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 چکیده

جامانده از قرن پنجم هجری است که نویسندۀ آن   از متون عرفانی بهرانیپ پند
ای از حکایات را با موضوعات مختلف در خود جای  این کتاب مجموعه. ناشناخته است

کند،  گری می ترین موضوعاتی که در حکایات این کتاب جلوه یکی از مهم. داده است
ات این کتاب که دربارۀ صوفیان مشهور قرن سوم منبع حکای. تصوف و عرفان است

ای نشده  هجری و شیوۀ زندگی و کرامات ایشان است، ناشناخته مانده و بدان اشاره
های  است؛ بنابراین، در این گفتار برآنیم با کنکاش در منابع عربی و ایرانی سرچشمه

تاب در منابع های پژوهش، حکایات این ک براساس یافته. این حکایات را پیدا کنیم
. اند ، نقل شده عصر آن بوده  یا همرانیپ پندعربی و برخی منابع ایرانی کهن که پیش از 

 همۀ حکایات را با ذوق و قریحۀ رانیپ پنددهد که نویسندۀ  این مسأله نشان می
همچنین این . نگارش در نیاورده، بلکه از منابع پیشین نیز استفاده کرده است خویش به

دهد این  اند که نشان می  با تغییر و تفاوت نقل شدهرانیپ پندمنابع پس از حکایات در 
روندی عمومی است که در گذشتۀ دور در ادبیات وجود داشته و مختص به دورۀ 

عنوان یکی از متون کهن را   بهرانیپ پندهمچنین ردپای حکایات . خاصی نیست
 .توان در منابع بعدی ایرانی نیز یافت می
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 مقدمه
در جهان اسالم نیاز درونی انسان، هماهنگ با تعالیم معنوی اسالم، بذر تصوف را در 

ای که در اواسط قرن دوم هجری، گروهی همچون رابعۀ  گونه درون مسلمانان کاشت به
 ].٤١ـ٣٨ص ،٨١[با این عنوان رسمیت یافتند ) ١٦١(و ابوهاشم کوفی ) ١٣٥(عدویه 

نخستین . توان گفت تصوف در آغاز واکنشی در برابر حکومت امویان بوده است می
بن ادهم و  ها مانده است، ابراهیم مشایخ تصوف در ایران که نام و شرح حالشان در کتاب

. شود  تحول میهای بعد تصوف دچار  در دوره].٢١٩ـ٢١٨ ص ،٧٧[اند  شقیق بلخی بوده
 را سفیان ثوری، مالک دینار و رابعۀ عدویه بنا نهاده  های آن کم صوفیگری که پایه کم

شد، تحول یافت و با ظهور بایزید بسطامی  ها تصوف زاهدانه نامیده می بودند و تصوف آن
صورتی دیگر گرفت و به تصوف ) ٢٨٣(و سهل شوشتری ) ٣٠٩(، حسین حالج )٢٨٣(

این گروه کار سیر و سلوک خود را از راه عشق، استغنا، توحید و . عاشقانه بدل شد
بند بودند مایۀ اعتراض  سخنان گروه اول که به احکام شریعت پای. حیرت آغاز کردند

شد، اما اندک اندک که تصوف عاشقانه پای گرفت و جمعی از صوفیان از  اهل دیانت نمی
 را تفسیرهای عارفانه کردند، مایۀ ظواهر شریعت اندک عدولی کردند و بهشت و دوزخ

در میان صوفیان این نوع ].٥٢ـ٥١ ص ،٣٩[پرخاش و اعتراض برخی از دینداران شدند 
نمونۀ عالی تقابل، میان تصوف مستانه و . هایی وجود داشت ها و تفاوت تصوف، تقابل

های قرن سوم هجری ترسیم شده  هوشیارانه در تصویری که از حالج و جنید، شخصیت
حالج، شهید بزرگ تصوف شد؛ زیرا اسرار وصال خداوند را هویدا . شود ست، یافت میا

رغم دستیابی به  اما جنید به. اعتنا بود کرد و به جزئیات آداب و رسوم شریعت بی
 ].٦١ـ٦٠ص ،٣٥[برد  سر می باالترین مرتبۀ وصال خدا، همچنان در آرامشی هوشیارانه به

ویژه از اوایل قرن سوم هجری شیوۀ زاهدانه دورۀ اول و  بهبنابراین، صوفیان دورۀ دوم و 
افراط در ریاضت نفس را رها کرده و به سیر و سلوکی عارفانه همراه با عشق الهی روی 

رغم اشتراک و اتحاد در مبانی اصلی تصوف، با یکدیگر  صوفیان این گروه علی. آوردند
ون عرفانی است که بسیاری از  یکی از مترانیپ پندکتاب . هایی نیز داشتند تفاوت

ما برآنیم تا با کاوش . حکایات و اقوال صوفیان قرن سه به بعد را در خود جای داده است
 رانیپ پندهای این حکایات را بیابیم و با منابع پیشین و پسین  در منابع عربی ریشه
 پژوهش باید در زمینۀ پیشینۀ. ها را بیان کنیم های آن ها و شباهت مقایسه کرده و تفاوت

گفت که در مورد تصوف و مکاتب آن و صوفیان معروف و پیشگامان آن مقاالت و 
ها به بررسی  برخی از این پژوهش. های ارزشمند و فراوانی انجام شده است پژوهش
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 : از جمله. اند بندی مکاتب آن و اصول و قوانین آن پرداخته پیدایش صوفیه و تقسیم
 ؛ )١٣٩٢(همتی، امیرحسین » یاسالم تصوف و عرفان در ایاول طبقات یبررس«. ١
نودهی، » یهجر هفتم قرن انیپا تا رانیا انیصوف و عارفان اتیادب در خوراک آداب«. ٢

» خراسان تصوف در اتیخسروان از یا مؤلفه یبررس«. ٣؛ )١٣٩٠(کبری، وکیلی، هادی 
» ایاول کرامت از نادر یا گونه طوام«. ٤؛ )١٣٩١(هللا، رستمی، زهرا  عباسی، حبیب

 صدر از یاسالم تصوف و کالم«. ٥؛ )١٣٩١(شریعت، محمدجواد، همتی، امیرحسین 
هایی نیز به  پژوهش). ١٣٨٠(آهنچی، آذر » متصوفه مؤلفان یهجر ٤٣٠ حدود تا اسالم

 از دیتوح مراتب«. ١. اند ها پرداخته زندگی صوفیان بزرگ، اقوال و شیوۀ زندگی آن
 در یتأمل«. ٢؛ )١٣٨٦(اصغر و همکاران  میرباقری فرد، سیدعلی» یبغداد دیجن دگاهید
 حرب احمد«. ٣؛ )١٣٩٢(» )ع (صادق جعفر امام با یبسطام دیزیبا یخیتار وندیپ

» یهجر سوم قرن زاهدان یکی اقوال و احوال ۀدربار یقیتحق ،یشابورین یاصفهان
مجد، امید » عرفان در ینور نیابوالحس آثار و گاهیجا«. ٣؛ )١٣٨٨(شفیعیون، سعید 

 تصوف بزرگان از یبرخ آثار در یلمید ابوالحسن یها شهیاند بازتاب«. ٤؛ )١٣٨٩(
برخی ). ١٣٩١(وند، تورج، نجفی، عیسی  زینی» یاله عشق پژوهش مورد ۀمطالع ،یاسالم

اند و به  های صوفیان معروف پرداخته ها نیز به بررسی حکایات و داستان از پژوهش
 و فاخر زبان«. ١. اند ، اشاره کرده بع ایرانی که این حکایات را نقل کردهترین منا کهن
 طاووس دالطائفة،یس خ،یالمشا خی آثار و افکار ش، بر احوالیمرور (تصوف واجد لسان
 یموس امام«. ٢؛ )١٣٨١(حسینی، مریم » یبغداد دیجن نیالمحقق سلطان و العلماء
 بنسهل (یشناسسهل منابع نقد«. ٣؛ )١٣٧٢(الگار، حامد » تصوف اهل اخبار و) ع(کاظم

 خواب در امبریپ یتجل«. ٤ ؛)١٣٨٥(طباطبایی بهبهانی، سیدمحمد » )یالتستر عبدهللا
در این پژوهش از ). ١٣٩١(محمدی فشارکی، محسن، چهارمحالی، محمد » هیصوف

ی متعدد ها ها و پژوهش اما با کنکاش در مقاله. ها استفاده شده است برخی از این مقاله
، پژوهشی صورت رانی پپندمتوجه شدیم که در زمینۀ مأخذشناسی حکایات کتاب 

ها، در بررسی منابع عربی این  تفاوت اساسی این پژوهش با سایر پژوهش. نگرفته است
روش کار این پژوهش این است که بازتاب این حکایات را در منابع عربی . حکایات است

ها را  های آن ها و شباهت را بررسی کرده و تفاوت  آن پیش از قرن پنجم هجری و پس از
ای که در این مقاله از آن استفاده شده، شرح و  نسخه. کند  مقایسه میرانیپ پندبا کتاب 

 .اند ای بر این کتاب افزوده تصحیح دکتر جالل متینی است که مقدمه
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 بیان مسأله
هایی را  رد که حکایات و داستاندر ادبیات ایران بسیاری از کتب معتبر و کهن وجود دا

، »المحجوب کشف«ها  از جمله این کتاب. اند ها نقل کرده بدون اشاره به منبع اصلی آن
هستند که ... و» خُلد ةروض«، »یجام بهارستان«، »ایاالولةتذکر«، »سعادت یایمیک«

، ولی  هعصر خود اخذ کرد ها بسیاری از حکایات را از منابع پیشین یا هم نویسندگان آن
رسد این روند فقط مخصوص کتب مربوط به  نظر می به. اند ها اشاره نکرده به منابع آن

 پیش از قرن پنجم نیز این مسأله دیده های قرن پنجم به بعد نیست، بلکه در کتاب
 ایرانی نیست، بلکه در مورد های همچنین این موضوع فقط منحصر به کتاب. شود می

 نیز یکی از متون عرفانی قرن پنجم رانیپ پندکتاب .  دارد عربی نیز مصداقهای کتاب
ای از حکایات کهن، در موضوعات مختلف را در خود جای داده  هجری است که مجموعه

این کتاب در بیست باب تنظیم شده و در قالب حکایات کوتاه و بلند تدوین شده . است
گانۀ  های بیست  در بابیکی از موضوعات اصلی این کتاب تصوف و عرفان است که. است

شیوۀ  آن حکایاتی در مورد صوفیان مشهور قرن سوم نقل شده که در این حکایات به
گاهی حکایات این کتاب یک حکایت کامل . ها اشاره شده است زندگی، اقوال و احوال آن

ای از دو یا چند حکایت هستند که نشان  ها مجموعه و مستقل هستند، ولی برخی از آن
ین حکایات از منابع دیگر توسط نویسندۀ کتاب اخذ شده و او با قریحۀ خویش دهد ا می
 را به شکلی روایی و داستانی شرح و بسط  ها را در قالب یک حکایت گنجانده و آن آن

ها گرفته،  های کتاب خویش را از آن  به منابعی که حکایترانیپ پندنویسندۀ . داده است
ه اینکه برخی از این حکایات از لحاظ زمانی با زمان با توجه ب. ای نداشته است اشاره

حیات نویسنده بسیار فاصله دارند و مربوط به زمان کهن هستند، مشخص است که 
نکتۀ . عصر خود اخذ کرده است نویسنده این حکایات را از منابع کهن و یا از منابع هم

 به رانیپ پندبعد از کتاب ها و منابعی که  قابل توجه این است که با نگاهی گذرا به کتاب
ها حکایات خود را  شود و نویسندگان این کتاب اند نیز این مسأله دیده می نگارش درآمده

ای کنند، نقل کرده و با ذوق و قریحۀ خود  بدون اینکه به منابع اصلی یا پیشین آن اشاره
، ما نیز با کاوش بنابراین. این حکایات را تغییر داده تا شکل کامالً تقلیدی به خود نگیرد

های اصلی حکایات این  ، نخست ریشهرانیپ پنددر منابع عربی پیشین و پسین کتاب 
های آن با منابعی را که بعد از آن  ها و شباهت کنیم و سپس تفاوت کتاب را بازیابی می
 رانیپ پندهمچنین با کاوش در منابع ایرانی پس از . دهیم اند نشان می به نگارش درآمده

این حکایات در . اند  تأثیر پذیرفتهرانیپ پندها از  شویم که برخی از این کتاب  میمتوجه
 :شود هجده بند ذیل بیان می
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 منصور عمار و کودکی که به غزا رفت. ١
آمد  رفتم سوی روم، زنی دیدم با جمال نیکو می وقتی به غزا می: گوید» منصور عمار«

، تو امام مسلمانانی، من با تو بدین گستاخی مرد آواز داد که بایست ای جوان. برابر من
ای موی از آنجا بیرون آورد و  بایستادم تا در رسید، دست در بارندان کرد و پاره. کنم می

چون غزا کرده باشی، پای اسب را بدین موی ببند تا به قیامت . این موی من است: گفت
چون . سب غازیان کردمگر گویند که این موی آن زن است که موی خود را پای بند ا

ناگاه نفیر کردند . رفت ای بر دست و اسبی نشسته و می پیشتر رفتم کودکی دیدم دشنه
... سالح بر خود راست کردم، آن کودک نیز اسب را گرم کرد و بتاخت. که کافران آمدند

پس سه چوب تیر او را [...] این پسرک به خواهش پیش من آمد که سه چوب تیر مرا ده 
ای امام : پس روی به من کرد و گفت[...] یک چوب تیر انداخت، بر کافری زد . دادم

آن زن . مسلمانان، کار من به آخر رسیده است، این یک چوب تیر دیگر بیندازم، من نیز رفتم
. این بگفت و تیر دیگری بینداخت و کافری دیگر هالک کرد[...] که موی داد، مادر من است 

بدان . ینی بینداخت و بر پشت وی زد و از سینۀ وی گذاره کردکافری از دیگر جانب زوب
بار خدایا، : گفتم[...] جایگاه او را به گور نهادم، گور را دیدم شکافته و کودک بر روی زمین 

از چپ و راست دیدم . اگر بنده را به نزد تو هیچ آبی هست، دل ما را از کار او فارغ کن
چون بازگشتم مادرش مرا [...] را پاره کردند و بخوردند کرکسان و مرغان در آمدند و کودک 

اگر شهادت یافت، : تهنیت چه؟ تعزیت چه؟ گفت: به تهنیت آمدی یا تعزیت؟ گفتم: گفت
 ].١٢٧ـ١٢٥ ص ،٧٦[تهنیت کن و اگر به مرگ خود، تعزیت کن 

صورت   بهرانیپ پند از منابع پس از حلب خیتار یف ةالطلبیبغاین داستان تنها در کتاب 
بینا أنا خارج من عین زربة في : قال منصور بن عمار: وکاست نقل شده است کم کامل و بی

مضیت غیر ملو علیه، فهتف  أبا قدامة، فلم ألتفت إلیه و: سریة، إذا أنا بهاتف یهتف من ورائي
 ].٤٥٩٩ـ٤٥٩٧ ص، ١٠ج، ١٤ [...بي الثانیة، فإذا أنا بامرأة کأجمل ما یکون من النساء

گر منابع تنها به بخش دیدار منصور عمار و آن زن اشاره شده است که از در دی
 :خواهد او را از سرانجام پسرش که به جنگ رفته باخبر کند منصور عمار می

الجهاد، فطرحت في المجلس صرة فیها   منصوربن عمار في قصصه على الغزو وضح
، ٨ج ،٣١[ رانیپند پ از شی پی منابع عربدر ...شئ، ففتحت فإذا فیها ضفیرتا امرأة

 ].٨٩ص، ٤ج ؛٨٥ص ،٥٠؛٢٤ [رانیپند پ منابع پس از در و ]٢٩ص
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 منصور عمار و مرد تائب. ٢
شبی از خانه بیرون آمدم و در کوی فرو رفتم و به : رحمةهللا علیه گوید» منصور عمار«

: گفت یای رسیدم و از اندرون خانه آوازی حزین شنیدم که با خداوند خود راز م در خانه
خداوند من، این معصیت که بر من رفت، بدان نخواستم که ترا خالف کنم و هوای نفس مرا 
بفریفت و شهوت طبع آرزو گرفت و ابلیس مرا از راه برد و فریفته شدم تا در دریای معصیت 

اکنون که رهاند مرا از عذاب و عقوبت؟ و توبۀ من که پذیرد؟ من از بیرون آواز . غرقه شدم
وَقُوُدُهَا النَّاسُ وَ الحِجَارَةُ عَلَیهَا مَلَایِکَةٌ غِلَاظً شِدَادٌ ال یَعصُونَ هللاَ مَا امرَهُم وَ : و گفتمدادم 

. زد چون این آیت بشنید، خروشیدن گرفت و دست بر سر و روی می. یَفعَلُونَ مَا یُؤمَرُنَ
پیره زنی را دیدم میان . آوردندای دیدم از آن خانه بیرون  جنازه. بامداد باز در آن خانه آمدم

پسرکی دوش بر پای ایستاده بود و : چه بوده است؟ گفتند: پرسیدم. گریست تنگ بسته و می
 ].٣٠ ص ،٧٦ [افتندی مردهکرد و از بس که بگریست او را  نماز می

گونه و با  ولی به چند. صورت کامل نقل شده است این حکایت در منابع عربی به
حَجَجْتُ حَجَّةً فَنَزَلْتُ : قَالَ مَنْصُورُ بْنُ عَمَّارٍ:  به هم نقل شده استاندک تغییر نسبت

در ... سِکَّةً مِنْ سِکَکِ الْکُوفَةِ فَخَرَجْتُ فِي لَیْلَةٍ مُظْلِمَةٍ فَِإذَا بِصَارِخٍ یَصْرُخُ فِي جَوْفِ اللَّیْلِ
 ؛٢٩١ص ، ٢ج ؛٣٢٨ ص، ٩ج ؛١٩٥، ١ج ،٣٦ ،٢٩، ٢١؛٧ [رانیپ پند از شی پیمنابع عرب

، ٦٠ ج؛١٠٦ ص، ٢ج ؛٤٦، ٢٠، ١٥، ٤[ رانی پپند پس از ی منابع عربدرو ] ٥٣٧ ص، ٢ج
 رفتم حج به بارکی: گفت عمار منصوربن ].٥٣٢ص، ٧ج ؛٢٦٢ـ٢٦١ ص، ٢٥ج؛ ٣٣٠ص 

 ...برآمد شب دل در یادیفر یصدا هنگام نیا در رفتم رونیب کیتار یشب در و
: قَالَ عمار منصوربن:  آمده استزی نرانیپ پند از شی پی عرب از منابعاالبرارمناقب در
 دِهلِیزٍ فِي فَقَعَدتُ لَیلٌ، هُوَ إذَا وَ طَلَعَ، قَد الصُبحَ أنَّ ظَنَنتُ اللَّیَالِي، مِنَ لَیلَةً خَرَجت

 عمار بن منصور].٣٣٣ـ٣٣٢ص ،١٠[... مُشرِفٍ، وَ إذَا أنَّا بِصَوتِ شَّابٍ یَدعُو وَ یَبکِي وَ یَقُولُ
 ییراهرو در. بود شب هنوز یول شده، صبح که کردم گمان رفتم، رونیب یشب: گفت

 ...گفت یم و ستیگر یم و کرد یم دعا و دمیشن یجوان یصدا ناگهان و نشستم مشرف
خَرَجْتُ لَیْلَةً لِبَعْضِ حَاجَتِي وَأَنَا : و با اندک تغییر در برخی دیگر از منابع عربی آمده است

 وفَةِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ؛ وَإِذَا عَلَيَّ لَیْلٌ، فَمَرَرْتُ عَلَى بَابٍ، فَسَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَجُلٍ وَبِالْکُ
 رانیپند پ پس از ی منابع عربدر]. ٦٥ص، ٣ج ،٤٤[ رانیپ پند از شیپ یعرب منابع در... بُکَاءَهُ

 در کوفه بودم یشب]. ٤١، ص١٣، ج٦١٣، ص١٣، ج٥٩٦، ص٩ ج؛٣٧ـ٣٦ص ،٤٥، ١٧، ٥؛٣[
از مقابل .  هنوز شب بودی رفتم و گمان کردم که صبح شده، ولرونی بیازی برآوردن نیو برا
 ...کرد یم هیگر و خواند یم قرآن که دمیشن را یمرد ی عبور کردم، صدایدر
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منصوربن عمار قال مررنا في جوف اللیل فإذا بشاب : نوع دیگر نیز نقل شده است به
 پند از شیپ یعرب منابع در... هو یقول في مناجاته إلهي ما أردت بمعصیتي ائم یصلي وق
 ، ص١ ج؛٤٢ ص ،٢٧؛ ١١ [رانیپ پند پس از ی منابع عربدرو ] ٤٢٢ص، ٤ج ،٦٧[ رانیپ

 و خواند ی گذشتم که نماز می شب از کنار جوانیکیدر دل تار: منصوربن عمار گفت]. ٧٨
 ....خواستم ی کردن در حق تو را نمتیارا من معصپروردگ: گفت یدر مناجاتش م

 
 زاده بصری منصور عمار و توبۀ ملک. ٣
وقتی به بصره بودم، کوشکی را دیدم رفیع، بر در کوشک خدم و : گفت» منصور عمّار«

روی بر تخت نشسته، قصد کردم که در کوشک  حشم صف کشیده و دیدم جوانی خوب
بازگشتم و با خود : منصور گفت. ستی؟ بازگردکی: حاجبی مرا بانگ زد و گفت. روم

از وی چه حشمت باید داشت؟ اندر شوم . اندیشیدم که این مرد را آخر وقتی مرگ رسد
جوانی دیدم بر تخت . و سخن حق بگویم و پند بدهم، پنهان پرده برداشتم و اندر شدم

کرد که یا  انگ میب. نشسته با جمالی تمام چنانکه چشم من از او نیکوتر هرگز ندیده بود
آمد چون ماه و  کنیزکی دیدم که می. نگاه کردم تا نشوان کیست. نشوان، تعال تعال

بگویید که این : کنی؟ گفتم تو کیستی و اینجا چه می: چون مرا دیدند گفتند[...] آفتاب 
ایهاالملک، فضل کن و عفو خویش بر : گفتم. پسر ملک بصره است: جوان کیست؟ گفتند

: ملک گفت. گمار و باش که من مردی طبیبم، خوب نباشد طبیبان را کشتنگناه من ب
. درد گناه را عالج کنم و جراحت معصیت را مرهم توانم کرد[...] ویحک، چه طب دانی؟ 

[...] ترسی  اندیشی و نمی ترسی و از عقوبت وی نمی از خشم خدای عزوجل نمی: گفتم
ای طبیب، چه گویی خداوند ما : د، گفتزاده آهی بکرد و آب از چشم وی روان ش ملک

بلی، ای پسر، که توبه پذیرنده : جلّ جالله چون من بندۀ گریخته را پذیرد یا نه؟ گفتم
جوان را طاقت نماند و از جای برجست و جامه بر خود پاره کرد و از کوشک بیرون . است
ر، اکنون شب در معصیت با تو یا. زاده، انصاف من بده ای ملک: نشوان گفت. آمد
گذاری؟ چون شب درآمد هر دو از در دروازۀ شهر بیرون رفتند  خوانند ترا، مرا می می

پس از آن من به مکه رفتم، آن جوان را دیدم ضعیف گشته و آن [...] گریان و خروشان 
ای : چون نظر وی بر من افتاد، بر من سالم کرد و گفت[...] روی با جمالش زرد شده 

خبر نشوان چه داری : گفتم. ام که به دست تو توبه کردم زاده  آن ملکامام مسلمانان، من
: گفتم. شیخ از بسیاری که بگریست، اگر ببینی بازش نشناسی: و چگونه است؟ گفت
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نشوان چون نام من بشنید، بیرون . من را به نزدیک وی برد. خواهم که وی را ببینم می
بلی، :  تعالی چون منی بپذیرد؟ گفتمای استاد، هیچ ممکن باشد که ایزد: دوید، گفت

. چون بنگریستم جان به حق تسلیم کرده بود. آنگه آهی بکرد و به روی اندر افتاد
ای استاد، ازین پس اندوه : زاده چون آن بدید، بخروشید و شیون در گرفت و گفت ملک

 که مرا تعالی خود با که گزارم و در این تنهایی و غیبی با که انس گیرم و در خدمت حق
زاده نیز بیفتاد و  ملک. چون خاک بر گور وی کردیم. یاری دهد؟ پس وی را دفن کردیم

. چون بنگریستم او نیز جان عزیز تسلیم کرده بود. طپید و پس خاموش شد ساعتی می
 ].٦١ـ٥٧ ص ،٧٦[ میکرد را برداشتیم و در پهلوی وی دفن  پس آن ملک زاده

 : عیناً نقل شده استالعشاق مصارع، کتاب رانیپ پند این حکایت در منابع عربی پیش از
خدم  بینا أنا سائر في بعض طرقات البصرة، إذا أنا بقصر مشید، و: منصوربن عمار قال

إذا حاجب قد جلس على کرسي  قباب األدم مضروبةً، و بسمر القنا منصوبةً و عبید، و و
 به یمنته یها راه از یکی در من: گفت عمار منصوربن ].١٩٧ـ١٩٣ ص ،٥٣[ ...من حدید

 ها مهیخ و خرگاه که گذشتم یحشم و خدم و بلند کاخ کنار از رفتم، یم راه بصره
 ... نشسته بودنی آهنی برصندلی و نگهبانبودند شده برافراشته

 تر خالصه صورت  داستان بهنی ازی ناالسواق نییتز کتاب ،رانیپ پند پس از ی عربمنابع در
 منصوربن عمار قال بینا أنا في السیاحة إذ مررت بخدم و:  شده استلنق با اندک اختالف و

دخلت فإذا  انتهروني فلم أبالي بهم وقصر ملکي ألتمکن اإلحاطة بوصفه فهممت أن أدخله ف
 از کنار یدر سفر ].٩٠ـ٨٩ ص، ١ج ،٢٧[ ...أنا بشاب في أرفع طبقات الجمال والمالبس

 مانعم شدند، پسخواستم که وارد آن شوم . ستی نفی ملوکانه گذشتم که قابل توصیکاخ
 ...دمی دییبای را در اوج زی نکردم و باز وارد شدم، جوانها آن به ی توجهیول

 

 بشربن حارث و توبۀ او. ٤
تر نبود  فاسق» بِشر«از » بِشر حافی«اند که هیچ کس در وقت  بزرگان و عالمان چنین گفته

آمدی مست و افتان و خیزان و های و هوی  میو دَه خرابات به حکم وی بود، و همیشه 
ای  آمد مست و خراب، و در میان راه پاره روزی می. کنان چنانکه عادت مستان باشد
با . بِسمِ هللاِ الرَّحمَنِ الرَّحِیمِ، و در خاک غلتیده بود: کاغذ یافت و بدان نبشته بود

ود از نام دوست در مردی ب حرمتی بسیار کردم و ناجوان خویشتن اندیشیدم که بی
دست فراز کرد و آن کاغذ برداشت و خاک از وی پاک کرد و ببوسید و بر چشم . گذشتن

در وقت . ای مشک از جیب برآورد و به روی مالید و در سوراخی پنهان کرد نهاد و پاره
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 وَ عَظَّمتَ إسمَنَا منادی از آسمان آمد که طَیَّبتَ إسمَنَا، فَطَیَّبنَاکَ، جَلَّتَ إسمَنَا، فَجَلَّلنَاکَ
 ].٦٦ـ٦٥ ص ،٧٦[فَعَظَّمنَاکَ 

اما . در مورد چگونگی توبۀ بشربن حارث روایات و حکایات مختلفی نقل شده است
گونه نقل شده است که در آن بشر کاغذی را  در بیشتر منابع عربی حکایت توبۀ بشر این

را  وشته شده که او آن یابد که بسم هللا الرحمن الرحیم بر روی آن ن بر روی زمین می
دهد و ماجرایی که پس از آن برای بشر اتفاق افتاد و  برداشته و بر روی دیواری قرار می

این حکایت در بسیاری از منابع با اختالف اندک نسبت به هم . زندگیش دچار تحول شد
 فیها اسم هللا تعالى مکتوب، سبب توبته أنه أصاب في الطریق ورقة و و: نقل شده است

جعلها  اشترى بدراهم کانت معه غالیةً فطیب بها الورقة و وقد وطئتها األقدام، فأخذها و
 ی در منابع عربو ]٣٣٦ ص، ٨ج، ٢١[ رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ...في شق حائط

، ٣٠٠، ص١ ج؛٢٧٥ ص، ١ج ،٧١ ،٦٠ ،٤٨، ٢٠، ١٩، ١٥، ١٢ ؛٩[ رانیپ پندپس از 
و علت  ].٩١ص، ١ج، ٩١،ص١٠ج، ١٢ص، ٢٢ج ،١٩١، ص٥، ج١٠٩، ص١٨١، ص١٠ج
 آن نام هللا نوشته شده ی که بر رودی را دی بود که بشر در سر راهش کاغذنی او اۀتوب

 درهم چند به را یعطر و برداشت را کاغذ پس. بود شده گذاشته پا آن یبود و بر رو
 ...نهاد یوارید درز را  آن و کرد خوشبو آن با را کاغذ و دیخر

منابع حکایت مشابه این حکایت نقل شده و به منصور عمار نسبت داده شده در برخی 
قِیلَ إِنَّ  أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ فِي ذِکْرِ مَنْصُورِبْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ أُوتِيَ الْحِکْمَةَ وَ: قَالَ وَ: است

 یدر منابع عرب... بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ا عَلَیْهَاسَبَبَ ذَلِکَ أَنَّهُ وَجَدَ رُقْعَةً فِي الطَّرِیقِ مَکْتُوبً
 رانیپ پند از پس ی منابع عربدرو ] ٧٤، ص١ ج؛٣٢،ص٤ج ،٧٢؛ ٥٠[ رانیپ پند از شیپ
 ،٧٣[ و در برخی منابع معاصر نیز به منصور عمار نسبت داده شده است ]٤٧٦ص ،١ج ،٤٩[

 ۀتوب علت و دادند او به را حکمت: گفته عمار ربنمنصو ذکر در یسلم ابوعبدالرحمن ].٧٢ص
 ...بود شده نوشته میالرح الرحمن هللا بسم آن بر که افتی را یکاغذ تکه راه در که است نیا او

 : نیز این حکایت به منصور عمار استناد داده شده استرانیپ پنددر برخی منابع پس از 
 ...کُنْت مُولَعًا فِیصِبَايَ بِرَفْعِ الْقَرَاطِیسِ مِنْ الْأَرْضِ:  قَالَوَیُرْوَى عَنْ مَنْصُورِبْنِ عَمَّارٍأَنَّهُ

 به یادیز لیم یجوان در من: گفت که است نقل عمار بناز منصور]. ٤٣ص، ١ج، ٦[
 ...داشتم نیزم یرو از کاغذها برداشتن

گونۀ دیگر نیز نقل شده است که بشربن حارث کاغذی را در کورۀ  این حکایت به
را بر  یابد که بر روی آن بسم هللا الرحمن الرحیم نوشته شده است و آن  م میحما
کان سبب توبته أنّه وجد قِرْطاسًا  کان بِشْربن الحارث شاطرًا یجرح بالحدید، و: دارد می



 ١٣٩٤، شمارۀ یکم، بهار و تابستان هشتم، سال چهل و        ادیان و عرفان       ٢٨

 ،٢٩ [رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ...في أتون حمّام فیه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ،
، ٤ ج؛١١١ص، ١٦ج ،٦٢؛ ٤٥ [رانیپ پند پس از یو در منابع عرب] ٢١٤ص، ٤ج

 یکاغذ تکه حمام ۀکور در که بود نیااش   حارث آهنگر بود و علت توبهبنبشر]. ١٠٣ص
 ...بود شده نوشته میالرح الرحمن هللا بسم آن یرو بر که کرد دایپ را

د که بر روی آن بسم یاب در جای دیگر آمده که در محل تجمع زباله کاغذی را می
عن  و: کند دارد و با عطر خوشبو می  را بر می هللا الرحمن الرحیم نوشته شده و آن

 قد اشترى مسکاً بدرهم، و رأیت بشربن الحارث و:  أبیبن محمّد القطان قال الحسین
 رأیته یطوف في مزبلة، فإذا رأى رقعة فیها اسم هللا عزوجل طرح علیها من المسک و

 حارث بشر که است نقل قطان محمد بن نیحس از ].٩٢٠ص، ٣ج ،١٨[ ... کوةجعلها في
 افتی را یکاغذ تکه د،یچرخ یم یدان زباله در و دیخر درهم کی به را یمشک که دمید را
 ...داد قرار یوارید شکاف در و ساخت آغشته عطر با را آن پس بود، هللا اسم آن بر که

کنند که باعث انقالب  دیدار او با خضر اشاره می به رانیپ پنددر برخی منابع پس از 
کنت أغلقها إذا  کانت لي حجرة، و: بشر الحافي قال: کند شود و توبه می درونی او می

دخلت فإذا شخص قائم یصلي  فتحت الباب و معي المفتاح، فجئت ذات یوم و خرجت و
 بشر ].٢٧٩ص ،٢ج ،٦٣[ ...ال ترع، أنا أخوك أبوالعباس الخضر. یا بشر: فراعني، فقال

 همراهم زین دیکل و بستم یم را آن رفتم یم رونیب یوقت و داشتم یاتاقک من: گفت یحاف
 نماز داشت که دمید را یمرد و شدم وارد و کردم باز را در و برگشتم یروز. بود
 ... نترس که من برادرت ابوالعباس خضر هستمبشر یا: گفت. دمیترس خواند، یم

د برای ندان می) ع(توبه بشر را دیدار او با امام موسی کاظم ل عامدر برخی منابع 
 ].٤٧ص ،٢٣[آگاهی بیشتر نک 

 .]١٥١ص ،٥٩[بوده است نک ) ع(مندان امام موسی کاظم  بشر حافی از مریدان و عالقه
 
 بشربن حارث، پس از مرگ. ٥

ای بشر : را، گفتمخواب دیدم بشر حافی رحمةهللا علیه  به: ابراهیم ادهم رحمةهللا علیه گوید
 ].١٨٦ص ،٧٦[همان کرد که مرا بایست : تعالی با تو چه کرد؟ گفت حال گوی که خدای

پرسد، پس از مرگ خداوند   ابراهیم ادهم در خواب از بشربن حارث میرانیپ پنددر 
. بایست همان کرد که مرا می: گوید دهد و می وی جواب مشخصی نمی. کار کرد با تو چه

خواب دیدند و از سرانجامش  عربی افراد زیادی پس از مرگ بشر او را بهولی در منابع 
بشر  رؤي و: ها اشاره خواهیم کرد های مختلفی نقل شده که به آن از او جواب. پرسیدند
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 از شی پیدر منابع عرب. غفر لي: فَقَالَ .الحافي فِي المنام فقیل لَهُ مَا فعل اللَّه تَعَالَى بک
 پند پس از ی منابع عربدرو ] ٥٦٩، ص٢، ج٨٣، ص٧ ج؛١٢٨ص ،٧٢ ،٤٢؛ ٢ [رانیپ پند

 ].٤٠٧ص، ٦ج، ٢٨٠ص، ٥٤٩ص ،٨ ج؛٤٧٢ص، ١ج ،٦٤، ،٥٧ ،٤٦؛ ٣ [رانیپ
مَا فعل : رؤي بشر الحافي فِي المنام فقیل لَهُ: همچنین در رسالۀ قشیریه آمده است

  یا بشر لَقَدْ توفیتک یَوْم توفیتک وَمرحبا: قَالَ لي .لما رأیت ربي عَزَّ وَجَلَّ: فَقَالَ .اللَّه بک
 ].٥٧٠ص، ٢ج ،٧٢[ مَا عَلَى األَرْض أحب إلي منک

 نیز به اشکال مختلف این حکایت نقل شده رانیپ پنددر دیگر منابع عربی پس از 
نصر مَا قَالَ أَبُوجَعْفَر السقاء رَأَیْت بشربن الْحَارِث فِي النّوم بعد مَوته فَقلت لَهُ یَا أَبَا  وَ: است

 ].٢٨ص ،٢٢٦ص، ١٦، ٨[رحمني  فعل هللا بک فَقَالَ ألطفني و
... رحمت کرد: خدای با تو چه کرد؟ گفت: بشر را گفتند:  آمدهسعادت یایمیکدر 

 ].٦٣٥ ص، ٢ج ،٦٨[
 
 ذوالنون و درویش در کشتی. ٦

وقتی در کشتی بودم، به مکه خواستم رفتن، و در کشتی : ذوالنون مصری گوید
. طلبید نی بودند، یکی از این بازرگانان مرواریدی غایب کرد، از چپ و راست میبازرگانا

های خلق، موی سر مالیده و نشسته و سر در پیش  با ما در کشتی درویشکی بود با جامه
بدان : پیش او رفتم و گفتم. همۀ اهل کشتی اختیار کردند که جز کار او نیست. افکنده

سر . آری: بر من؟ گفتم: گفت. برند ان گمان بر تو میکه گوهری ضایع شده و همۀ کارو
شنوی؟ هنوز چشم در آسمان  بینی و می بار خدایا، می: سوی آسمان کرد و گفت

هر یکی گوهری . ای که در دریا بود سر برآورد نگردانیده بود که از چپ و راست هر ماهی
 دعوی داد و بر روی ای بستد و به خداوند پس گوهری را سبک از ماهی. در دهان گرفته

 ].١٥٩ـ١٥٨ص ،٧٦[آب روان گشت و رفت 
 نیز به اشکال مختلف و با تغییر نقل رانیپ پندع عربی پیش از باین حکایت در منا

: قال ذوالنون: جای درویش مجنون أسود آمده است  بهنیالمجان عقالءدر : شده است
 ...زنوا الکراء: بحر قال المالحمعنا مجنون أسود ذاهب العقل فلما توسطنا ال رکبت البحر و

 ۀوانید شیدرو کی ما همراه و شدم یکشت بر سوار: گفت ذوالنون ].١٣٠ـ١٢٩ص ،٧٨[
 ...دیبده را هیکرا: گفت ملوان میدیرس ایدر وسط به. بود یاهیس

... قَطِیفَةٌ فَسُرِقت األوقَاتِ، بَعضَ البَحرَ رَاکِباً کُنتُ: ذُوالنونُ قَالَ :آمده زین االبرارمناقب در
 ...شد دهیدزد یپول ۀسیک و شدم یکشت بر سوار بار کی: گفت ذوالنون ].٨٠ص ،١٠[
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 داشته و به اشکال مختلف یادی بازتاب زرانیپ پند پس از ی در منابع عربنیهمچن
کنت شابا صاحب لهو، ثم تبتفرکبت في المرکب مع تجار، :  ذوالنونقَالَ :نقل شده است

، ٢ ج؛٤[ ... الوجه، فلما توسطنا البحر فقد صاحب المرکب کیسارکب معنا شاب صبیح و
 بودم که توبه کردم و با یمن جوان خوشگذران: ذوالنون گفت]. ٣٤٥ص، ١١ج ؛٤٥١ص

 میدی رسایوسط در  بهیوقت.  همراه ما آمدزی نی نورانی شدم و جوانیتاجران سوار بر کشت
 ...کرد گم را یا سهیک یصاحب کشت

 به رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ریی مضمون و با اندک تغنیهم با اتی حکانیا
 أحتاج :است ادهم میابراه اشخاص نیا ۀجمل از. است شده داده نسبت زین گرید اشخاص
 السمک فتشرعت عزوجل هللا فدعا البحر، شاطئ یعل کان و دینار، یإل أدهم بن إبراهیم

 در ادهم بن میابراه]. ٧٥ص ،١ [واحداً اراًدین فأخذ واحد، دینار منهن واحدة کلّ فم في
را شکافتند و در   از آب درآمدند و آنیادی زانی بود و دعا کرد، پس ماهایکنار ساحل در

 ... را برداشتها آن از ناری دکی بود، پس یناری دها آندهان هرکدام از 
 نار،ید بن مالک: است آمده نارید مالک مورد در تیحکا نیا المحجوبکشف کتاب در

 شد، بیغا یکشت اندر یجوهر بود نشسته یکشت در یوقت که دیرس ییجا به منزلتش
 ].١٠٩ص ،٧٩... [تر مجهول یو

 ].١٣٩ص ،٦٦[  خود ذوالنون استشی نقل شده و آن دروتی حکانی ازی نتذکره در
 
 وفات ذوالنون. ٧

چون بمرد، . ندیذوالنون مصری تا زنده بود کسی با او سخن نگفتی و او را زندیق خواند
چگونه سایه داشتندی، پر در پر بافته ) ع(مرغان هوا فرو آمدند، چنانکه در روزگار سلیمان 

مصریان که چنان دیدند متحیر شدند و همه از . داشتند میان هوا بر جنازۀ ذوالنون سایه می
طی که نه روز دیگر بر گور او نبشته آمد به خ. خُرد و بزرگ بر جنازۀ ذوالنون نماز کردند

 ].١٧٧ـ١٧٦ ص ،٧٦ [مات ذوالنون حبیب هللا من الشوق قتیل هللا: خط آدمیان بود
هنگام تشیع جنازۀ او   آمده که او به زندقه و کفر متهم شد، ولی بهرانیپ پنددر 

در . ای از پرندگان آمده و پیکر او را تشییع کردند جمعیت زیادی حضور یافتند و دسته
ها جنازۀ او را حمل   آمده که خفاشرانیپ پند منابع عربی پیش از  ازایاالول ةیحلکتاب 
النون فرأیت الخفافیش تقع  أبوالحسن صاحب الشافعي قال حضرت جنازة ذي: کردند

من در :  گفتیابوالحسن دوست شافع]. ٣٦٣ص، ٩ج، ٢١[تطیر  بدنه و على نعشه و
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 را آن و نشستند او جسم بر که دمید را ییها خفاش و افتمی حضور ذوالنون ۀجناز عییتش
 یکه پرندگان سبزرنگ: دیگو ی مادی زبن به نقل از محمدزی و در ادامه ندرآوردند پرواز به

 ].٦٠ص، ١ج ؛٩٣ـ٩٢ص ؛١٠[ او بودند کری پیبر رو
: های مختلف نقل شده است  نیز با شکلرانیپ پنداین حکایت در منابع عربی پس از 

، ٤ج ،٦٥ ،٥٦ ،٤٧ ،٤٥؛ ٣٤[نْدیق، فلمّا مات أظلّت الطَّیْرُ جنازته کان أهلُ ناحیته یسمّونه الزِّ
 ذوالنون او را انیرههمش]. ٤٣٧ص، ٢ج، ٥١١ص، ١ج، ٣٣ص، ٢ج، ٢٦٦ص ،١٨ ج؛٢١١ص

 ...اش را فراگرفتند  رفت پرندگان جنازهای که از دنی وقتخواندند، ی مقیکافر و زند
م مردم برای تشییع جنازۀ او با علت ازدحا همچنین آمده که پیکر بعد از فوت به

حمل في مرکب حتى عدي به الى  بالجیزة و ذوالنون مات: کشتی حمل شده است
، ١ج ،٤٢؛ ٢٥[ رانیپ پند از شی پیدر منابع عرب. الفسطاط خوفا علیه من زحمة الناس

، ١٧ج ،٥٥ ،٤٦، ١٥[ رانیپ پند پس از ی منابع عربدرو ] ٣٩٣، ص٣ ج؛٢٠٢ص
 و شد حمل یقیقا در جسدش و مرد زهیج در ذوالنون]. ١٣٦ ص،٤١٨، ص ٩ ج،٤٤١ص
 ...شد برگردانده فسطاط به مردم زدحام ااز ترس بخاطر آن با

ها جنازۀ او را به داخل حمام   آمده که آن پرندهرانیپ پنددر دیگر منابع عربی پس از 
لْجِنَازَة ترفرف عَلَیْهَا حَتَّى طیور خضر قد اکتنفت ا لما مَاتَ ذُوالنُّون: مغار بردند و ناپدید شدند
اش   دور جنازهی ذوالنون مرد پرندگان سبز رنگیوقت. ]١٥٩ص، ٨[عطف بِهِ إِلَى حمام المغار 

 ...بردند المغار حمام به را آن نکهیا تا کردند یم پرواز آن یرا گرفته بودند و بر رو
نون بر روی قبر او نوشته  در بخش پایانی حکایت آمده که بعد از فوت ذوالرانیپ پنددر 

 رانیپ پندتنها در منابع عربی پس از . »مات ذوالنون حبیب هللا و من الشوق قتیل هللا«شده 
هللا من  لما مات وجد على قبره مکتوبا مات ذوالنون حبیب و: این بخش نقل شده است

 نوشته شقبر یرو بر کرد فوت) ذوالنون (که یوقت و ].٤٠٠ص، ١٧ج، ١٥[ هللا الشوق قتیل
 .شد کشته پروردگار به اقیاشت از و کرد فوت داخذوالنون دوست : شد

 
 ذوالنون و بردۀ سیاه. ٨

گفتی  وقتی غالمی دیدم سیاه در کعبه نشسته، هر ساعت چیزی می: ذوالنون مصری گوید
چون خاموش شدی، باز . چون چیزی بگفتی، اندامش سپید شدی. و باز خاموش شدی

: شود، گفت گویی که اندام تو سپید می این چیست که می: تم گفتمفراز رف. سیاه شدی
تعالی را یاد  ای عجبا، کسی که خداوند: گفتم. گویم هللا کنم و می تعالی را یاد می خدای

ای سلیم قلب، کسی که او را یاد کند، دل : کند، هفت اندام سیاهش سپید شود؟ گفت
 ].١٤٩ ص ،٧٦[داری؟  شود، عجب میشود، اگر اندام سیاهش سپید  سیاهش سپید می
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ذوالنون قال : این حکایت در منابع عربی به چند شکل و با تغییر نقل شده است
 رانیپ پند از شی پیدر منابع عرب... المصري رأیت في التیه أسود کلما ذکر هللا ابیض لونه

 که دمید را یپوست اهیس مرد ابانیب در: گفت یمصر ذوالنون: ترجمه ].٣٦٨ص، ٩ج، ٢١[
 صَحَبَنِي: ذُوالنُونُ قَالَ:  آمدهاالبرارمناقبدر .شد یم دیسف آورد یم زبان بر را خدا نام هرگاه
 ابانیدر ب: ذوالنون گفت: ترجمه]. ٩٤ص ،١٠...[وَ یُبِیضُّ هللاَ ذَکَرَ إذَا کَانَ وَ التّیهِ، فِي أسوَدُ
 ...شد ی مدیاش سف  چهرهکرد ی اسم خدا را ذکر می همراهم شد و او وقتیپوست اهیمرد س

جای بردۀ  ، بهحلب خیتار یف الطلب ةیبغ، کتاب رانیپ پنددر منابع عربی پس از 
رأیت مجنونا : قال ذوالنون: آمده است) پوست ای سیاه دیوانه(سیاه، مجنوناً أسوداً یعنی 

: فتگ ذوالنون ].٤٢٧ص، ٢ج، ١٤... [أسود في بعض البوادي کلما ذکر هللا عزوجل أبیض
 ...شد یم دیسف آورد یم زبان بر را خدا نام هرگاه که دمید را یپوست اهیس مرد یابانیب در

 
 زهد بایزید بسطامی. ٩
. تعالی با تو کرد بازگو ها که حق را رحمةهللا علیه گفتند از آن نیکویی» ابویزید بسطامی«

ها که با تن  عاملتلکن آن م. ها نتوانم گفت که به عبارت اندر نیاید آن نیکویی: گفت
خیز، که : شبی از خواب درآمدم، خود را گفتم: گفت. خویش کردم یکی با شما بگویم

: ای کاهلی کرد و گران آمدش برخاستن پس برخاستم و گفتم و نَفس پاره. وقت درآمد
کنی با خود  تعالی کاهلی می ادب، کار تو به اینجا رسید که در خدمت حق ای بی

تا باز یادم آمد که دمی آب زیادت خورده . اهلی نفس از کجا خاستاندیشیدم که این ک
عهد کردم که یک . این کاهلی نفس از آن است: گفتم. خوردم بودم از آنکه هر شب می

چون کار به غایت رسید، یک مشت آب . یک سال بر آمد، آب نخوردم. سال آب نخورم
 ].١٥ص ،٧٦[برداشتم و با خاک بر آمیختم و بخوردم 

ما أشد ما لقیته : قیل ألبي یزید و :است شده نقل حذف با ی در منابع عربتی حکانیا
أما : ما أهون ما لقیت نفسک منک فقال: ال یمکن وصفه، فقیل له: هللا تعالى فقال في سبیل

در منابع . ها الماء سنة ها إلى شيء من الطاعات فلم تجبني طوعاً، فمنعت هذا فنعم، دعوت
 پند پس از ی منابع عربدرو ] ٣٦، ص١٠ ج؛١٩٦ص ،٢١؛١٠ [رانیپ پند از شی پیعرب
 به ].٢٩٥ص ،١٦ج، ٥٥٦ص، ١٤، ٥٣١ص، ٢ج ؛١٦٦ص ،١٢ج ،٦٠ ،١٧ ،٩ ؛٤ [رانیپ
 وصف قابل: گفت است؟ بوده چه یا دهید خدا راه در که یزیچ نیتر سخت گفتند دیزیبا
 نفسم من. یآر نیا:  گفت چه بود؟دی که نفست از تو دیزی چنیتر کم گفتند او به. ستین
 ...بازداشتم آب از را  آن سال کی پس. نکرد اجابت یول فراخواندم، اطاعت به را
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 بایزید و طهارت مرد. ١٠
را عادت بودی که پیوسته مؤذنی کردی و بانگ نماز و قامت خود » بایزید بسطامی«

واست که قامت روزی به وقت نماز پیشین بانگ نماز کرد و چون سنت بگزارد و خ. گفتی
نگاه در میان صف کرد، مردی دید نشسته که از راه آمده بود و اثر سفر به وی . گوید

پس آن . فراز رفت و چیزی آهسته با وی بگفت. در وی نگرست» بایزید«. پدید بود
آنگاه قامت کرد و . شیخ زمانی توقف کرد تا وی باز آمد. مرد برخاست و بیرون رفت جوان

مرد شد و  ن خلق پراکنده شدند، یکی از مریدان شیخ فرا پیش آن جوانچو. نماز کردند
من از شهر باز آمده بودم و در راه آب نیافتم و تیمم : شیخ تو را چه گفت؟ گفت: گفت

چون در شهر شدم، پنداشتم که . کردم از برای نماز بامداد، و بر دل من فراموش شد
. مرد، در شهر تیمم کردن روا نباشد ی جوانا: شیخ نزدیک من آمد و گفت. ام طهارت کرده

 ].٨٦ص ،٧٦[پس من را یاد آمد که طهارت نکرده بودم، برخاستم و طهارت کردم و آمدم 
یَزِیدَ  وَ رُوِيَ عَن أبِي: وکاست نقل شده است کم این حکایت در منابع عربی بی

 ،١٠ [رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ...أنَّهُ أذَنَ مَرَّةً، ثُمَّ أرَادَ أن یُقِیمَ: البُسطَامِي
 است نقل یبسطام دیزیبا از ].٤٠٠ص ،١٩[ رانیپ پند پس از ی در منابع عربو ]١٩٣ص
 ...دارد برپا نماز خواست یم و گفت یم اذان او بار کی که

 
 ١جنید و کرامت اولیا. ١١

وان را دیدم وقتی اندر مسجد نشسته بودم و دو ج: رحمةهللا علیه گوید» جنید بغدادی«
چون نماز را سالم بدادند، . که از در مسجد در آمدند و سالم کردند و اندر نماز ایستادند

کرامات، انبیا را : هللا، چه گویی در کرامات اولیا؟ گفتم رحمک: روی به من کردند، گفتند
و دیگر نگریستند  در یک. نه: اولیا را کرامات نیست؟ گفتم: گفتند. السالم باشد علیهم

روزی همان دو کس آمدند و . هیچ جواب ندادند و به خشم از پیش من بیرون رفتند
. کرامات، انبیا را باشد: هللا چه گویی در کرامات اولیا؟ گفتم رحمک: سالم کردند و گفتند

اند که اگر دیوار مسجد را  تعالی را بندگانی گویی که حق هللا، چه می ای سبحان: گفتند
مروارید باش، در وقت : زبرجد باش و خاک را گویند: ها را گویند تونزر باش و س: گویند
ها زبرجد و خاک  هنوز نگفته بودند که دیوار مسجد زر گشته بود و استون. بباشد

تو را چه بوده : گفتند. چنانکه در دست گرفتم و زمانی نگاه کردم. مروارید شده بود
 ].٧١ـ٧٠ص ،٧٦[یش باز شدند کردم، هم در زمان به حال خو است؟ من حکایت می
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:  با حذف و اندک تغییر نقل شده استرانیپ پند از شیپاین حکایت در منابع عربی 
جئت مَسْجِد الشونیزیة فرأیت فِیهِ جَمَاعَة من الفقراء یتکلمون فِي اآلیات، : قَالَ الجنید

... نصفک فضة نصفک وأعرف رجال لو قَالَ لهذه األسطوانة کوني ذهبا : فَقَالَ فَقِیر مِنْهُم
 دمید را شانیدرو از یجماعت و آمدم هیزیشون مسجد به: گفت دیجن]. ٥٤١ص، ٢ج ،٧٢[

اگر به این  که شناسم یم یمرد من: گفت ها آن از یکی. کردند یم گفتگو اتیآ ۀدربار که
 ...ستون بگوید نیمی از تو زر و نیمی دیگر نقره شو

هللا علیه گفت که در  جنید رحمه:  است نیز این حکایت نقل شدهخُلد ۀروضدر 
کس ندانم اگر بدین : گفتند یکی گفت ای از این معنا سخن می مسجد شونیزیه طایفه

 ].١٤١ص ؛١٤٤ـ١٤٣ص ،٥١؛ ٤٣[در حال ستون زر گشت . ستون اشارت کند، زر گردد
 
 جنید و دیدن شیطان. ١٢

ای ملعون، : گفتم. رهنه در بازارآمد ب می. شبی ابلیس را به خواب دیدم: جنید بغدادی گوید
تو ایشان را مردم گویی که من روز و شب همچون کودکان که : از مردم شرم نداری؟ گفت

مردم که باشند؟ آنکه در مسجد : پس گفتم. کنم در کوی بازی کنند، من بر ایشان بازی می
خواب بیدار چون از : جنید گوید. شونیزیه باشد که من شب و روز در رنج ایشان گرفتارم

شدم، آمدم تا به در مسجد شونیزیه، هنوز نیم شب بود، سه تن از درویشان دیدم نشسته و 
یا ابوالقاسم، هرچه آن ملعون تو را : سرها در مرقع فرو برده، یکی از ایشان سر برآورد و گفت

 ].٨٥ص ،٧٦[گفت، نگر تا آنرا استوار نداری که او دروغ زن است 
رَأیتُ : قَالَ الجُنَیدُ: نقل شده است رانیپ پندپیش از عربی این حکایت در منابع 

 ].٣٦١ـ٣٦٠ص ،١٠...[؟ألَا تَستَحِیي مِنَ النَّاسِ: إبلِیسَ فِي المَناَمِ وَ هُوَ عُریَانٌ، فَقُلتُ
 ...یندار شرم مردم از گفتم او به. بود برهنه که دمید خواب در را سیابل: گفت دیجن

جای درویش، سری   و به]٣٣٢ص ،٦٦[تغییر نقل شده است  با تذکرهاین حکایت در 
 .سقطی آمده است

 
 بن شیبان و پیرمرد زاهد ابراهیم. ١٣

چیز  وقتی در بادیه بودم و دوازده روز بر من بگذشت که هیچ: بن شیبان گوید ابراهیم
روز دوازدهم بر خاطر من بگذشت که این کرامت ایزدتعالی به من کرده است . نخوردم

آوازی شنودم، نگاه کردم، پیری دیدم در . ام امروز دوازده روز است تا من هیچ نخوردهکه 
یا ابراهیم، شرم نداری از خدای عزوجل که چنین چیزها در : زیر درختی نشسته، گفت
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من با این . ام نهی که من دوازده روزست هیچ چیز نخورده گذرانی و منت می خاطر می
ام و اگر  ام و هیچ چیز نخورده ست تا اینجا نشستههمه پیری و ضعیفی هشتاد روز

چون نگه کردم شاخ و بیخ آن زر . خواستمی این درخت ایزدتعالی از برای من زر کردی
 ].٧٥ـ٧٤ص ،٧٦[گشته بود 

: بن شیبان یقول إبراهیم: این حکایت در منابع عربی با اندک تغییر نقل شده است
عارضتني نفسي : فقال. ال اشتهى شیئاً ال شرب و بقي إبراهیم سنة في البادیة ما أکل و

و ] ٤٣ص، ١٠ج، ٢١ [رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ...أن لي عند هللا عزوجل رتبة
 .است شده نقل گونه نیا زین ]٤٩٦ص، ٢ج، ٤ [رانیپ پند پس از ی منابع عربدر

 نه و خورد یزی ماند نه چی باقابانی سال در بکی میابراه: دیگو ی مبانی شبن میابراه
 خداوند نزد نیا خاطر هب که افتاد جدال در من با نفسم. نداشت لیم یزیچ به و دینوش

 ...دارم ییواال ۀرتب و گاهیجا حتماً
 
 حاتم اصم و توکل بر خدا. ١٤

زاد، راحله و  کنی بی شنوم که تو سفرها می می: را گفت» حاتم اصم«، »مطیع«روزی 
چیست زاد تو : گفت. کنم من سفر با زاد و راحله می: گفتکنی؟  نگویی چگونه می. توشه

بینم، دوم همۀ خلق را  یکی آنکه همۀ ملک خداوند را می: چهار چیز: و راحلۀ تو؟ گفت
دانم، چهارم به  بینم، سیم روزی دهندۀ همۀ خلق او را می دانم و بندۀ او می مسخر او می
ها را گذر  توشه بیابان ا این اعتماد بیب. باشم باشم، به حکم و قضای او می هرجا که می

احسنت، ای شیخ، این توشه که تو داری همۀ : کردن چه خطرست؟ مطیع گفت
 ].٩٨ـ٩٧ص ،٧٦[های دنیا را  های آخرت را گذر توان کردن خاصه بیابان بیابان

بلغني أنک : قال رجل لحاتم األصم و: این حکایت در منابع عربی نیز نقل شده است
: بل أجوزها بالزاد وإنما زادي فیها أربعة أشیاء، قال: اوز من غیر زاد، فقال حاتمتجوز المف

 و ]٥٢ص ،٦٩ [رانیپ پند از شی پیدر منابع عرب... أرى الدنیا کلها ملکاً لله: ما هي قال و
 به یمرد. است شده نقل گونه نیا زین] ٢٦ص، ٢ج، ٩ [رانیپ پند پس از ی منابع عربدر

 من نه: گفت حاتم ؟ییمایپ یم توشهیب را ها ابانیب تو که اند گفته من به: گفت اصم حاتم
من تمام :  چه هستند؟ گفتها آنگفت :  استزیام چهار چ توشه. میمایپ ی با توشه مرا آن
 ...دانم ی را ملک خدا مایدن

ای دیگر  گونه  بهرانیپ پنددر مورد توکل حاتم اصم نیز در برخی منابع عربی پس از 
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علي : هللا؟، قال عالم بنیتَ أمرَكَ هذا في التوکل علي: سُئِل و: ی نقل شده استمطالب
، ١٧، ج١٧٨ ص؛٣٣٩ص، ٢ج ،٤٥، ١٩؛ ٤... [علمتُ أن رزقي ال یأکله غیري: خصالِ أربع

: گفت ؟یکن یم توکل خدا بر امورت و کار در چگونه تو: دندیپرس اصم حاتم از]. ١١٩ص
 ...خورد ینم یگرید کس را ام یروز که دانستم: خصلت چهار در

 
 ٢بن عبدهللا تستری و درمان بیماری یعقوب لیث سهل. ١٥

بیمار شد و بیماری بر وی سخت شده بود چنانچه همۀ طبیبان از عالج » بن لیث یعقوب«
هر آنچه دانستیمی کردیم و اکنون این بیمار را هیچ سود : کردن او عاجز شدند، گفتند

اللَهُمَ قَد : بخواندند و گفت» بن عبدهللا التستری سهل« فرستاد و پس کس. ندارد مگر دعا
عز . بارخدایا، ذل معصیت وی به وی نمودی: أریَتُهُ ذُلَّ مَعصِیتِهِ فَأرهِ عِزَّ طَاعَتِي، گفت

ای بیماری به  را شفا آمد چنانکه یک ذره» بن لیث یعقوب«در وقت . طاعت من به وی نمای
ما این عزت، از : گفت. مود تا مالی بسیار بیاوردند و پیش وی بنهادندپس امیر فر. وی نماند

اما اگر سر ما میل به دنیا . ایم و دعا که کردیم نه از بهر بها کردیم مال ناگرفتن یافته
بفرمود تا عماری بیاورند و وی را در عماری نشاندند و باز . کردی، دعای ما را اجابت نبودی

با » بن اللیث یعقوب«رفت و خادمی از آن  در بیابان می. تر بردندگردانیدند و به سوی شوش
ای شیخ، آن مال بستدیتی هر چند ترا بدان حاجت نبود، باری به درویشان : وی بود، گفت
در پیش خود نگریستم، همۀ روی بیابان . ای پسر، در پیش خود نگر: گفت. صدقه کردیتی

 که در خانۀ خداوند خود این همه مال ای پسر، کسی را: گفت. و زمین زر سرخ دیدم
 ].٨١ـ٨٠ص ،٧٦[چه حاجت؟ » بن اللیث یعقوب«باشد، وی را به مال 

بن  أن أمیر خراسان یعقوب: صورت کامل نقل شده است این حکایت در منابع عربی به
بن  في والیتک رجل صالح یقال له سهل: اللیث أصابته علة أعیت األطباء، فقیل له

 پس از ی منابع عربدرو ] ٤٢٥ص، ٢ج ،٧٢ [رانیپ پند از شی پیمنابع عرب در ...عبدهللا
 دچار ثیل بن عقوبی خراسان ریام ].١٥٠، ص٢ ج؛٢٢١ص، ٨ج ،٨٠؛٣٨ [رانیپ پند

 مرد تو تیوال در که گفتند او به. ماندند ناتوان درمانش از پزشکان که شد یماریب
 ...ندیگو یم عبدهللا بن سهل او به که هست یصالح
بن اللیث اعتقل  أن یعقوب:  آمده استزین رانیپ پند از شی پی در منابع عربگری دینوع به

، ٢١... [بن عبدهللا بطنه في بعض کور األهواز فجمع األطباء فلم یغنوا عنه شیئا فذکر له سهل
. شد هاضمه سوء دچار اش معده اهواز یروستاها از یکی در ثیل بن عقوبی]. ٢١٠ص، ١٠ج

 ...کرد دعا شیبرا عبدهللا بن سهل. کند یکار نتوانست یکس یول کرد، جمع را پزشکان پس
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:  وَ رُوِيَ ظَهَرَت بِیَعقُوبَ بنِ اللَّیثِ عَلَّةً أعیَت األطِبَاءَ، فَقِیلَ لَهُ: آمدهاالبرار مناقب در و
 در ایرمایب که است نقل ].٢١٦ص ،١٠[بُن عَبدِهللاِ  فِي وِلَایَتِکَ رَجُلٌ یُسَمَی سَهلُ

 تو تیوال در گفتند او به و ماندند ناتوان درمانش از پزشکان که شد ظاهر ثیل بن عقوبی
 ...هست عبدهللا بن سهل نام به یکس
 ].٣٦٨ص ،٤٠[  نقل شده استاألسرار بیتهذ در کتاب تی حکانیا

نقل است که عمرو .  آمده استثی برادرش عمرو لث،ی لعقوبی ی به جاتذکره در
 ].٣٠٨ص ،٦٦... [ثیل

 
 شبلی و پرهیز از لباس زیبا. ١٦

ند گاه برآمد و به چ. وقتی صوفی بخریدم سخت نیکو و درپوشیدم: گوید» ابن االنباری«
با . را دیدم کالهی بر سر نهاده سخت نیکو» شبلی«. هللا علیه رفتم رحمة» شبلی«زیارت 

 که در کار من کاشکی. این کاله مرا بایستی که درخور سر من است: دل خود گفتم
رحمةهللا علیه سر بر آورد و در من نگریست و » شبلی«چون این بیندیشیدم، . کردی
برخاستم و بیرون کردم، و بستد و کاله خود در میان . خیز و این صوف بیرون کن: گفت

تعالی است آن  هر آن آرزو که به جز خدای: نهاد و در آتش انداخت و بسوخت و بگفت
 ].٨٧ص ،٧٦[آرزو باطل است 

یحکى عَن أَبِي عَبْد اللَّهِ  و :است شده نقل کامل صورت به یعرب منابع در تیحکا نیا
رأیت عَلَى رأس الشبلي قلنسوة  الرازي نزل نیسابور قَالَ کساني ابْن األنباري صوفا و

 شی پیدر منابع عرب... ظریفة تلیق بِذَلِکَ الصوف فتمنیت فِي نفسي أَن یکونا جمیعا لي
:  نقل است که گفتشابوری ساکن نیاز ابوعبدهللا راز]. ٣٩٠ص ،٢ج ،٧٢ [رانیپند پاز 

 که دمید ی بر سر شبلییبای زاری و من کاله بسدی بر من پوشاننهی پشمی لباسیابن انبار
 با همه ها نیا کاش یا که کردم آرزو من و نمود یم هماهنگ اریبس یپشم لباس آن با

 ...شد یم من مال هم
 یها لباس و تجمالت از یشبل زیپره به رانیپند پ از شیپ ی از منابع عربیرای بسدر

 است، داشته نو ۀجام و لباس به نسبت یو دهد یم نشان که است شده اشاره بایز
 یتجمل و بایز یها لباس نکهیا ای کرد یم پاره را آن دیخر یم که یلباس هر که یا گونه به
 آمد، او مجلس به و دهیپوش ییبایز لباس یخصش که آمده یتیحکا در. زد یم آتش را

على الشبلي فِي  وقفت: بْن مُحَمَّد قال الحسن عليابو: شو دور من از که: گفت او به یشبل
 الناس مجتمعون علیه، فوقف علیه فِي الحلقة غالم و قبة الشعراء فِي جامع المنصور و
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 ،٤٢؛٣٠[ لَّه خرقت کل ما علیکإال وال فقال له تنح و .کانت علیه ثیاب فِي غایة الحسن
 ].٩٥ـ٩٤، ص١٢ ج؛٤٨ص، ٧ج

 پاره را آن از یبخش دهیپوش یم را یزیچ یوقت داشته، عادت یشبل که شده گفته
 شی پیدر منابع عرب .کان من عادة الشبلي إذا لبس شیئًا خَرق فِیهِ موضعًا و :است کرده یم

 ،٥٢، ٢٠، ١٥، ١٣؛٤ [رانیپند پ از  پسی منابع عربدرو ]. ٣٩٤ص، ١٤ج ،٤٢ [رانیپند پاز 
 ].٣٦٢، ص١، ج١١٤، ص٧، ج١٧٦، ص٢٨، ج٥٩، ص٦٦، ج٤٨٩، ص١ ج؛١٨١ص ،٨٢

بکر  جاء الشبلي یوماً إلى أبي :است شده سؤال زین لباس زدن آتش علت مورد در او از
 یب منابع عردر ...األطعمة الخبز و أخبرت أنک تحرق الثیاب و: بکر قال له أبو ...ابن مجاهد

 ،٩؛ ٤ [رانیپ پند پس از ی منابع عربدر و] ٣٧٤ـ٣٧٣ص ،١٠ج ،٢١ [رانیپ پند از شیپ
 آمد مجاهد بن ابوبکر نزد یروز یشبل]. ١٩٦ص ،٤ج ،٢٧٤ص ،٢ج ؛١٢ـ١١ص ،١ج ،٥٨
 ...یزن یم آتش را غذاها و نان ها، لباس که اند گفته من به: گفت او به ابوبکر و

گونه  ها و این برخی بر این باورند آتش زدن لباسقرطبی با اشاره به این مطلب که 
این مسأله کامالً دروغ است، زیرا : گوید گردد، می رفتارها به سلیمان نبی نیز برمی

غیره من الصوفیة  قد استدل الشبلي و و :گونه رفتارها از یک پیامبر الهی بعید است این
 فاسد؛ ألنه ال یجوز أن ینسب هو استدالل  و،تخریقها بفعل سلیمان في تقطیع ثیابهم و

 ].١٩٧ص ،١٥ج ،٧١[إلى نبي معصوم أنه فعل الفساد 
 
 ابوبکر کتانی و دزدی که دستش خشک شد. ١٧

روزی در محراب . مردی بزرگ بوده است و از پیران طایفه بوده است» ابوبکر کتّانی«
آمد و ردا از طراری از در مسجد در. کرد و ردا بر دوش افکنده ایستاده بود و نماز می

چون به دالل داد، دست طرار . گردن وی بر گرفت و به بازار برد و به دالل داد تا بفروشد
مردمان به تعجب بماندند و . قدرت خدای عزوجل خشک شد و همچنان دراز بماند به

باز جای بَر و عذری بخواه و : گفتند: [...] تو را چه بوده است؟ او قصه باز گفت: گفتند
ردا به گردن . این مرد بیامد، و خواجه ابوبکر هنوز در نماز بود. بکن تا دعا کندشفاعتی 

چون از نماز فارغ شد، پیش وی آمد و در پای وی افتاد و . وی افکند و خود دور بنشست
ای؟ قصه بگفت و  چه کرده: گفت. ای شیخ، بد کردم، هللا هللا، من را بحل کن: گفت
عزت خدای که جز وی  به: شیخ گفت.  این کار کردماز غایت عجز و درماندگی: گفت

بار خدایا، : پس سر بر کرد و گفت. خدای نیست که خبر نه از بردن دارم و نه از آوردن
 ].٧٨ ص ،٧٦[در وقت دست وی درست شد . دست شده به وی باز ده. بُرد و باز آورد
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 یعرب منابع در یول است، شده نقل یکتان ابوبکر مورد در تیحکا نیا رانیپ پند در
قَالَ عُمَر  :است شده نقل رییتغ اندک با و است شده داده استناد ینور نیابوالحس به

دخل أَبُوالحسین النوري إلى الماء یغتسل فجاء لص فأخذ ثیابه، فخرج من الماء : النجار
 ،٥ج ؛٢٥٠ص ،١٠ج ،٤٢؛ ٢١[ رانیپ پند از شی پی منابع عربدر ...فلم یجد ثیابه

 عمر: ترجمه ].٦٢ص ،٥٣٠ص ،١ج ،١٩ ،٤[ رانیپ پند از پس یعرب منابع در و] ٣٤٠ص
 را لباسش و آمد یدزد پس دیبشو را خود تا شد آب وارد ینور نیابوالحس: گفت نجار
 ...افتین را لباسش و آمد رونیب آب از. برد

 شده داده استناد ینور نیابوالحس به و شده نقل تیحکا نیا زین خُلد ۀروض کتاب در
 یدزد. کند غسل تا نهاد درخت یپا در را جامه و رفت آب در ،ینور نیابوالحس: است

 ].١٤٩ص ،٤٣... [امدیب
 
 بن معاذ و بخشش و رحمت الهی یحیی. ١٨

خدای عزوجل با تو چه کرد؟ : را پرسیدند از پس مرگ، گفتند» بن معاذ رازی یحیی«
الهی، :  چه آوردی از دنیا؟ گفتمیا یحیی، چه کردی و: مرا در مقامی بداشت، گفت: گفت

از . آیم و رسول تو گفته است الدُّنیَا سِجنُ المُؤمنِ، دنیا زندان مؤمن است من از دنیا می
ناک و موی بالیده و صدهزار چرنده در جامه اوفتاده و وام  زندان چه آرند جز جامۀ چرک

یدندی و بر ایشان رحمت بسیار بر وی گرد آمده؟ و در دنیا عادت بودی که زندانیان را د
تو هیچ روی داری که بر این زندانیک رحمت نکنی؟ ندا آمد یا یحیی، من . کردندی

برو، ای بندۀ من که ترا . تر به رحمت کردن و سزاوارترم بر بخشایش کردن اولی
 ].١٨٥ـ١٨٤ص ،٧٦[بیامرزیدم 

ی از منابع ولی در بسیار. صورت کامل ذکر نشده است این حکایت در منابع عربی به
ها با تضرع از پروردگار طلب  بن معاذ آمده که در آن  مناجات یحییرانیپ پندپیش از 

گوید که هرچند او گناهانی داشته  کند و او به رحمت الهی امید دارد و می مغفرت می
است، ولی پروردگار لطفش را شامل حال او خواهد کرد، زیرا بخشش، صفتی است که 

 ...اد رجائى لک مع الذُّنُوب یغلب على رجائى لک مع األعمالیک: فقط مخصوص اوست
 ).٤٩ص ،٣ج ،٧٠(

 از گناهان   من عاصی و گناهکار با انبوهی: گوید او در مناجات خود با پروردگار می
أنا عاصٍ؟  کیف أدعوك و: یقول کان و: ای آیم، ولی همانا تو فقط بخشنده درگاه تو می به
 ].٤٢٤ص ،٢ج ،٧٢[ م؟کریأنت  کیف ال أدعوك و و
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ای برای رسیدن  گناهان را وسیله  بهاعتراف: دیگو یم شیخو یدعا در معاذ بن ییحی
دوزم و از آن  به تو و بخشش تو قرار دادم و بعد از مرگم به لطف و رحمت تو چشم می

اللهم إن کان ذنبي أخافني فإنّ حسن ظنّي بک : بن معاذ من دعاء یحیى: شوم ناامید نمی
 ].١٥٦ص، ٧ج ،٣١[رحمتک بعد مماتي ارني؛ اللهم إني ال أیأس من نظرك وقد أج

: کان یقول و :داند یم خداوند را گناهکار یها انسان دیام و پناه تنهابن معاذ  یحیی
فائک فبمن یستغیث المستغیثون؟  إن کان ال یرجوك أهل و فکیف یصنع الخاطئون؟ و

 دیام تو به وفادارانت اگر و خطاکاران؟ کنند یم رفتار چگونه: گفت یم ].٧٧ص ،٦٢[
  شود؟ درماندگان ادرسیفر یکس چه پس باشند نداشته
إِلَهِي أَتَّکِلُ  :ینکن عذاب مرا که خواهم یم تو از رحمتت دیام به پروردگارا: دیگو یم او

 ].١٠٧٨ص ،٣ج ،٢٢[ بِي مِنِّيعَلَى الْعَفْوِ، إِلَهِي قَدْ رَجَوْتُ مِنْکَ أَالَّ تُعَذِّبَنِي ِألَنَّکَ أَرْحَمُ 
 انجـام  آن در کـه  یاعمـال  بـا  انسان که است اندوه و غم ی،سخت گاهیجا ایدن: دیگو یم او
الـدنیا  : بـن معـاذ    یحیـى  :آورد ینمـ  وجـود  به خود یبرا را جهنم آتش جز یزیچ دهد یم

نار، کیف تنجو من ال    من أعجب العجائب نجاة هذه النفس من النار، و         مشحونة بالعجب، و  
 ].٣٩٦ص ،٣٣[ إن إنابتها کلها في عمل یجر له ذلک العمل إلى النار و

اگر من را در برابر پروردگار قرار دهند و بگوید چه چیزی ترا : گوید بن معاذ می یحیی
: که نیکی، رحمت و بخشش پیشین و پسین تو: گویم می. به من نزدیک گردانید

غرّني بک : ما غرّك بي؟ قلت: ه بین یدیه فقاللو أقامني هللا سبحان: بن معاذ یقول یحیى
، ٢١٧، ص٧، ج١٤٦، ص١٠ ج؛٣٥٦ص، ٨ج ،٧٥ ،٥٤ ،٤١ ،٣٢؛ ٢٨[برّك بي سابقاً وآنفاً 

 ].١٧٤ص، ٦ج، ٣٧٧ص ،٢ج
ترسد کار نیک  که می تواند خوشحال باشد، وقتی مؤمن در دنیا چگونه می: گوید او می

إِنْ عَمِلَ حَسَنَةً، خَافَ   یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ فِي دَارِ الدُّنْیَا،کَیْفَ: یَقُولُو : او مورد قبول واقع نشود
 ].٢٥٦ص، ٢ج ،٢٩... [أَنْ لَا تُقْبَلَ مِنْهُ

 
 گیری نتیجه

اند و این   در منابع عربی و ایرانی پیش از آن نقل شدهرانیپ پندبسیاری از حکایات 
اند، یا  الب یک حکایت ذکر شدهصورت کامل نقل شده و در ق  یا بهرانیپ پندحکایات در 

اند  اینکه دو یا چند حکایت از منابع دیگر اخذ شده و در قالب یک حکایت گنجانده شده
 از  این مسأله بیانگر این است که نویسنده. ها تغییراتی ایجاد شده است و در برخی از آن
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ها زاییدۀ تفکر  آندیگر منابع برای شرح و خلق حکایات کتاب خود استفاده کرده است و همۀ 
 یعنی بعد از قرن پنجم نیز نقل رانیپ پنداین حکایات در منابع پس از . و ذوق او نیستند

 نیز بدون ذکر منبع اصلی حکایات را نقل کرده و در ها اند، البته نویسندگان این کتاب شده
. اند ت بخشیدهها تغییراتی ایجاده کرده و با قریحۀ خویش آمیخته و رنگی نو به این حکایا آن

های بعد از قرن پنجم یافت که نشان از  توان در کتاب  را میرانیپ پندهمچنین ردپای حکایات 
 .عنوان یکی از متون کهن عرفانی بر منابع پس از خود است تأثیرگذاری این کتاب به

 
 ها نوشت پی

ه، ولی در منابع  حکایتی در مورد مرگ جنید آمده که در منابع عربی نقل نشدرانیپ پنددر . ١
خیز، که خلیفۀ مسلمانان بمرده : خواب دیدم که گفتند به: یکی از پیران گوید: ایرانی نقل شده است

ای پیر، مرا در خواب : نزد پیری شدم و گفتم. برخاستم و آمدم تا به بغداد و هیچ اثری ندیدم. است
راست است این : گریان گشت، گفت. مبین چنین نمودند که خلیفۀ مسلمانان بمرد، اکنون هیچ اثری نمی

 ]. ٢٣، ص٧٦[هللا علیه مرده است و خلیفۀ حقیقت اوست  رحمة» جنید«خواب، که پیر 
خواب  را به) ص(کسی آن شب مصطفی : گونه آمده است این حکایت در منابع ایرانی دیگر این

دهد که به جنازۀ خلیفه  میروی یا رسول هللا؟ پیامبر جواب  کجا می کند به بیند و از او سؤال می می
 ].٧١؛ ٩١، ص٧٤؛ ٣٧[برای آگاهی بیشتر نک ]. ١١٣، ص٢٦... [شتابم می

 حکایتی در مورد مرگ ذوالنون استاد سهل شوشتری و آغاز استادی سهل آمده که رانیپ پنددر . ٢
» تستریبن عبدهللا  سهل«: در منابع عربی نقل نشده است، ولی در دیگر منابع ایرانی نقل شده است

ها او را شاگردی کرده و چون به شهر شوشتر بازگشت، هرگز پشت  بود و سال» ذوالنون مصری«شاگرد 
روزی نشسته بود، نگاه پای گرد کرد و . به دیوار ننهادی و پای گرد نکردی و هیچ مسأله جواب ندادی

تا بدین غایت پای گرد : ندگفت. بپرسید هر واقعه که شما را افتاده است: پشت به دیوار باز نهاد و گفت
زیرا تا این غایت استاد من، ذوالنون، زنده : نکردی و پشت به دیوار ننهادی، اکنون چه حال است؟ گفت

بود و تا استاد زنده باشد، نرسد شاگرد را پشت به دیوار باز نهادن و پای گرد کردن و جواب مسأله دادن 
و من را حالل گشت پشت به دیوار نهادن و خلق را علم و اندر این ساعت استاد من به جوار حق پیوست 

همان روز و » ذوالنون«ها خبر آمد که  از پس آن به مدت. مردمان را عجب آمد و تاریخ بنوشتند. آموختن
 ].٨٨ـ٨٧، ص٧٦[گفته بود، فرمان یافت » سهل«همان ساعت که 

بن  اسماعیل(به زبان فارسی است ترین متن صوفیانه   که کهننیحةالمدعیفض و نیدینورالمردر کتاب 
روزی : گوید کند و می مؤلف، به شاگردی سهل نزد ذوالنون تصریح می) ق٤٣٤: فوت) (محمد عبدهللا مستملی

که شروع به تدریس ارشاد مریدان کرد، خبر از مرگ ذوالنون داد و یاران تاریخ آن روز را نوشتند و بعدها 
این حکایت در منابع پس ]. ٥٢، ص٦١[رای آگاهی بیشتر نک ب]. ٢١٥، ص٧٦[صدق اخبار سهل روشن شد 

 ].٣٠٨ـ٣٠٧، ص ٦٦[ نیز نقل شده است تذکره و در کتاب رانیپ پنداز 
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 .١٠٠ـ٦٣، صص١٨٤ـ١٨٣شماره 
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 . دار الکتب العلمیةروت،ی ب،ی األولالطبعة .تحقیق مصطفى عبدالقادر عطا
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المحقق . جواهر العلم  المجالسة و).ق   ه ١٤١٩ (أبوبکر أحمدبن مروان ،ی المالکینوریالد] ٤٤[

 ـ البحرین ، دار ابن حزم،ة اإلسالمیةجمعیة التربی.سلمان أبوعبیدة مشهوربن حسن آل
 . بیروت،الحصم أم
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). ق   ه١٤١٣(بن قَایْماز  الدین أبوعبدهللا محمدبن أحمدبن عثمان  شمس،یالذهب] ٤٥[
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 . دار إحیاء الکتب العربیة عیسى البابى الحلبي،یالطبعة األول. المحقق محمد أبوالفضل إبراهیم
 روت،یب ،یاألول الطبعة. األخیار نصوص األبرار و  ربیع).ق   ه ١٤١٢ (جارهللا ،یالزمخشر] ٥٠[

 .مؤسسة األعلمي
 از تیحکا چهل یفارس و یعرب منابع« ).ش    ه ١٣٩٢ (سارا ،یحسن د،یوح پور، انیسبز] ٥١[

 ،ی در ادب فارساتی عرفانۀمجل. ») خُلدۀکتاب روض( مورد پژوهانه ۀمطالع ه،یصوف اتیحکا
 .١٥٥ـ١٣٣صص ،١ۀ شمار ،٤ۀ دوردانشگاه آزاد همدان، 

المحقق . طبقات الشافعیة الکبرى). ق    ه١٤١٣ (الدین بن تقي الدین عبدالوهاب تاج ،یالسبک] ٥٢[
 .التوزیع النشر و  هجر للطباعة وة،یالطبعة الثان.  عبدالفتاح محمد الحلو،محمود محمد الطناحي

 . دار صادرروت،یب. العشاق  مصارع).خیتاربدون ال (جعفربن أحمدبن الحسین ،ی القارالسراج] ٥٣[
هو   تفسیر السلمي و).ق   ه ١٤٢١(بن موسى   أبوعبدالرحمن محمدبن الحسین،یالسلم] ٥٤[

 . دار الکتب العلمیةروت،یب. تحقیق سید عمران. حقائق التفسیر
بن  نعبدالرحم المحقق. األنساب ).ق   ه ١٣٨٢(بن محمدبن منصور   عبدالکریم،یالسمعان] ٥٥[

 . مجلس دائرة المعارف العثمانیةدرآباد،ی ح،یالطبعة األول. غیره یحیى المعلمي الیماني و
 حسن المحاضرة في تاریخ ).ق   ه ١٣٨٧(الدین  بکر، جالل بن أبي  عبدالرحمن،یوطیالس] ٥٦[

 مصر، دار إحیاء الکتب ،یالطبعة األول.  المحقق محمد أبوالفضل إبراهیم.القاهرة مصر و
 .شرکا  عیسى البابي الحلبي و،ربیةالع

المحقق عبدالمجید . القبور  شرح الصدور بشرح حال الموتى و).ق   ه ١٤١٧ (----------] ٥٧[
 . لبنان، دار المعرفة،یالطبعة األول. طعمة حلبي

المحقق أبوعبیدة مشهوربن . الموافقات ).ق   ه ١٤١٧(بن محمد  بن موسى  إبراهیم،یالشاطب] ٥٨[
 .  دار ابن عفان،یاألول الطبعة. سلمان حسن آل

 جعفر امام  با یبسطام دیزیبا یخیتار وندیپ در یتأمل« ).ش     ه١٣٩٢ (محمدجواد شمس،] ٥٩ [
 .١٧١ـ١٤٧صص، ١٣ ۀشمار، ٧ ۀدور و عرفان، دانشگاه تهران، انی ادۀنام پژوهش. »)ع (صادق
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المحقق . اتیبالوف یالواف ).ق   ه ١٤٢٠(بن عبدهللا  بن أیبک الدین خلیل  صالح،یالصفد] ٦٠[
 . دار إحیاء التراثروت،یب. ترکي مصطفى أحمد األرناؤوط و

 عبدهللا بن سهل (یشناس سهل منابع نقد«). ش  ه ١٣٨٥ (دمحمدیس ،یبهبهان ییطباطبا] ٦١[
 .٦٢ـ٤٣صص ،١٧٩ۀ شمار دانشگاه تهران، ی و علوم انساناتیادب ۀدانشکد ۀمجل. »)یالتستر

 من أوائل مصر،. الملوک سراج ).ق   ه ١٢٨٩( أبوبکر محمدبن محمد ابن الولید ،یلطرطوشا] ٦٢[
 .المطبوعات العربیة

 في اإلصابة ).ق   ه ١٤١٢(بن محمدبن أحمدبن حجر  أبوالفضل أحمدبن علي،یالعسقالن] ٦٣[
 .لیدارالج روت،یب الطبعةاألولى،. البجاوي محمد  علي  تحقیق. الصحابة تمییز

 الهند، مطبعة دائرة المعارف ،یالطبعة األول. التهذیب تهذیب). ق   ه ١٣٢٦(----------]٦٤[
 .النظامیة

 روت،ی ب، الهندـالمحقق دائرة المعرف النظامیة . زانیالم لسان ).ق   ه ١٣٩٠(----------]٦٥[
 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات

 فهارس و حاتضی متن، توحی تصح،یرسبر. اءیاالول تذکرة ).ش   ه ١٣٨٠ (نیدالدیفر عطار،] ٦٦[
 .چاپ دوازدهم، تهران، زوار. یاستعالم محمد

 .دارالمعرفة روت،یب. الدین علوم إحیاء ).خیالتار بدون (محمد محمدبن أبوحامد الغزالي،] ٦٧[
 چهاردهم، چاپ جم، ویخد نیحس کوشش به. سعادت یایمیک ).ق   ه ١٣٨٧(----------] ٦٨[

 .یفرهنگ و یمعل انتشارات تهران،
 .ةیالعرب الکتب اءیاح دار مصر،. نیالعابد منهاج ).م١٩٦١(----------] ٦٩[
 بصائر ذوي التمییز في ).ق   ه ١٤١٦( مجدالدین أبوطاهر محمدبن یعقوب ،یآباد روزیالف] ٧٠[

 ،القاهرة، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة. المحقق محمد علي النجار. لطائف الکتاب العزیز
 .نة إحیاء التراث اإلسالميلج

.  الجامع ألحکام القرآن).ق   ه ١٤٢٣(بکربن فرح  أبوعبدهللا محمدبن أحمدبن أبي،یالقرطب] ٧١[
 . دار عالم الکتباض،یالر.  هشام سمیر البخاريقیتحق

تحقیق . القشیریة الرسالة). خیبدون التار(بن عبدالملک  بن هوازن  عبدالکریم،یریالقش] ٧٢[
 .القاهرة، دار المعارف. م محمود، الدکتور محمودبن الشریفعبدالحلی

 ة،یالطبعة الثان. ثیالحد و القرآن علوم یف ثیالحد). ق   ه ١٤٢٥ (حسن وب،یا محمد] ٧٣ [
 . دارالسالمة،یاإلسکندر

. »هیصوف خواب در امبریپ یتجل«). ش    ه١٣٩١ (محمد ،یچهارمحال محسن، ،یفشارک یمحمد] ٧٤[
 .١٨٤ـ١٦٣صص ،١٥ۀ شمار دانشگاه کاشان، ی علوم انسانۀ دانشکد،یت عرفان مطالعاۀمجل

. رالقرآنیتفس ).ق   ه ١٤١٨( أبوالمظفر، منصوربن محمدبن عبدالجبار ابن أحمد ،یالمروز] ٧٥[
  . دار الوطناض،ی الر،یالطبعة األول. بن غنیم بن عباس غنیم المحقق یاسربن إبراهیم و



  ٤٧  »رانیپ پند«جستاری در شناخت مآخذ کتاب 

 حةیفض و نیدینورالمر ).ش   ه ١٣٦٣ (عبدهللا محمدبن بن لیاسماع ،یمستمل أبو،یالمقدس] ٧٦[
 . تهرانر،یاساط. روشن محمد حیتصح .نیالمدع

 حیتصح. یهجر پنجم قرن از ظاهر به یفارس یمتن ،رانیپ پند ).ش   ه ١٣٥٧ (ناشناخته] ٧٧ [
 .رانیا فرهنگ ادیبن انتشارات. ینیمت جالل

. دار  جربزهمی عبدالکرکوشش به. رانی تصوف در اۀسرچشم ).ش   ه ١٣٨٣ (دیسع ،یسینف] ٧٨[
 .ریاساط ران،هت ل،چاپ او

تحقیق . نیالمجان عقالء). ق   ه ١٤٠٥(بن محمدبن حبیب   أبوالقاسم الحسن،یسابوریالن] ٧٩[
 . دار الکتب العلمیةروت،ی ب،یالطبعة األول. أبوهاجر محمد السعیدبن بسیوني زغلول

 یویچ الکسي  والنیتسن مصحح .المحجوب کشف ).ش    ه ١٣٧٦ (عثمان بن یعل ،یریهجو] ٨٠[
 .یطهور پنجم چاپ. انصاري قاسم مقدمه .ژوکوفسکي

 مرآة ).ق   ه ١٤١٧(بن سلیمان  بن أسعدبن علي الدین عبدهللا  أبومحمد عفیف،یافعیال] ٨١[
. ه خلیل المنصوروضع حواشی. عبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان الجنان و

 .دار الکتب العلمیة روت،یب ،یالطبعة األول
 .جوان ۀشیاند کانون تهران، اول، چاپ. عتیشر و عرفان). ش    ه ١٣٨٦ (ییحیدیس ،یثربی] ٨٢[




