ کدام » یه و«و نظیر این نام در فارسی و عربی هست که پسوند درست شده و این پسوند مشدد نیست » یه

گونه اسامی در اینت چیزي که هس. تشدید ندارد، اسمهایی مانند برزویه، شیرویه، بابویه، سیبویه، کالویه و خالویه

کنند،  تلفّظ می» یه و«و فارسی زبانان » ویه«عربها جزء دوم این اسمها را . فارسی و عربی دو تلفّظ مختلف دارند

از صورت فارسی آن معروفتر » سیبویه«عربیِ  لالبتّه بعضی اسمها یک صورتشان مشهورتر از دیگري است، مثالً شک

  :است

  اتّقِ من شَرِّ من اَحسنت الیه    گفت حق است این ولی اي سیبویه

  )263، دفتر سوم، ب 1371موالنا، (

اند، بنابر نظر علّامۀ قزوینی این است که آنها این پسوند  تبدیل کرده» ویه«فارسی را به  ي» هی وُ_ «اینکه چرا عربها 

چنانکه علّامه نوشته از لحاظ . اند یکی پنداشته» که اسم فعل منقول از اسم صوت است«خودشان » ویه«فارسی را با 

اما تلفّظ فارسی خضرویه از  ).113و  109، 111: 1353زوینی، ق(کند  معنی این پسوند بر تحبیب و تلطّف داللت می

  :اند تر است و عطّار و مولوي هم شکل فارسی آن را به کار بردهصورت عربی آن یعنی خضرَویه رایج

  در وثاق احمد خضرویه رفت    بود دزدي دولتی در وقت خَفت

  )3290، ب 1388عطّار، (

  سر هام خلق جهان را سرب دیده    ور احمد خضرویه گفت آن دیده

  )3424همان، ب (

  بودي وام او بیش ده هزاران   احمد خضرویه بودي نام او       

  )Lنسخۀ ، 268، دفتر دوم، ص 1371موالنا، (

نامۀ دهخدا آن را  نیز در لغت )4(.تضبط شده اس Ahmad b. khidroyaاسالم نیز این نام به صورت  المعارفةدایردر 

ابوحامد احمد «بنابراین نام کامل این شیخ تصوف ). »خضرویه«، ذیلِ 1372دهخدا، ( اند نوشته» ]خِ ي[ه خضروی«

  .نویسند می» ابوحامد احمد بن خَضرَویه البلخی«است و در متون عربی آن را » خضرویۀ بلخی

  

  نسبت و سکونت

اینکه نخست با نسبت  دارد، اما ابونعیم اصفهانی با» بلخی«احمد خضرویه اهل بلخ بوده و در منابع هم نسبت 

لی بعض النّاس انّه البلخی و هو مروزي مان المروزي و ذکرذکره سلی«: افزاید کند، در پایان می از او یاد می» بلخی«



احمد : آورد نیز نام او را با دو نسبت می) ق .هـ  476فو (از ابونعیم، سهلجی غیر. )43و  42: 10، ج 1357ابونعیم، (» الدار

  ).170: 1978سهلجی، (بن خضرویه البلخی المروزي 

یز بعیدي نیست چرا که وي اینکه احمد مدتی در مرو زندگی کرده باشد، با اینکه منابع در این باره مطلبی ندارند، چ

کنده است؛ چنانکه یک بار که با همسرش براي اف کرده گاه رحل اقامت می فر بوده و در جاهایی که سفر میکثیرالس

هجویري، : ك. ر(دیدار بایزید به بسطام رفته بودند، در راه بازگشت، به نیشابور آمدند و چندي در آن شهر مقیم شدند 

  .با این حال بلخی بودن او بنابر اکثر منابع، مسلّم و مشهور است. )289: 1، ج 1370و عطّار،  184: 1383

  

  و دوران حیات سال تولّد

بر این اساس وي در دویست و چهل . اند منابع کهن سال تولّد او را ننوشته اما سال فوت و مدت عمرش را ثبت کرده

فو (عبدالرّؤوف مناوي ) 5(.تق و به زمان متوکّل در سنّ نود و پنج سالگی در زادگاه خود بلخ وفات یافته اس .هـ 

داند و عدد دویست و چهل را به عنوان یک احتمال دیگر که  سال دویست و چهار را تاریخ فوت او می) ق .هـ  1031

یوسف بن اسماعیل نبهانی تحت تأثیر قول مناوي قرار گرفته و  ).198: 1، ج 1357مناوي، (آورد  اند، می بعضی ذکر کرده

لیکن  ).481: 1، ج 1411نبهانی، (فرو بسته است  نویسد که احمد خضرویه در سال دویست و چهار چشم از جهان می

این قول دویست و چهار صحیح و قابل اعتماد نیست، زیرا در هیچ یک از منابع کهن نیامده و مناوي هم که این 

  .آورد اشتباه نخست از او سر زده، هیچ مأخذي براي قول خود نمی

. آید که سال تولّد احمد خضرویه است ج به دست میبا کم کردن نود و پنج از دویست و چهل عدد صد و چهل و پن

تاریخ تولّد و » معجم المؤلّفین«در  ).215: 1ج تا،  کحاله، بی(نیز ذکر کرده است ) معاصر(این عدد را عمر رضا کحاله 

  )6(.م 854ـ  762ق؛  .هـ  240ـ  145: وفات احمد خضرویه به هجري قمري و میالدي چنین است

و » واال قطب کامل«و » مقصود«را مطابق عدد کلمۀ  240لیل تاریخ وفات احمد خضرویه یعنی سال محمد ابراهیم خ

  :این ابیات را عزیزي حاوي بر تاریخ رحتلش سروده«: نویسد داند و می می» واقف احمد«

  ذات  پاکش سعید و اسعد بود    شیخ   احمد  شه  خراسانی

  )7(»)قطب دین احمد بود(شد ندا       سال ترحیل او  ز عالم غیب

  

  خاك جاي

احمد خضرویه در بلخ به خاك سپرده شده و به سبب شهرتی که در میان خاص و عام داشته، مدفن او همواره مورد 

نخستین گزارشهایی که از مرقد او به دست ما رسیده به قرن ششم و هفتم باز . توجه و تکریم مردم بوده است

مشهد شیخ در بلخ است بر دروازة نوبهار، معروف و مشهور و معظم، و مر اداء «: بلخ آمده است کهدر فضائل . گردد می

  .)222: 1350واعظ بلخی، (» دعا را نشان و مر قضاي دیون را مجرب

دهد که قبر آن شاعر در جنب  در ضمن شرح احوال انوري، خبر می) 892حدود : تألیف کتابش(دولتشاه سمرقندي 

و غیاث الدین ) 898فو (عبدالرّحمن جامی . )86: 1382دولتشاه سمرقندي، ( احمد خضرویه واقع استمزار سلطان 

؛ 53: 1375جامی، ( اند که قبر احمد در بلخ واقع شده و مورد زیارت و تبرّك مردم است اشاره کرده) 941فو (خواندمیر 

اي که در اواخر قرن دهم دربارة  بدخشی نیز در رساله محمد صالح اورسجی. )270: ، جزء سوم از جلد دوم1353خواندمیر، 



سرانجام محمد ابراهیم خلیل از محقّقان معاصر افغانستان  )8(.له را متذکّر شده استئاکابر بلخ نوشته، این مس

  :افزاید و در ادامه می )9(»جویند به اتفّاق اهل تواریخ، قبرش در بلخ زیارتگاه عام است که به آن تبرّك می«: نویسد می

مزار پر انوارش بیرون دروازة نوبهار سمت جنوبی شهر قدیمۀ مخروبۀ بلخ در قبرستان بزرگی که به اسم شریفش شهرت 

بیرون گنبد مزارات بسیاري است که به . باشد دارد واقع، و داخل یک گنبد پخته کاري است و خود مزار گچ کاري می

هاي منقّش مرقوم دارد و به واسطۀ قدامت خود شکست و ریخت پیدا کرده  سنگاند و اکثراً  این ذات شریف تقرّب جسته

  )10( .باشد شود، اصل گنبد نیز شکست نموده و خیلی اوراق می که جز آیات بینات قرآنی چیز دیگر از آنها مستفاد نمی

وند شاه پدر میرخواند در ضمن شرح احوال سید برهان الدین محمد خا) ق .هـ  1389فو (شیخ آقا بزرگ تهرانی 

شیخ آقا بزرگ (» هاجر الی السند و بها مات و دفن فی مقابل السلطان احمد خضرویه«: نویسد می) الصفاروضة مؤلّف(

دانیم که بلخ در شمال افغانستان و سند در پاکستان واقع است و فاصلۀ این دو ناحیه از هم  می ).246: 6تا، ج  تهرانی، بی

شیخ آقا بزرگ نوعی ایجاز مخل هست، زیرا معین نکرده است که بعد از فوت خاوند شاه آیا  در سخن. بسیار است

هرحال چنانکه دیدیم منابع کهن و مشاهدات معاصران به. اش را به بلخ بردند یا در همان سند به خاك سپردند جنازه

  .تصریح دارند که آرامگاه احمد خضرویه در بلخ قرار دارد

  

  ازدواج و همسر

احمد خضرویه ظاهراً در جوانی و آن زمان که از اهل فتوت بوده و شاید هنوز به طور رسمی به جرگۀ اهل تصوف در 

اش را ام علی  جا فاطمه و کنیه نام این دختر را همه) 11(.دکن نیامده بوده، با دختري از همشهریان خود ازدواج می

ختر مالک بن صالح بود و مادر او را مؤمنه خوانند دختر حسن د«آمده است که وي  بلخ در فضائل )12(.دان نوشته

ترین  کهن. یعنی جدّ مادري فاطمه والی خراسان بوده است. )226: 1350واعظ بلخی، (» عمران که والی خراسان بود

است بر  که تأییدي) 76: 1992سلمی، (» کانت من بنات الرّؤساء و االجلّه«: نویسد مأخذ احوال فاطمه دربارة او می

و برتلس  )13(د ان یاد کرده» دختر امیر بلخ«قول فضائل بلخ، اما در بعضی منابع معروف و رایج فارسی از او با عنوان 

مدتهاست که » دختر پادشاهش دروی«گوید ترکیب  ازدواج احمد و فاطمه را افسانه دانسته و می ،هم نظر به این لقب

: ك. ر(هایی تخیلی از این دست بنویسند  ذهن و فکر شرح حال نویسان را مسخّر کرده و آنها را وادار نموده افسانه

که برتلس از کلمۀ » دختر پادشاه«با » دختر یکی از رؤسا و بزرگان«لیکن پیداست که  ).609ـ  608: 1376برتلس، 

با دختري از خانوادة بزرگان عقالً  )14(ت تنباط کرده، فرق دارد و ازدواج جوانی از اهل فتودر متون فارسی اس» امیر«

آنچه موجب این قضاوت برتلس شده، . تر است تا دختر پادشاه، اگرچه مورد اخیر هم محال نیست و عرفاً پذیرفتنی

دختر «لیاء راه یافته یعنی تحریف االوةکرتذتغییر و تحریفی است که به کتابهاي مشهوري نظیر کشف المحجوب و 

  .»دختر امیر بلخ«اش والی خراسان بوده به  بنابر اینکه نیاي مادري» یکی از رؤسا و بزرگان

خواهد که  فرستد و از او می وي کسی را نزد احمد می. باري ازدواج این دو به درخواست و پیشنهاد فاطمه بوده است

اند عشق و عالقۀ خود را کتمان نکنند و حتّی پیشقدم  توانسته زگار دختران میدر بلخ آن رو. اش بیاید به خواستگاري

  )15(.دوصلت و ازدواج شوند، بنابراین تعجبی ندارد که فاطمه هم به احمد چنین پیشنهادي ده

اي توانگر نشو و نما یافته و از مال و مکنتی قابل مالحظه برخوردار بود، چون به  بعد از وصلت، فاطمه که در خانواده

نیز  )76: 1992سلمی، (عالم معنی دل خوش داشت، دارایی خود را بر فقیران انفاق کرد و با احمد همدل و همراه شد 

تفصیل این  .)42: 10، ج 1357ابونعیم، (را به مالقات بایزید ببرد  کابینش را به احمد بخشید و از او خواست تا وي



عالوه بر بایزید، فاطمه به دیدار ) 16(.تمالقات و گفتگوي فاطمه و بایزید در کتابهاي تصوف مضبوط و مشهور اس

مقام او به بزرگی یاد  و این دو شیخ نامدار از فاطمه و )620: 1375؛ جامی، 76: 1992سلمی، (آمد ابوحفص حداد نیز نائل 

اند وي از  همچنین گفته. اقوالی نیز از فاطمه به یادگار مانده است. )184: 1383؛ هجویري، 76: 1992سلمی، (اند  کرده

صالح بن عبداهللا کتاب تفسیر روایت کرده، هفت سال در مکّه مانده، علم آموخته و استماع حدیث نموده، آنگاه به بلخ 

: 1350واعظ بلخی، : ك. ر(اند  او را نزدیک مرقد احمد خضرویه به خاك سپرده. ا وفات یافته استبازگشته و در همانج

. باشد کاري مشتمل بر دو دربند می مزار این عارفه متّصل به زیارت حضرت شیخ است که گنبد جداگانۀ پخته« ).226

و به دربند دوم تنها مرقد آن زاهدة مغفوره اند  به دربند اول مزارات مدفونینی است که شرف الحاقیت آن را گزیده

  ).15: ، سال دوم، شمارة پنجم1323محمد ابراهیم خلیل، (» است که ظاهراً شکست و ریخت بسیاري پیدا کرده

وي فاطمه را زن . کند که احمد خضرویه عالوه بر فاطمه زن دیگري نیز داشته است مؤلّف فضائل بلخ اشاره می

البته این مطلب منحصر به همین کتاب است و در منابع . آورد لیکن نام زن کوچکتر را نمی کند، بزرگتر معرّفی می

  ).227ـ  226: 1350واعظ بلخی، : ك. ر(قبل و بعد آن چنین چیزي وجود ندارد 

توان  هاي ابوحامد و ام علی هم نمی اند یا نه و از کنیه جا اشاره نشده که احمد و فاطمه فرزندي هم داشته هیچ

ها را در آن زمانها  اند، از آن که این کنیه استنباط نمود که این زوج متصوف پسرانی به نامهاي حامد و علی داشته

دیدن : اي که عبارت بود از تجسم یک آرزو کنیه«کردند،  پدران و مادران گاهی براي فرزندان نوزاد خویش انتخاب می

  .)2: 1379زرین کوب، ( )17(» هو داشتن یک نواد

  آثار 

هجویري . دانند اي او را صاحب تصنیف می اي از احمد خضرویه در دست نیست، ولی عده امروز هیچ کتاب و رساله

به ابو  ).498: 1383هجویري، (» بحقوق اهللا الرعاية«نویسد که احمد خضرویه در آداب صحبت کتابی دارد به نام  می

اند و معروفترین آنها کتابی است به نام  نیز آثار متعددي نسبت داده) ق .هـ  243فو (عبداهللا حارث بن اسد محاسبی 

اند که شاید هجویري دربارة مؤلّف این کتاب دچار  بعضی احتمال داده. که به طبع رسیده است» لحقوق اهللاة يالرعا«

لیکن باید این مطلب را هم ، )40: 7، ج 1375حفیظی، (سهو شده و نام کتاب را هم به شکلی نادرست نقل کرده باشد 

شده که تعدادي از  پیش چشم داشت که در آن روزگاران کتابهاي زیادي با اسمهاي مشابه و حتّی یکسان نوشته می

  .آید اند و این فقره از گزارش تذکره نویسان به دست می آن آثار تا زمان ما باقی نمانده و از میان رفته

» درجات المقبلین علی اهللا عزّوجل«دهد به اسم  ري به احمد خضرویه نسبت میخواجه عبداهللا انصاري نیز کتاب دیگ

عطّار، (اند  اي دیگر نیز احمد را صاحب تصنیف شمرده بر اساس گفتۀ این دو نفر است که عده) 98: 1362انصاري، (

در هر حال . )»احمد«ذیل  1005: 1، ج 1372؛ دهخدا، 112: 4، جزء 1، ج 1412؛ سزگین، 215: 1تا، ج  ؛ کحاله، بی288: 1، ج 1370

هایی است که از او و دربارة او تواند به عنوان آثار احمد خضرویه تلقّی گردد، اقوال و احوال و حکایت آنچه امروز می

هاي زهد صوفیان نخستین براي شناخت تاریخ این اقوال و حکایت. اند در کتابهاي عرفانی و تاریخی و ادبی نقل کرده

اند، چیزي جز همین  اي از کتابهاي این حوزه که تا زمان ما باقی مانده داراي کمال اهمیت است، زیرا گاه پارهتصوف 

. بینیم اقوال و حکایات نیستند، به عنوان مثال در حقائق التّفسیر سلمی مطالب فراوانی از اقوال مشایخ تصوف می

یار از جمله حاتم اصم، احمد خضرویه، شاه شجاع کرمانی و جز نویسد در میان مشایخ تصوف از مؤلّفان بس برتلس می



اند که از آثار آنها چیزي به دست ما نرسیده، لیکن در حقائق التّفسیر سلمی مطالب بسیاري از تألیفات  آنها نام برده

  ).84: 1376برتلس، : ك. ر(آن مشایخ اقتباس شده است 

  

  روایت حدیث

احمد بن خضر «اند، دو تن وي را  خویش مختصري هم دربارة احمد خضرویه نوشتهدر میان کسانی که در خالل آثار 

از این دو، یکی . اند آورده )ص(معرفی کرده و نام او را در زمرة راویان یک حدیث پیغمبر» معروف به ابن خضرویۀ بلخی

االولیاء پس از شرح حال کوتاهی راجع به احمد، نام او را در میان راویان  حلية است که در) 430فو (ابونعیم اصفهانی 

شود  کند و سپس یادآور می ذکر می» احمد بن الخضر المروزي«به شکل  »تسحروا فانّ السحور برکه«این حدیث که 

لیکن در مرو داند اما کس دیگري به من گفت اصل وي از بلخ بوده  احمد بن خضر را سلیمان، مروزي می«که 

نویسد که  نیز می) 597فو (پس از ابونعیم، ابوالفرج بن جوزي  ).43ـ  42: 10، ج 1357ابونعیم، (» سکونت داشته است

ـ  275: 11، ج 1412و  165: 4، ج 1399ابن جوزي، (احمد بن خضرویه از محمدبن عبده مروزي حدیث روایت کرده است 

هم تکرار ) 1031فو (محمدبن عبده مروزي را بعدها عبدالرّؤوف مناوي این اسناد حدیث احمد خضرویه از . )276

  ).198: 1، ج 1938مناوي، (نموده است 

زده است، نخست اینکه  یابیم که دو اشتباه از ابونعیم و ابوالفرج دربارة احمد خضرویه سر با جستجو در منابع درمی

 )ص(از اشتباه اول است آن که او را از راویان یک حدیث پیامبر اند و دیگر که ناشی   نوشته» احمد بن الخضر«نام او را 

هاي معاصر نیز سرایت کرده است، مثالً در این کتابها نام احمد خضرویه  اي از نوشته اشتباه این دو به پاره. اند شمرده

؛ )122ص (خنان او ؛ ابراهیم ادهم، زندگی و س)1005ص  ،1ج (نامه، ذیل احمد  لغت: اند نوشته» احمد بن خضر«را 

  .)365ص (پیران بلخ 

ضبط کرده و قول » ابوحامد احمد بن خضر یا احمد بن خضرویۀ بلخی«مؤلّف پیران بلخ نام کامل احمد خضرویه را 

حدیثی که از احمد بن خضرویه با واسطه نقل «: نویسد ابونعیم را دربارة حدیث روایت کردن احمد مسلّم گرفته و می

  ).365: 1379نوربخش، (» ، سحر خیزي کنید که سحرها برکتندةروا فان السحور برکل النبی تسحقا: شده، این است

شاید این مضمون رایج که . ایشان نه تنها در کل قضیه اشتباه کرده بلکه حدیث را هم غلط معنی کرده است

» برکت«نیز در این غلط معنی کردن تأثیر داشته است، مضمون رایجی که با لفظ » سحرخیز باش تا کامروا شوي«

براي روشن . )374: عجم کنوز االمثال و الحکم العربیهم(» البرکه فی البکور«: در این کلمۀ قصار هم مجال بروز یافته است

  .رویم می» احمد بن خضر«کنیم، آنگاه به سراغ  شدن مطلب، ابتدا حدیث مزبور را بررسی می

اند؛ یکی همان  هجري با یک اختالف جزئی در لفظ به دو شکل ضبط کرده 500این حدیث را منابع قبل از سال 

تر آن که چنین یاء ذکر کرده که در سه کتاب حدیث هم آمده است و دیگر صورت رایجاالول ةيحلاست که ابونعیم در 

هجري از مصنّف  500تر در سی و سه کتاب حدیث قبل از سال این شکل رایج. »تسحروا فَانَّ فی السحورِ برکَةٌ«: است

  ).73: 1412؛ ابن منده، 228و  227: 4تا، ج  عبدالرّزاق، بی(آمده است ) 475فو (گرفته تا فوائد ابن منده ) 211فو (عبدالرّزاق 



این حدیث از لحاظ موضع و موضوع در کنار روایات مربوط به ماه رمضان و احکام روزه قرار گرفته و معموالً بالفاصله 

ن اقوال را با ای. آید که ارتباط معنایی استواري با این سخن دارد می) ص(پس از آن، یکی دو قول دیگر از پیغمبر 

  :کنیم حذف سلسلۀ راویان ذکر می

ام اهل فصل ما بین صیامنا و صی: قال) ص( انّ رسول اهللا[...]  .کةبر تسحروا فانّ فی السحور ):ص(اهللا  قال رسول

  ) 18(.رالسح کلةاالکتاب 

ام النّهار و استعینوا بطعام السحر علی صی: الق) ص(عن النبی [...] . َکةبرتسحروا فانّ فی السحور  :)ص(اهللا  قال رسول

  )19(. لعلی قیام اللّی لةلویبالق

طعام السحر و : السحور: بینیم این موارد را می» سحر«هاي فقه و لغت در ذیل مادة از اینها که بگذریم در قاموس

اَکلت السحور : تَسحرت ).168: 1408سعدي ابوجیب، ( برکة تسحروا فانّ فی السحور: ففی الحدیث الشّری؛ و شرابه

 ).716: 1، ج 1380لویس معلوف، (غذا و نوشیدنی سحري : سحور. غذاي سحري خورد: تَسحرَ ).441: 1، ج 1419زمخشري، (

  :سحور به همین معنی در شعر فارسی و از جمله در این بیت حافظ نیز آمده است

  گشا  طالبان  یار می  کنند روزه از   گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست

  )»سحور«، ذیل 1372به نقل از دهخدا، (

سحري بخورید که در ] چون خواستید روزه بگیرید[این است که ) ص(  به این ترتیب معنی سخن حضرت رسول

  . برکت هست) خوردنی و نوشیدنی سحر(سحري 

در کتابهاي تاریخ و تراجم و . اشتباه شده است» احمد بن خضرویه«اکنون باید ببینیم احمد بن خضر کیست و چرا با 

ـ احمد بن خضر معروف به خاموش یا 2ـ احمد بن خضر صوفی 1: خوریم حدیث و رجال به این نامهاي مشابه برمی

  . ـ احمد بن خضر6بن خضر مروزي ـ احمد 5ـ احمد بن خضر خزاعی 4ـ احمد بن خضر شافعی 3صامت 

احمد بن خضر معروف به  ).152: 22، ج 1993ذهبی، (ق درگذشته است .  .هـ 625احمد بن خضر صوفی در سال 

وفات یافته، او را  502بوده، زیرا ابوالفتح طاهر نوة ابوسعید ابوالخیر که در سال   خاموش یا صامت در قرن پنجم زنده

ضمناً این احمد بن خضر خاموش از مشایخ ابوالفتح طاهر به شمار  ).409: 1، ج 1987قزوینی، (مالقات کرده بوده است 

احمد بن خضر شافعی از پیشوایان بزرگ . )ص صد و چهل شش ـ صد و چهل و هفت ،بخش اول: 1381محمد بن منور، (رود  می

احمد بن خضر خزاعی و احمد بن خضر  .)501: 15، ج 1993ذهبی، (فوت کرده است  344نیشابور بوده و در سال 

اي دیگر او را با  و پاره )20( دان مروزي هر دو یک نفرند که برخی منابع نام او را احمد بن خضر خزاعی مروزي نوشته

اند، لیکن شهرت او با نسبت مروزي ظاهراً شایعتر بوده است، زیرا این صورت اخیر  یکی از این دو نسبت ذکر کرده

  )21(. ته اسبیشتر ذکر شد

با احمد بن خضرویۀ بلخی اشتباه  صفة الصفوةاء و االولي ةيحلاین احمد بن خضر مروزي همان کسی است که در 

  : توان در موارد زیر خالصه نمود چرایی این تخلیط و التباس را می. شده است

ـ دور نبودن زمان 3) بلخی و مروزي(خراسانی بودن هر دو  ـ 2ـ تشابه اسمی احمد بن خضرویه و احمد بن خضر 1

ـ معروف بودن هر دو در زمان خود، چرا که 4. وفات یافته است ق .هـ  315احمد بن خضر در . زندگی هر دو از هم



شده و هم روایات احمد بن خضر در  ینه نقل میگشته و سینه به س هم اقوال احمد بن خضرویه دهان به دهان می

  .خراسان منتشر بوده است

احمد بن الخضر بن محمد بن ابی عمرو ابوالعباس «: نویسد مؤلّف تاریخ بغداد دربارة احمد بن خضر مروزي می

ر النقّاش د بن احمد بن العراد و ابوبکروي عنه سعی. مد بن عبده المروزيالمروزي قدم بغداد و حدث بها عن مح

احمد بن [...]  ةمنتشر ةريکث ات احمد بن الخضر هذا عند اهل خراسانروای. رهملمقريء و ابوالقاسم الطبرانی و غیا

  ).361: 4، ج 1997خطیب بغدادي، (» ةو ثالمثائ ةعشر خمسسنة  الخضر مات فی

احمد بن . براي آن است که با احمد بن خضر شافعی اشتباه نشود» احمد بن الخضر هذا«نویسد  این که خطیب می

: 15، ج 1993ذهبی، (خضر شافعی که پیشتر ذکرش گذشت، خود از احمد بن خضر مروزي روایت شنیده بوده است 

ا احمد بن خضر شافعی و احمد خضرویه نیز کسی نیست جز احمد بن خضر مروزي ی» احمد بن خضر«بنابراین  )501

  .هم هیچ حدیثی روایت نکرده است

  

  استادان، شاگردان و مصاحبان

) 237فو (حاتم بن عنوان معروف به حاتم اصم  منابع احوال احمد خضرویه تصریح دارند که استاد او ابو عبدالرّحمن

) 630: تألیف کتابش) (635فو (عوفی . اند که وي از صالح بن عبداهللا تفسیر سماع کرده است نیز نوشته) 22(.تبوده اس

، حال آن که هیچ کدام از مآخذ قبل از او و )291: 1371عوفی، (داند  می) 215فو (احمد را شاگرد ابوسلیمان دارانی 

  .اي به این مطلب ندارند بعد از او اشاره

این تعداد مرید چنانکه  )23(.تد روایتی هست که وي همراه هزار تن از آنان به مالقات بایزید رفدر باب شاگردان احم

  ).341و  339: 1378مایر، (آمیز و باورنکردنی است  فریتز مایر نیز خاطرنشان کرده مبالغه

شمار از این نوع کاربرد  بیشواهد . در گفتار و نوشتار فارسی، عموماً بیان کثرت است نه عدد دقیق» هزار«منظور از 

به همین دلیل گاهی . توان در متون نظم و نثر قدیم و جدید یافت هزار و صد هزار را می هزار و مشتقات آن مانند ده

در این بیت » شمرده«اند، مانند کلمۀ  کرده اي در کالم مشخّص می نظر بوده، آن را با آوردن قرینه که تعداد دقیق مد

  :فردوسی

  شمرده به لشکرگه آمد سوار    و جوشن وران صد هزارسپردار 

  )455، ب 206، ص 2، ج 1374فردوسی، (

  :آورند، مانند این دو شاهد اي می و گاهی حتّی در مورد اعداد دیگر نیز، وقتی تأکید روي شمار معین باشد، نشانه

   .)مصحح ، صفحۀ ب از مقدمۀ1، ج 1378فروزانفر، (شش ماه شمرده در این کار صرف کرد 

  ).، صفحۀ ب از مقدمۀ مصحح6همان، ج (هاي مطبعه که آماده شده بود، به طبع نرسید  مدت چهار ماه شمرده آن نمونه

در آنها براي بیان کثرت آمده، خالی از فایده نیست، » الف«و » هزار«ذکر چند نمونه از نظم و نثر فارسی و عربی که 

  :امید که به ماللت نینجامد

  ).225: ، بخش اول1381محمدبن منور، (تا آنگه که هزار مرد ورنا کشته شد . از این سوي و از آن سوي. به جنگ در شدند

  ).256: همان(. من خود هزار تن را سماع کنم. گر نبایداگر تو مرا از این شراب دو قدح بدهی مرا هیچ سماع

ً    و ما بکثیر الف خلّ و صاحب ا  نّ  عدو ا لکثیرو    ً حدا   وا



  )640: همان، بخش دوم(                              

  گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك  کنند قصد هالك ار می هزار دشمنم

  )حافظ(                                                  

ار مرید، کثرت همراهان احمد است نه به این ترتیب روشن است که در ماجراي مالقات احمد و بایزید، منظور از هز

اند بلکه در واقع  هم در اینجا نباید گمان کرد آن همراهان همه مرید احمد بوده» مرید«تعداد دقیق آنها، و از کلمۀ 

اند، صوفیان جوانی که نام و آوازة بایزید را شنیده بوده و این پیر پر سفر احمد خضرویه را  مشتاقان دیدار بایزید بوده

اند که در سایۀ هدایت او به دیدار بایزید نائل شوند، زیرا اگر همۀ آنها مرید  اند و اظهار عالقه کرده شناخته می هم

افتاد، در حالی که شرح حال نویسان تنها از چند  بایست نامشان در شمار مریدان احمد ثبت می بودند، می احمد می

  :اند که عبارتند از ردهتن در ردیف شاگردان و مریدان احمد خضرویه نام ب

دانند و بعضی فقط به  برخی منابع وي را مرید احمد خضرویه می). 319فو (ـ ابوعبداهللا محمد بن فضل بلخی 1

نویسان، اختالف زیاد سن ایشان نیز استادي احمد را بر  عالوه بر گزارش برخی تذکره )24(.دان صحبت آنها اشاره کرده

  . محمد فضل چند قول و حکایت استادش احمد خضرویه را نیز روایت کرده است. کند محمد تأیید می

ترمذي، احمد  مصحح کتاب ختم االولیاء، از آثار حکیم). 296فو حدود (ـ ابوعبداهللا محمد بن حسن حکیم ترمذي 2

اند  ولی منابع کهن تنها به مصاحبت آن دو اشاره کرده )34ـ  33: 2001ترمذي، (داند  می  خضرویه را از استادان وي

  ).118: 1375؛ جامی، 91: 2ج  1370؛ عطار، 61: 1374؛ قشیري 87 ـ  86: 2003؛ قشیري 217: 1953سلمی، (

اند،  این اشخاص تحت مراقبت و تعلیم شیخ به سیر و سلوك پرداختهنویسان اشاره ندارد به اینکه  کسی از شرح حال

اند و در روزگار شهرت احمد و سنّ کمال یا کهنسالی او،  تر از احمد بودهآنچه مسلّم است اینکه ایشان به سن کوچک

  .اند روایت کردهاند،  بوده  هایی را که از او شنیدهاند و پس از فوتش بعضی اقوال یا حکایت با وي مصاحبت داشته

احمد خضرویه به واسطۀ عمر طوالنی و سفرهاي بسیارش، تعدادي از متصوفۀ عصر را دیده و با برخی مصاحبت هم 

  :اینها عبارتند از. داشته است

  )25(.تبا احمد خضرویه مصاحبت داشته اس). 245فو (ـ ابوتراب عسکر بن حصین نخشبی 1

گوید احمد خضرویه را دیده بود، ولی اغلب  هجویري می). از طبقۀ ثانیه(ترمذي ـ ابوبکر محمد بن عمر حکیم وراق 2

  )26(.تمعتقدند با احمد خضرویه مصاحبت داشته اس

، احمد خضرویه را دیده و بعضی از )از طبقۀ ثانیه(ـ ابوبکر محمد بن حامد بن محمد بن اسماعیل بن خالد ترمذي 3

  )27(.تاقوال و حکایات او را روایت کرده اس

حداد نیشابوري ) عمرو بن سلمه یا عمرو بن سلم یا عمر بن مسلمه یا عمر بن سالم یا عمرو بن مسلم(ـ ابوحفص 4

ابوحفص از احمد و همسر او . با احمد خضرویه رفاقت داشته و احمد در نیشابور به دیدن او رفته است). 264فو (

  )28(.فاطمه به نیکی یاد کرده است

اند  نوشته) 898فو (و عبدالرّحمن جامی ) 481فو (خواجه عبداهللا انصاري ). 161فو (راهیم بن ادهم ـ ابواسحاق اب5

اما ذهبی معتقد است که . )53: 1375؛ جامی، 98: 1362انصاري، (که احمد خضرویه ابراهیم ادهم را دیده بوده است 

ذهبی، (» قلت لم یدرکه ابدا. ب ابراهیم بن ادهمیقال انّ ابن خضرویه صح«: احمد هیچگاه صحبت ابراهیم را درنیافته

  ).488: 11، ج 1993



، احمد خضرویه 166یا  162یا  161اند یعنی سالهاي  بنابر سالهایی که به عنوان تاریخ فوت ابراهیم ادهم ذکر کرده

ببیند و سخنانی  توانسته ابراهیم را کرده، پس می در آن هنگام سنین شانزده تا بیست و یک را طی می) 240ـ  145(

در روزگار رونق تصوف حتّی رسم بوده که گاه کودکی را براي تبرّك نزد شیخی برند و آن . از او بشنود و نقل کند

کودك خردسال تبرّکاً چیزي از شیخ سماع کند، چنانکه ابونصر حرضی وقتی هفت هشت سال بیشتر نداشت، محضر 

: ك. ر(لهاي زندگی او درك نمود و چیزي هم به تبرّك از او سماع کرد را در آخرین سا) 465فو (ابوالقاسم قشیري 

دیدار احمد و ابراهیم از نظر سنّ و سال آنها . )19ـ  18: 1376اهللا،  ؛ ابوروح لطف681، بخش دوم، ص 1381محمد بن منور، 

: تولّد(عنی سال قیام ابومسلم ی ق .هـ  129اشکال است اما باید به خاطر داشت که ابراهیم ادهم حدود سال  اگرچه بی

وقت به خراسان  امیه، از خراسان به نواحی شام رفت و تا پایان عمر هیچ علیه خالفت بنی) 137: ـ قتل 100حدود 

اي در هیچ منبعی نیست که احمد خضرویه به شام سفر کرده یا در مکّه یا جایی  از سوي دیگر هیچ اشاره. بازنگشت

  .نموده باشددیگر با ابراهیم دیدار 

منابع . انصاري است ةيالصوفترین مأخذي که صراحت دارد احمد، ابراهیم را دیده بوده طبقات  چنانکه گذشت کهن

. اند قبل از او هیچ کدام چنین تصریحی ندارند، اما دو سخن از سخنان ابراهیم را از قول احمد خضرویه نقل کرده

: سلسلۀ راویان قول ابراهیم در این کتاب چنین است. است) 412فو (سلمی  ةيالصوفترینِ این منابع، طبقات  کهن

: 1953سلمی، (ابراهیم ادهم         منصور بن عبداهللا            محمد بن حامد            احمد خضرویه       سلمی 

در رساله ) 46فو (قشیري و ) 5/438(و شعب االیمان ) 200(در زهد الکبیر ) 458فو (بیهقی  ،پس از سلمی ).38ـ  37

. اند که مأخذشان سلمی است سخنان ابراهیم را از قول احمد خضرویه نقل کرده و خود تصریح نموده) 33ـ  32(

بنابراین بعید نیست که خواجه عبداهللا انصاري این روایات را دیده و استنباط کرده باشد که احمد خضرویه ابراهیم 

می و قشیري نام ابراهیم ادهم را در کنار نام کسانی که احمد خضرویه آنها را دیده اما سل. ادهم را دیده بوده است

آیا احمد خود، ابراهیم را ندیده بوده و اقوال او را از کس دیگري شنیده و هنگام نقل آن، نام . اند بوده، ذکر نکرده

مسلک او که مبتنی بر صدق است و  راوي را ـ به دلیلی که بر ما روشن نیست ـ نیاورده است؟ این امر با مشرب و

حاصل اینکه . اند، سازگار نیست دقّت و اهتمامی که مشایخ آن عهد براي استواري قول خود در نقل نام راویان داشته

  .کنند قرائن تاریخی، دیدار احمد خضرویه را با ابراهیم ادهم تأیید نمی

سه دیدار از دیدارهاي احمد و ). 261فو (یزید بسطامی ـ ابویزید طیفور بن عیسی بن آدم بن سروشان مشهور به با6

یک مالقات او هنگام بازگشت از سفر حج بوده که در بسطام بایزید را . اند بایزید را کتابهاي تصوف و تاریخ ثبت کرده

ه و به در دو مالقات دیگر که به قصد دیدن بایزید به بسطام رفته، یک بار بنا به درخواست همسرش فاطم. دیده است

در این دیدارها میان احمد و بایزید و فاطمه گفتگوهایی . اتّفاق او بوده و یک بار هم با جمعی از مریدانش بوده است

همچنین باید یادآور شد که احمد خضرویه یکی از . صورت گرفته و بایزید از فاطمه و احمد به بزرگی یاد کرده است

  )29(.تراویان حکایات بایزید اس

اند اما در دو جا آمده است که  اي به مصاحبت احمد و یحیی نکرده منابع اشاره). 258فو (ـ یحیی بن معاذ رازي 7

چون یحیی بن معاذ از ري به نیشابور آمد و قصد رفتن به بلخ را داشت، احمد خضرویه خواست که او را مهمان کند، 

  ).289: 1، ج 1370؛ عطّار، 184: 1383هجویري، (اشد بر این اساس ممکن است احمد، یحیی بن معاذ را دیده ب



آمده است که احمد خضرویه ابومحامد و احمد حرب را دید و از ) 224ص(در فضائل بلخ ). 234فو (ـ احمد حرب 8

نیز شایان ذکر است که . ایم، نیامده است این مطلب در هیچ یک از منابع دیگري که ما دیده. ایشان سؤالی پرسید

  . ، بر ما معلوم نگشت»دشیح ابومحام«هویت ابومحامد یا چنان که در فضائل بلخ آمده 
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این دو احتمال یعنی جوان بودن احمد خضرویه هنگام ازدواج و از فتیان بودن او به نوعی به هم ربط دارند، زیرا از طرفی ازدواج در  .11

اند احمد در ابتداي حال از فتیان بوده و این معنی از سخن فاطمه به او  جوانی امري طبیعی و عادي و رایج است و از طرف دیگر گفته

یا احمد من تو را «: که دفرست کند، فاطمه به او پیغام می وقتی که احمد نخستین بار پیشنهاد فاطمه را براي ازدواج رد میآید، چه  برمی

و این سخنی است که چون بخواهند غیرت جوانمردي را ) 183: 1383هجویري، (» راهبر باش نه راهبر. مرد آن نپنداشتم که راه حق بزنی

  .اي تر است تا به صوفی ؛ یعنی اینکه به جوانمردي چنین بگویند محتملگویند به جوش آورند، می

علی کنیت و مهد علیه لقب و فاطمه  شاید ام«مصحح این کتاب خاطر نشان کرده که . ده استینام» مهد علیه«مؤلّف فضائل بلخ او را  .12
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یک نمونۀ دیگر که تأییدي است بر ماجراي احمد و فاطمه این است که زنی در بلخ عالقۀ خود را به ازدواج با ابومنصور محمد پدر  .15

زن را براي   گذارد و پیر پیغام زیست، در میان می عنی شریف حمزة عقیلی هروي که در بلخ میخواجه عبداهللا انصاري با پیرِ ابومنصور ی

انصاري، مقدمۀ  ةيوفالصطبقات (» آخر زن خواهی و ترا پسري آید«گوید  پذیرد، پیر به او می برد و هنگامی که ابومنصور نمی ابومنصور می
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 قئطرا؛ ١/٨٢؛ طبقات الکربی ٥٦و   ٥٣؛ نفحات االنس ٦ حتفة العرفان، ١/٢٨٨ كرة االولياءتذ؛ ٢٢٠؛ فضائل بلخ ١١/٢٧٥ تظمالمن؛ ١٦٣

  .9 انیمالمت و مالمت؛ ٢١٠و  ٢/١٧٧ق ئاحلقا

؛ النور من ١١/٢٧٥ ت؛ املنتظم ٤/١٦٣؛ صفة الصفوة ٩٨ طبقات انصاري؛ ٤٤و ترمجة آن  ٦٢ة يريالرسالة قش ؛105و  110 سلمیطبقات  .۲۹

؛ دستوراجلمهور، ورق ٦حتفة العرفان ؛ ١/٢٩٠اء ياالول تذکرة؛ ٢٢٠؛ فضائل بلخ ٣٢٩د، ورق يزي ابوني؛ ذکر سلطان العارف٧٣فور يکلمات ابی ط

.The Encyclopaedia of Islam, volume I, p.162؛ ١/٨٢؛ طبقات الکربی ٣٧اء ي؛ طبقات االول٥٣؛ نفحات االنس ٣٧و  ٢٥

  

      منابع

 المصریۀ العامۀاهره فی ملوك مصر و القاهره، المؤسسۀ جوم الزّتا، النّ ین ابوالمحاسن یوسف؛ بیالد ابن تغري بردي االتابکی، جمال

  .و النشر، مصر الترمجة و الطّباعةللتّألیف و 

مؤسسة ، الثّبات عند الممات، تحقیق عبداهللا اللّیثی االنصاري؛ الطبعۀ االولی، 1406محمد، علی بن ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرّحمن بن 

  . بیروت ة،يفالثّقا الکتب



محمد رواس قلعه . د يق محمود فاخوریتحق صفة الصفوة، .م 1979 .هـ  1399، محمدعلی بن ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرّحمن بن 

  .روتیب، داراملعرفةة، يالطبعة الثّان جی،

ق ی، تحق)هـ 257حتّی ( ملوك و االممخ الیالمنتظم فی تار .م 1992 .هـ  1412، محمدعلی بن ابن جوزي، ابوالفرج عبدالرّحمن بن 

   .روتیب ة،يالعلم االولی، دارالکتب، الطبعة محمد و مصطفی عبدالقادر عطا

  .هالمنور نةياملد مانی المدنی،ید عبداهللا هاشم الیق السیر، تحقیص الحبیتلخ .م 1964 .هـ  1384ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، 

  .لبنان ترویاالعلمی للمطبوعات، ب سسۀمؤ ة،يالطبعة الثّان، زانیلسان الم. م 1971 .هـ  1390، ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی

  .روتیدارالفکر، بق احمد محمد شاکر، یتا، المحلی، تحق زم االندلسی، بیابن ح

، نسخۀ کتابخانۀ گنج بخش، مرکز تحقیقات فارسی ایران و )مقامات با یزید بسطامی(فور یالجمهور فی مقام ابی طابن خرقانی، دستور

  .6976/890آباد، شمارة  پاکستان، اسالم

فه یحن ر االبصار فی فقه مذهب االمام ابییتنوتار علی الدر المختار شرح حرد المة يحاش .م 1995. هـ 1415ن، ین، محمد امیابن عابد

  .روت ـ لبنانین لنجل المؤلّف، دارالفکر، بیابن عابدتکملة  هیلیعمان و النّ

یطبقات االول. م 1986. هـ 1406ن ابو حفص عمر بن علی بن احمد مصري، یابن ملقّن، سراج الدبهین شریاء، حقّقه و خرّجه نورالد ،

  .ه، االزهریمجموع البحوث االسالماراملعرفة، ة، ديالطبعة الثان

للتّراث، الصحابة االولی، دار، الطبعة دیق مسعد عبدالحمی، الفوائد، تحق1412اق بن محمد، ابن منده، عبدالوهاب بن محمد بن اسح

  .طنطا

سخنان ابوسعید ابوالخیر، تصحیح و تعلیقات ، حاالت و 1376اهللا بن ابی سعید بن ابی سعد،  ین ابوروح لطفالد اهللا، جمال ابو روح لطف

  .دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ چهارم، انتشارات آگاه، تهران

و  الخانجی، مکتبة االولی الطبعةاء، یو طبقات االصف اءيةاالوليحل .م1398 .هـ  1357م احمد بن عبداهللا، یابونعیم اصفهانی، الحافظ ابونع

  . مصرالسعادة، مطبعة 

  .، طبقات الصوفیه، مقابله و تصحیح دکتر محمد سرور موالیی، انتشارات توس1362هروي، خواجه عبداهللا، انصاري 

  .، دیوان انوري، به کوشش سعید نفیسی، مؤسسۀ مطبوعاتی پیروز1337انوري، اوحدالدین، 

   .تیالکوالمطبوعات، وکالة ه، الطّبعة الثّالثه، يالصوف ، شطحات1978عبدالرّحمن،  بدوي،

  . ، تصوف و ادبیات تصوف، ترجمۀ سیروس ایزدي، چاپ دوم، انتشارات امیرکبیر، تهران1376یچ، وبرتلس، یوگنی ادوارد

تاریخ بناکتی، به کوشش دکتر جعفر شعار،   ،1348الدین ابوالفضل محمد بن محمد بن داود،  بناکتی، فخرالدین ابوسلیمان داود بن تاج

  .آثار ملّی، تهران انتشارات انجمن

  .وتريه، بيالعلم االولی، دارالکتبالطبعة ، شعب االیمان، تحقیق محمد السعید بسیونی زغلول، 1410بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، 

مکّة  المناره،، مکتبة االولی، الطبعة سیید القیق عدنان عبدالرّحمن مجیفضائل االوقات، تحق، 1410 بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین،

  .المکرّمه

در، الطبعة يخ عامر امحد حيفهرسه الشالکبیر، حقّقه و خرج احادیثه و د کتاب الزّه .م 1987 .هـ  1408 بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین،

  .لبنان توريه، بيمؤسسة الکتب الثّقاف ناالولی، داراجلنا

  .الزّمان فروزانفر، چاپ چهارم، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران ، با تصحیحات و استدراکات بدیع1374 ،ةيريالرسالة قشترمجة 

، الثّانیه الطّعبة االولیاء، تحقیق عثمان اسماعیل یحیی، ختم. م 2001 .هـ  1422ترمذي، ابوعبداهللا محمد بن علی بن حسن حکیم، 

  . الکاثولیکیه، بیروتاملکتبة 



حقّقه و صححه عبدالوهاب  ،، سنن التّرمذي و هو الجامع الصحیح1403 ،م الحافظ ابوعیسی محمد بن عیسی بن سورةترمذي، االما

  . عبداللّطیف، دارالفکر، بیروت

، نفحات االنس من حضرات القدس، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدي، چاپ سوم، 1375جامی، نورالدین عبدالرّحمان، 

  .انتشارات اطالعات، تهران

المعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر کاظم موسوي بجنوردي، چاپ اول، مؤسسۀ  ة، دائر»احمد خضرویۀ بلخی«، 1375حفیظی، مینا، 

  . فرهنگی انتشاراتی حیان، تهران

لحسین نوایی، چاپ دوم، انتشارات ، تاریخ گزیده، به اهتمام دکتر عبدا1362حمداهللا مستوفی، حمداهللا بن ابی بکر بن احمد بن نصر، 

  .امیرکبیر، تهران

 الطبعة، االحادیث المختاره، تحقیق عبدالملک بن عبداهللا بن دهیش، 1410حنبلی مقدسی، ابوعبداهللا محمد بن عبدالواحد بن احمد، 

  .ثه، مکّة املکرمهياحلد مکتبة النهضة ،االولی

 الطبعة، تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا م،نةالساليمد وتاریخ بغداد ا .م 1997 .هـ  1417خطیب بغدادي، الحافظ ابوبکر احمد بن علی، 

  .لبنان تاالولی، دارالکتب العلمیه، بیرو

، حبیب السیر فی اخبار افراد البشر، زیرنظر دکتر محمد دبیر سیاقی، چاپ 1353الدین بن همام الدین الحسینی،  خواند میر، غیاث

  . دوم، انتشارات کتابفروشی خیام

  .ل، انتشارات اساطیر، تهراناهتمام و تصحیح ادوارد براون، چاپ او ه، بالشعراةتذکر، 1382دولتشاه سمرقندي، 

کتابخانۀ مرکزي دانشگاه  483ذکر سلطان العارفین ابویزید قدس سرّه، در مجموعۀ تحریرات خواجه عبداهللا انصاري، فیلم شمارة 

  .تهران

 الطبعة حسین االسد، طبالء، تحقیق شعیب االرنؤوسیر اعالم النّ .م 1993 .هـ  1413الدین محمد بن احمد بن عثمان،  ذهبی، شمس

  .، بیروتمؤسسة الرسالهالتّاسعه، 

، مطبعة ةه مصورياملنجد، الطبعة الثّانالدین  صالح. ، العبر فی خبر من غبر، تحقیق د1948، الدین محمد بن احمد بن عثمان ذهبی، شمس

   .تيت، الکويحکومة الکو

، 612سۀ نمازي خوي به شمارة ی محفوظ در کتابخانۀ مدر، نسخۀ خطّالحقائق رازي، محمد بن ابی بکر بن عبدالقادر، حدائق

  .راث االسالمی قمدر مرکز احیاء التّ 895میکروفیلم شمارة 

  .وتري، بةيدارالکتب العلم، التّدوین فی اخبار قزوین، تحقیق عزیز اهللا العطاردي، 1987رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، 

، به )نامه روز بهان(، تحفۀ العرفان فی ذکر سید االقطاب روزبهان 1347الدین ابراهیم بن صدرالدین ابی محمد،  روزبهان ثانی، شرف

  .پژوه، انجمن آثار ملّی کوشش محمد تقی دانش

  . ، فرار از مدرسه، دربارة زندگی و اندیشۀ ابوحامد غزّالی، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر، تهران1379، کوب عبدالحسینزرین

 الطبعة، تحقیق محمد باسل عیون السود، ةالبالغ اساس .م 1998 .هـ  1419بن عمر بن احمد،  زمخشري، ابوالقاسم جاراهللا محمود

  .لبنان ت، بیروةيدارالکتب العلماالولی، 

سعید . عرفه مصطفی و د. محمود فهمی حجازي و راجعه د. تاریخ التّراث العربی، نقله الی العربیه د. م1983 .هـ  1403سزگین، فؤاد، 

  .ایران م، قةة اهللا العظمی املرعشی النجفی العاميتبة آمکه، يالطبعة الثّانعبدالفتّاح محمد الحلو، . عبدالرّحیم، اعاد صنع الفهارس د

  . ، دارالفکر، دمشقهيالطبعة الثّان، القاموس الفقهی، 1408سعدي ابوجیب، 

الخانجی مکتبة ناحی، ، تحقیق الدکتور محمود محمد الطّاتيذکر النسوة املتعبدات الصوف. م1992 .هـ  1413سلمی، ابوعبدالرّحمن، 

  .بالقاهره

  . فيشر و التألالطبعة االولی، مجاعة االزهر للنه، بتحقیق نورالدین شریبه، ، طبقات الصوفی.م 1953. هـ  1372، سلمی، ابوعبدالرّحمن



کتور ، تحقیق الد]187ـ  49وفیه شطحات الص[، کتاب النّور من کلمات ابی طیفور 1978سهلجی بسطامی، ابوالفضل محمد بن علی، 

  .المطبوعات، الکویت وکالۀ، الثهبعة الثّالطّعبدالرّحمن بدوي، 

سیرجانی، ابوالحسن الخواجه علی بن الحسن، کتاب البیاض و السواد من خصایص حکم العباد فی نعت المرید و المراد، کتابخانۀ 

  .117اهللا العظمی مرعشی نجفی، قم، شمارة مسلسل  آیت

  .یران، تهراناالولی، چاپخانۀ بانک ملّی ا الطّبعة، ةعيف الشيالی تصان ةعيرالذّتا،  شیخ آقا بزرگ طهرانی، بی

ابن تیمیه،  مکتبة ،الثّانیه الطبعة لفی،تا، المعجم الکبیر، تحقیق حمدي عبدالمجید الس خمی، بیاللّ بطبرانی، سلیمان بن احمد بن ایو

  .القاهره

  . زاق، تحقیق حبیب الرّحمن االعظمی، المجلس العلمیتا، مصنّف عبدالرّ عبدالرّزاق صنعانی، ابوبکر، بی

  .، به سعی و اهتمام و تصحیح رنولد الن نیکلسون، چاپ سوم، دنیاي کتاباءيتذکرة االول، 1370عطّار نیشابوري، فریدالدین، 

، )چاپ پنجم(نامه، مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعی کدکنی، ویرایش دوم  ، مصیبت1388، عطّار نیشابوري، فرید الدین

  .انتشارات سخن، تهران

الحکایات و لوامع الرّوایات، به تصحیح محمد معین، بخش دوم، انتشارات دانشگاه تهران،  ، جوامع1371الدین محمد،  سدیدعوفی، 

  .تهران

، دفتر )اول براي ناشر(، شاهنامۀ فردوسی براساس چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعید حمیدیان، چاپ دوم 1374فردوسی، ابوالقاسم، 

  .نشر داد، تهران

د مشهور به مولوي، چاپ پنجم، انتشارات زوار، ین محمالد ، رساله در تحقیق احوال و زندگانی موالنا جالل1376الزّمان،  نفر، بدیعفروزا

  .تهران

، مجمل فصیحی، به تصحیح و تحشیۀ محمود فرّخ، کتابفروشی 1341د خوافی، ین محمالد خوافی، فصیح احمد بن جالل فصیح

  . باستان، مشهد

  .و اخبار العباد، دارصادر ـ دار بیروت، بیروت دار البالآث، . م1960. هـ  1380د بن محمود، نی، زکریاء بن محمقزوی

ل، انتشارات جاویدان، زاده، به کوشش ایرج افشار، چاپ او هاي قزوینی به تقی ، نامه1353قزوینی، محمد بن عبدالوهاب بن عبدالعلی، 

  .تهران

 الطّبعة، کتور ابوالخیر، تحقیق و تعلیق الشّیخ عبدالحلیم محمود، تقدیم الدةيريالرسالة القش، .م 2003. هـ  1423قشیري، ابوالقاسم، 

  .، دارالخیر، دمشق ـ بیروتاالولی

  . ـ بیروت و دار احیاء التّراث العربی، بیروت املثنی مکتبةتا، معجم المؤلّفین، تراجم مصنّفی الکتب العربیه،  ، عمر رضا، بیهکحال

  . لبنان ناشرون، بیروت مکتبةاالولی، الطّبعة ، )ریه و الشّعریهثالن(، معجم کنوز االمثال و الحکم العربیه 1998، )کتورالد(کمال خالیلی 

  .ات ایران، تهران، المنجد عربی به فارسی، ترجمۀ محمد بندر ریگی، چاپ سوم، انتشار1380لویس معلوف، 

  .ل، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، ابوسعید ابوالخیر حقیقت و افسانه، ترجمۀ مهر آفاق بایبوردي، چاپ او1378مایر، فریتس، 

ل جوزاء محمحضرت احمد خضرویه و زوجۀ شان«، 1323د ابراهیم خلیل، او«م، شمارة پنجم، مجلّۀ ماهوار آریانا، کابل، سال دو .  

نشره و صححه و علّق علیه محمود حسن ربیع،  ،ةيالسادة الصوفریه فی تراجم ، الکواکب الد. م 1938. هـ  1357بدالرّؤوف، مناوي، ع

  . مطبعة االزهر

الزّمان فروزانفر، چاپ چهارم، انتشارات  ، با تصحیحات و حواشی بدیع)دیوان کبیر(، کلیات شمس 1378الدین محمد،  موالنا، جالل

  .کبیر، تهرانامیر

، مثنوي معنوي، چاپ عکسی از روي نسخۀ خطّی قونیه، زیرنظر نصراهللا پورجوادي، مرکز نشر 1371، الدین محمد موالنا، جالل

  .دانشگاهی، تهران

  .ل، انتشارات توس، تهران، مثنوي معنوي، به تصحیح رینولد الین نیکلسون، چاپ او1375، الدین محمد موالنا، جالل



سعید، مقدمه و تصحیح و  یخ ابیوحید فی مقامات الشّ، اسرارالت1381ّد بن منور بن ابی سعد بن ابی طاهر بن ابی سعید، محم میهنی،

درضا شفیعی کدکنی، چاپ پنجم، انتشارات آگاه، تهرانتعلیقات دکتر محم.  

، بیروت ـ هيالثّقاف املکتبة مراجعه ابراهیم عطوه عوض،، جامع کرامات االولیاء، تحقیق و .م1991. هـ  1411نبهانی، یوسف بن اسماعیل، 

  .لبنان

  . ، پیران بلخ، چاپ اول، انتشارات یلدا قلم1379نوربخش، جواد، 

  .م، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، شرح مثنوي مولوي، ترجمه و تعلیق حسن الهوتی، چاپ دو1378نیکلسون، رینولد الین، 

د بن حسین حسینی بلخی، به د بن محمفضائل بلخ، ترجمۀ عبداهللا محم 1350د بن داود، اهللا بن عمر بن محمواعظ بلخی، ابوبکر عبد

  . تصحیح و تحشیۀ عبدالحی حبیبی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

  .تهران ل، انتشارات سروش،، کشف المحجوب، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدي، چاپ او1383هجویري، علی بن عثمان، 


