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  مقدمه

های مشهور و رایج تصّوف در غرب جهان اسالم، به ویژه  طریقت رفاعیه، امروزه از طریقت

منسوب است که ) ق٥۷۸د (این طریقت به احمد رفاعی . عراق، شام، مصر و آناتولی است

با وجود تأثیر و . زیست در جنوب عراق امروزی می» بطائح«ق در منطقۀ ٦دۀ در س

ها و روند  گسترش چشمگیر طریقت رفاعیه در میان مسلمانان اهل سّنت، آداب و سّنت

، در )همچون عدویه و حریریه(های مشابه  انتشار آن، همچون شمار دیگری از طریقت

  .ای از ابهام قرار دارد ر هالهگیری آن، د های آغازین و میانِی شکل دوره

های نخست  هایی که منابع تاریخی کهن و معتبر دربارۀ طریقت رفاعیه در سده آگاهی

دهند، به طور عمده شامل شرح حال مؤسس آن شیخ احمد  گیری آن به دست می شکل

آثار صوفیان وابسته به این طریقت نیز . رفاعی و برخی دیگر از مشایخ مشهور آن است

های دیگری دربارۀ آداب این طریقت و شرح حال مشایخ آن است و  ل بر آگاهیمشتم

  .ای از آن، به مناقب و کرامات منسوب به ایشان اختصاص دارد بخش عمده

، در آثار خود، به شرح حال و مناقب مشایخ طریقت )ق۷٤۷د (ابن سّراج دمشقی 

طریقه اجازۀ خرقه داشته و صوفی با توجه به اینکه او از مشایخ این . رفاعیه پرداخته است

رفاعی است، بررسی آثار وی در شناخت تاریخ طریقت رفاعیه در دو سدۀ نخست 

رو، در مقالۀ حاضر کوشش شده است تا  از این. گیری آن، اهمیت خاص دارد شکل

  .ها در این باب از آثار ابن سّراج به دست داده شود ترین آگاهی مهم

 
  طریقت رفاعیه. ۱

ق منسوب است که منابع ٦طریقت رفاعیه به احمد رفاعی، از صوفیان مشهور سدۀ 

» ابن رفاعی«تاریخی متقّدم، وی را به نام ابوالعّباس احمد بن علی بن احمد و معروف به 

زیست و  از توابع واسط در جنوب عراق می» عبیده اّم «او در روستای . اند شناسانیده

سبط ابن (ق از دنیا رفت و به خاک سپرده شد ٥۷۸در همانجا، پس از هفتاد سالگی، 

اهل سّنت عراق  ۀتگاه صوفیان و جامعزیار مدفن وی تا امروز ). ۲۸۸- ۲۱/۲۸۷جوزی، 

  .بوده است

دربارۀ احمد رفاعی، ادعاهای متعددی، به ویژه صوفیان رفاعی مطرح کرده اند که در 

توان به سیادت منسوب  جمله میاز آن . خورد منابع کهن در شرح حال وی به چشم نمی

ای به آن نشده  به وی اشاره کرد که در آثار مورخان معاصر و نزدیک به زمان وی اشاره

است؛ با این همه، صوفیان رفاعی بعدها در تألیفات خود، همواره از وی به عنوان 



  ٥٣   تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سّراج دمشقی

ن و شناسا گو اینکه، نسب. اند رسانیده) ع(یاد کرده و نسبش را تا امام کاظم » شریف«

سیادت ) ق۹٥۳د (و ابن طولون دمشقی ) ق۸۲۸د (مورخان برجسته همچون ابن عنبه 

  ).۱۳۷؛ ابن عنبه، ۲٤۸ابن طولون، (اند  احمد رفاعی را نپذیرفته

همچنین در منابع کهِن شرح حال احمد رفاعی، هیچ اثر مکتوبی به وی نسبت داده 

موضوع . اند سخن به میان آورده گرچه نویسندگان متأخر، از آثار متعّدد وی. نشده است

بیشتر این آثار، مواعظ و آداب و اوراد صوفیانۀ احمد رفاعی است و در میان این آثار، گاه 

اند و شمار  برخی از این آثار بارها منتشر شده. خورد حتی عناوین فقهی نیز به چشم می

: به وی بنگرید برای آگاهی از فهرست آثار منسوب(دیگری نیز مفقود و ناشناخته اند 

  ).٤٥- ٤٤ السامرائی،

داشت که منصب شیِخ  فرزندانیجای نماند، اما برادرش  از احمد رفاعی نسل ذکور بر 

کان، (طریقت رفاعیه، نسل اندر نسل میان آنها امتداد یافت 
ّ
مرکز اصلی ). ۱/۱۷۲ابن خل

راق بود و مشایخ عبیده ـ محل دفن احمد رفاعی ـ از توابع واسط ع این طریقت، روستای اّم 

ت  اصلی طریقت نیز به طور عمده از خاندان رفاعی بوده
ّ
اند و خلفا و جانشینان موق

در منابع تاریخی کهن، از طریقت . شدند محلی، صرفا با اجازۀ مشایخ اصلی تعیین می

؛ صفدی، ۱/۱۷۱همو، (یاد شده است » احمدیه«و » بطائحیه«های  رفاعیه بیشتر به نام

۷/۲۱۹.(  

 نخستین بار به واسطۀ ابوالفتح واسطی طریق
ً
، که از عراق )ق٦۳٤د (ت رفاعیه احتماال

ق از ۹به نوشتۀ تریمینگام، رفاعیه تا سدۀ . به مصر مهاجرت کرد، در مصر انتشار یافت

ها در افریقا بود، اما از این قرن به بعد، با گسترش قادریه، از محبوبیت  ترین طریقت شایع

برهانیه های مستقل دیگری همچون شاذلیه و  های بعدی، طریقت رهدر دو. آن کاسته شد

های صوفیانه در مصر و سایر مناطق  با تلفیق آداب و تعالیم رفاعیه با سایر طریقتدسوقیه 

  ).Trimingham, p.40, 45-46(آفریقا شکل گرفتند و گسترش یافتند 

و مرکز اصلی آنان در ق به آناتولی راه یافت  ۸و  ۷طریقت رفاعیه همچنین در سدۀ 

در دورۀ . آماسیه بود و در شهرهای دیگر همچون ازمیر و بالیکسیر نیز رواج داشت

عثمانی، محمد حدیدی نامی به ترویج این طریقت در استانبول پرداخت و امروزه پیروان 

  ).Kaptein, 10. 252(اند  آن، در استانبول و سراسر آناتولی پراکنده

های  خوارق عادات همچون خوردن شیشه، فرو بردن سیخ دراویش رفاعیه به سبب

شهرت ) »دوسه«مراسم (آهنی در چشم و دست و تاختن با اسب بر بدن یکدیگر 
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هایی از این خوارق عادات  صوفیان رفاعی، در منابع تاریخی کهن ثبت  نمونه. اند داشته

خود بر زمین بی های مرتفع و افکندن  شده است؛ همچون شیرسواری، باال رفتن از نخل

، خوردن مارهای زنده، داخِل تنور پر از )۲۱/۲۸۷سبط ابن جوزی، (آنکه آسیبی ببینند 

کان، (آتش شدن و خاموش کردن آتش آن 
ّ
  ).۱/۱۷۲ابن خل

د (چنین کارهایی از دیرباز مورد انکار شماری از علمای مسلمان، همچون ابن تیمیه 

ابن (احوالی شیطانی به شمار آمده است  آمیز یا قرار گرفته و اعمالی بدعت) ق۷۲۸

های منفی دربارۀ  این کارها موجب بروز نگرش). ۲٦٤و  ٤/۱۹٦؛ جبرتی، ۲٤- ۲٠تیمیه، 

های  ستیزانه در برخی از سرزمین مایۀ تبلیغات اسالم ها و گاه دست اسالم در میان غربی

اسم دوسه ق، بر اساس فتوای یک مفتی مصری، مر ۱٤در اوایل سدۀ . شد اسالمی می

  ).۲٠/۱۷۸صلواتی، (بدعت به شمار آمد و در مصر ممنوع گردید 

دربارۀ سیره و مناقب شیخ احمد رفاعی و آداب و تعالیم طریقت رفاعیه، تألیفات 

سامرائی در . فراوانی، به ویژه به قلم صوفیان پیرو این طریقت نگاشته شده است

نامۀ صوفیان  درنیقه نیز در ذیل زندگیاثر  و  ٤٦کتابشناسی خود در باب این موضوع، از 

- ۱۱۱درنیقة،  ؛۷۹-۷٦السامرائی، (رفاعی، شمار فراوانی از این آثار را نام برده است 

بخش قابل توجهی از این آثار به صورت چاپ سنگی است و گاه چاپ جدیدتری ). ۲٤٦

  .از برخی از آنها نیز منتشر شده است

رفاعی، در شرح حال مشایخ این طریقت در تألیفات متعّددی نیز به قلم صوفیان 

های پراکندۀ موجود در سایر منابع تاریخی، از منابع اصلی  دست است که در کنار آگاهی

ترین این آثار، باید از کتاب  از کهن. آیند شناخت و مطالعۀ طریقت رفاعیه به شمار می

الدین عبدالرحمن  قیاثر ابوالفرج ت تریاق المحّبین فی طبقات خرقة المشایخ العارفین

 :بنگریدبرای شرح حال وی (یاد کرد ) ق۷٤٤د (بن عبدالمحسن واسطی شافعی 

  ).۱۸/۱۷٦صفدی، 

الدین محمد بن عبدالله  ، اثر سراجصحاح االخبار فی نسب الّسادة االخیارکتاب 

های  ق، آگاهی۹، از مشایخ مشهور رفاعیه در سدۀ )ق۸۸٥د (رفاعی مخزومی واسطی 

دهد و در آن، بر سیادت احمد  مفّصلی دربارۀ خاندان رفاعی و مشایخ آن به دست می

 الحینروضة الناظرین وخالصة مناقب الّص کتاب . رفاعی و خاندان وی تأکید شده است

ق، ۱٠، از صوفیان رفاعی در سدۀ )ق۹۸٠زنده در (ثر ضیاءالدین احمد بن محمد وتری ا

  .از دیگر آثار مهم در شرح حال مشایخ طریقت رفاعیه است



  ٥٥   تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سّراج دمشقی

های وابسته به طریقت رفاعیه در دورۀ متأخر، باید به  از مشهورترین شخصیت

ید دوم عثمانی المشایخ دربار سلطان عبدالحم شیخ) ق۱۳۲۸- ۱۲٦٦(ابوالهدی صّیادی 

ابوالهدی که زادۀ روستای خان شیخون از توابع . اشاره کرد) ق۱۳۲۷- ۱۲۹۳: حکومت(

ی و مناصب ح
ّ
را طی و  یومتکمعّرة النعمان در سوریه کنونی بود، موفق شد مدارج ترق

سال به عنوان شیخ المشایخ عثمانی در دستگاه سلطان عبدالحمید  ۳٠توانست حدود 

و مورد اطمینان پادشاه عثمانی بود و نزد وی، به ویژه در عزل و او امین . خدمت کند

پس از خلع سلطان عثمانی، ابوالهدی به . تعیین قاضیان و مفتیان تأثیر بسیار داشت

  ).٦/۹٤زرکلی، (تبعید شد و همانجا از دنیا رفت  1جزیرۀ بویوک آدا

 2صّیاد رفاعی و از نسل عزالدین احمد) سّید(» شریف«ابوالهدی صّیادی خود را 

ای که در دربار عثمانی داشت، کوشش  او به واسطۀ نفوذ و جایگاه ویژه. دانست می

های تحت نفوذ پادشاهی عثمانی به  ای برای انتشار طریقت رفاعیه در سرزمین گسترده

قالدة توان به  ترین آنها می آثار فراوانی دربارۀ این طریقت نگاشت که از مهم عمل آورد و

تنویر االبصار فی طبقات السادة الرفاعیة ، فی ذکر الغوث الرفاعی وأتباعه األکابرالجواهر 

و رساله در آداب طریقت رفاعیه اشاره  ذخیرة المعاد فی ذکر السادة بنی الصّیاد، االخیار

، سیره و مناقب و کرامات شیخ احمد رفاعی، و موضوع قالدة الجواهرموضوع کتاب . کرد

  .های مختلف است ترین صوفیان رفاعی در دوره شرح حال مهم ،تنویر االبصارکتاب 

های اخیر نیز تألیفات و تحقیقات جدیدی دربارۀ طریقت رفاعیه منتشر شده  در دهه

، اثر یونس حیاته ـ آثاره: السّید احمد الرفاعیتوان به کتاب  از آن جمله می. است

الطریقة الرفاعیة یه، و کتاب نامه مؤّسس طریقت رفاع السامرائی، در شرح حال و زندگی

اثر محمد احمد درنیقه اشاره کرد که بخش دوم این کتاب به معرفی اجمالی  وأعالمها

فان 
ّ
شماری از مشایخ و اعالم این طریقت اختصاص دارد و در آن، فهرستی از تألیفات مؤل

  ).۲٤٦- ۱۱۱درنیقة، (وابسته به آن ارائه شده است 

 
  احوال و آثار ابن سّراج. ۲

ابن سّراج در متون تاریخی چندان شناخته شده نیست و در بیشتر منابع تاریخ و تراجم، 

                                                                                                                                            

1  . Büyükada 

، »صـّیاد«ق کـه زیارتگـاهش تـا کنـون در روسـتای ۷از مشایخ متقّدم طریقت رفاعیـه در سـدۀ . 2

  .ـ زادگاه ابوالهدی ـ در شمال سوریه باقی مانده است» خان شیخون«نزدیک 
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می . او به دست نداده اند  شرح مفصلی از زندگی
ّ
از معدود ) ق۷۷٤د (ابن رافع َسال

ق، شرحی مختصر از احوال ابن سّراج ۷٤۷مورخانی است که ذیل درگذشتگان سال 

نیز بدون اشاره ) ق۸٥۲د (و ابن حجر عسقالنی ) ق۸٥۱د (ابن قاضی شهبه . آورده است

 به نقل از سالمی، از ابن سّراج یاد کرده
ً
ابن حجر عسقالنی، (اند  به منبع خود، اما ظاهرا

  ).۱/٥٠٠؛ ابن قاضی شهبة، ۱۸٦/٤

می، ابن َسّراج را به نام 
ّ
قاضی عّزالدین ابوعبدالله محمد بن علی بن عبدالرحمن «َسال

» ابن سّراج] معروف به[بن عمر بن عبدالوّهاب بن محمد بن طاهر دمشقی شافعی، 

اح هایی از اثر ابن سّراج،  در صفحه عنوان نسخه). ۲/۳۹سالمی، (شناسانیده است 
ّ
تف

 «: ف به شرح زیر آمده استنیز، نام و نسب مؤل االرواح
ّ
المفاخر محمد  وة والدین ابعّزالمل

ضاة کمال الدولة والدین ابی
ُ
بن عبدالرحمن بن عمر بن  1الحسن علی بن اقضی الق

 
ُ
اح ابن سّر (» شی دمشقی شافعیَر عبدالوّهاب بن محمد بن طاهر بن السّراج ق

ّ
اج، تف

در دمشق زاده شده و شافعی مذهب آید که او  های یاد شده برمی از نسبت ).ر۱االرواح، 

  .بوده است

 های ما دربارۀ ابن سّراج اندک است، جزئیات دیگری از زندگی وی را هرچند آگاهی

رسد خانوادۀ وی  نظر می به. اش به دست آورد مانده الی تألیفات باقی توان از البه می

نامۀ  در ذیل زندگی اند، زیرا ابن سّراج کم از زمان نیای وی در دمشق اقامت داشته دست

، از صوفیان مقیم دمشق، نوشته است که نظر این شیخ بر پدر و )ق٦٥۷د (یوسف قمینی 

  ).پ۱۲۹همو، ! (جّد من افتاد و آنها به این نظر، رستگار شدند

بازی ابن  های کودکی، دوست و هم ابن سّراج همچنین اشاره کرده است که در سال

). ر۱۹۹ همو،(همسایگی و رفت و آمد برقرار بوده است  تیمیه بوده و میان خانواده آنها،

ق از حّران به دمشق مهاجرت ٦٦۷قونوی با توجه به اینکه خانواده ابن تیمیه در سال 

سال نبود، چنین نتیجه گرفته است که ابن  ۸کردند و در آن زمان سّن ابن تیمیه بیش از 

  ).۳۳القونوی، ( ق به دنیا آمده باشد٦٦۱سّراج باید اندکی پس از سال 

های طوالنی از زندگی خود را دور از دمشق، در شهرها و  رسد ابن سراج سال نظر می به

سر برد؛ چنانکه خود اشاره کرده است، در  نواحی شمال شام و جنوب ترکیه امروزی به

» صهیون«ـ از اولیای مقیم ) ق٦٦٦یا  ٦٦٥د (های پس از وفات شیخ عیسی کردی  سال

                                                                                                                                            

اح االرواحنام علی را از سلسله نسب مذکور در صفحه عنوان نسخۀ  . 1
ّ
در . ایم در کتابخانه برلین  افـزوده تف

  .نیست» علی«نسخۀ همین اثر در کتابخانه دانشگاه پرینستون، نام 
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: حکومت(ه ـ و گویا در دورۀ پادشاهی ملک المنصور قالوون مملوکی در شرق الذقی

ابن (همراه پدرش که قاضی این منطقه بوده، شش سال آنجا زیسته است ) ق٦۸۹- ٦۷۸

  ).ر۱٥۳-پ۱٥۲سّراج، 

ق، در ۷٠٠او همچنین اشاره کرده است که در زمان حملۀ مغوالن به شام در سال 

او در سال ). ر۳۹همو، (برده است  سر می ۀ آنان بهحصن راوندان از توابع حلب در محاصر 

و چنانکه سالمی نیز اشاره کرده، ) پ۱۳٠همو، (بوده  1»َبَهسنا«ق قاضی شهر ۷٠۱

ق ۷٤۷ابن سراج در دوم ربیع الثانی . منصب قضاء داشته است  2»ِالبیره«چندی در شهر 

ختا«در شهر 
َ
تشویق ابن سّراج، (نیا رفت ، از د»فالج«، بر اثر بیماری )۲/۳۹َسالمی، ( 3»ک

  ).پ۳۲۳، االرواح والقلوب

: های زیر یاد کرد توان از شخصیت از مشایخ حدیث و تحصیالت علمی ابن سّراج می

الدین عبدالرحمن فزاری  ، تاج)۲/۳۹َسالمی، ) (ق٦۸٥د (احمد بن شیبان صالحی 

ب به 
ّ
؛ )پ۱٥۲، اح والقلوبتشویق االرو ابن سّراج، (، فقیه شافعی )ق٦۹٠د (» ِفرکاح«ملق

 )ق٦۹۷ د(حموی ابن واصل  الدین جمال؛ )ر۱٥۲همو، ) (ق٦۷٦د (الدین نووی  محیی

ی«روف به الدین احمد بن ُمحّسن انصاری بعلبکی، مع نجم؛ )ر۳۹همو، (
ّ
د (» ابن َمل

 ابن«شافعی معروف به  القضات بدرالدین محمد بن ابراهیم قاضی، )ر۳۹همو، ) (ق٦۹۹

  ).ر۳۹و  ر۲٤همو، ( )ق۷۳۳ د( »جماعه

ه، بسیار ابراز عالقه کرده است
َّ
با . ابن سّراج در آثار خود، به ویژه نسبت به صوفیان ُمَول

خود را به این طریقت  خاصاین حال او به طور رسمی، پیرو طریقت رفاعیه بوده و گرایش 

او در ذیل . و مؤسس و شماری از دیگر مشایخ آن، به وضوح در آثار خود نمایانده است

به طریقت  را را نقل و انتساب خود ۀ خویشخرق ۀمتن اجاز  ،شرح حال احمد رفاعی

                                                                                                                                            
یـاقوت : بنگریـد(بهسنا قلعـه مسـتحکمی نزدیـک دو شـهر َمـرَعش و ُسمیسـاط، در شـمال شـام بـوده . ١

در جنـوب ترکیـه در استان آدیامان ) Besni(و امروزه شهر بسیار کوچکی به نام ِبسنی ) ۱/٥۱٦حموی، 

  .است

ای مسـتحکم و رسـتاقی وسـیع  شهری نزدیک ُسمیساط، میان حلب و ثغـور روم، و دارای قلعـه» ِالبیره«. ٢

  ).٤/۱۳۷؛ قلقشندی، ۲٤۱-۱/۲٤٠الدین بغدادی،  صفی: بنگرید(بوده است 

طیه«روز از شهر  ۲ای در انتهای شمالی شام، به فاصله  کختا قلعه. ٣
َ
سلمانان در مواجهه و از ثغرهای م» َمل

شـهر کوچـک کختـا، ). ٤/۱۲٠؛ قلقشـندی، ۲٦۳-۲٦۲ابوالفداء ایوبی، : بنگرید(با مغوالن بوده است 

در (ای حدفاصل شـهرهای شـانلی اورفـا  در استان آدیامان ترکیه، در نقطه) Kâhta(امروزه به همین نام 

  .قرار دارد) در شمال آن(و ملطیه ) جنوب آن
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  ).ادامه مقاله: بنگرید(آشکار کرده است  رفاعیه

َسالمی تنها از . ابن سّراج دارای تألیفاتی متعّددی بوده که شماری از آنها مفقود است

َسالمی، (فسیر، نام برده است یک اثر وی به عنوان االلتماس، مشتمل بر حدیث و ت

و ابن سّراج، ) ۳۷القونوی، (بوده  زیل االلتباسااللتماس لمُ عنوان کامل این اثر، ). ۲/۳۹

اح ابن سّراج، (ق در دمشق اشاره کرده است ٦۹۷خود به نگارش آن در اوایل سال 
ّ
تف

  ).پ۲۱٥، االرواح

تشویق االرواح تاب نویس آن موجود است، ک اما اثر بسیار مهم وی که اینک دست

یوب
ُ
م الغ

ّ
لوب الی ذکر َعال

ُ
تا  ۷٠۳های  است که آن را در شهر بهسنا، در فاصله سال والق

زاده  در گنجینۀ عموجه ۲۷۲تنها نسخۀ شناخته شده از این اثر به شمارۀ . ق نگاشت۷۱٥

و برگ  ۳۲٤این نسخه، در . شود پاشا در کتابخانه سلیمانیه استانبول نگهداری می حسین

  .به احتمال بسیار به خط مؤلف است

در عرفان و تصّوف و مباحث مربوط به آن » ذکر«، تشویق االرواحموضوع اصلی کتاب 

ف، این اثر را به یک تمهید، مقدمه، هفت باب و . همچون آداب و مجالس ذکر است
ّ
مؤل

پایان نسخۀ موجود شامل متن کامل کتاب نیست و تا . بندی کرده است یک خاتمه تقسیم

فّن چهارم از باب چهارم را در بر دارد و فّن پنجم این باب و ابواب پنجم تا هفتم و خاتمه 

در واقع حجم قابل توجهی از این نسخه، مقّدمۀ کتاب را شامل . کتاب را در بر ندارد

  .شود می

ها و تألیفات مختصر  الی این کتاب، متن شماری از رساله ابن سّراج همچنین در البه

سبیل الرشاد فی : اند از را ـ به صورت معترضه ـ آورده است که عناوین آنها عبارت خود

السراج ، ثبت من کرامات االولیاء ما یرغم االعادیالنور الهادی المُ ، تفضیل خیر البالد

کافیة ذوی االذهان فی ، الحسین بن علی وحال الحّجاج عثمان و الوّهاج فی مقتل عمر و

در پایان نسخه موجود از . المع الشعاع فی حکم السماع، العظیم باأللحانقراءة القرآن 

نقل  ثمرة اآلراب من شجرة اآلدابای از قصاید خود را از کتاب  نیز گزیده تشویق االرواح

  .کرده است

 مانند آثار فوق، در ادامۀ متن 
ً
گنجانیده شده،  تشویق االرواحاثر دیگری که ظاهرا

اح االرواح وکتاب 
ّ
است که گویا با توجه به حجم باالی آن، در قالب  مفتاح اِالرباحتف

تشویق ای کتابت و استنساخ شده و متن آن به طور مستقل از نسخه  های جداگانه نسخه

: شناخته شده استدو نسخه  تنها تاکنوناز این اثر . به دست ما رسیده است االرواح
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مجموعۀ اهدایی رابرت گارت در از  ۹۷، به شماره )ق۹۹۷کتابِت (تر  نسخه قدیمی

در  ۸۷۹٤، به شمارۀ )ق۱۲٦۷کتابت (کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، و نسخۀ دوم 

  .کتابخانۀ دولتی برلین

اح االرواحموضوع 
ّ
 حکایت،است که هر در مناقب و کرامات صوفیان  هایی حکایت تف

مناقب و کرامات  شده و در پایان هر یک یا چند منقول یا حکایت در خوانده» منقول«یک 

یکی از صوفیان، شرح مختصری در باب همان صوفی آمده است؛ اطالعاتی اجمالی و 

  .کلی دربارۀ خاستگاه، محل زندگی، تاریخ و محل درگذشت وی

بندی کرده و هر  تقسیمو یک خاتمه اصلی چهار بخش  ابن سّراج این کتاب را به

، در »متقّدمون«با عنوان تاب کبخش اول  .هاست بخش، مشتمل بر شماری از منقول

، در احوال »متوّسطون«منقول؛ بخش دوم با عنوان  ٦۷، شامل احوال صوفیان متقّدم

در احوال  ،»متأخرون«منقول؛ بخش سوم نیز با عنوان  ۱۸۹میانی، شامل  دورۀصوفیان 

ف. است منقول ۲٤۱معاصر مؤلف، شامل متأخر و صوفیان 
ّ
کتاب خود را بخش چهارم  مؤل

 من«
ّ
  .استنامیده » رة للمتقّدمینقوالت متأخ

شود و در  را شامل می ۳٥٠، تنها تا منقول مانده از آن ۀ باقیمتن کتاب، در هر دو نسخ

رسد و ادامۀ متن  میها اشاره شده که جلد نخست کتاب تا اینجا به پایان  پایان نسخه

جامع کرامات  ۀمقدم نبهانی نیز در گفتنی است .کتاب در جلد دوم آن ادامه خواهد یافت

اح االرواح، که در آن به طور گسترده از االولیاء
ّ
به عنوان یکی از منابع خود بهره برده،  تف

  ).۱/۱٠نبهانی، (اشاره کرده است که تنها جلد اول کتاب را در اختیار دارد 

اح االرواحبخش اول 
ّ
، شامل کرامات شماری از صوفیان مشهور )متقّدمون( تف

مؤلف این بخش را با کرامات ذوالنون مصری . ق است٦تا نیمه نخست سدۀ های دوم  سده

را به ) متوّسطون(او بخش دوم کتاب . العارفین ابوالوفا به پایان برده است آغاز کرده و با تاج

مناقب و کرامات شماری از صوفیانی که در نیمه دوم سده ششم تا نیمه نخست سده 

این بخش با عبدالقادر جیلی . صاص داده استاند، اخت هفتم هجری از دنیا رفته

  .یابد آغاز و با احمد رفاعی خاتمه می) گیالنی(

رون(ابن سّراج در بخش سوم 
ّ
 )متأخ

ً
، شرح حال و کرامات شماری از صوفیان تقریبا

 در نیمۀ دوم سدۀ 
ً
اند، نقل کرده  از دنیا رفته ۸و گاه اوایل سدۀ  ۷معاصر خود را، که عمدتا

 متعلق به حوزهصوفیا. است
ً
های جغرافیایی شام،  ِن معرفی شده در این بخش، عمدتا

های کمتری دربارۀ آنها وجود دارد و گاه  اند و در سایر منابع تاریخی، آگاهی عراق و جزیره 
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رو، بخش سوم کتاب،  از این. حتی هیچ شرح حالی از آنها در منبع دیگری نیامده است

  .اول و دوم آن داردارزش تاریخی بیشتری از دو بخش 

اح االرواحنکتۀ مهم دربارۀ ابن سّراج این است که او بارها در 
ّ
تشویق و گاه در  تف

کرده و احوال  ، بر یکی از اهل علم و فضِل زمان خود را که کرامات اولیا را انکار میاالرواح

وی، تاخته و دانسته، بدون نام بردن از  بازی می آنان را شیطانی یا از جنس سیمیا و شعبده

ای از معرفت نبرده، به  گاه وی را، به این سبب که از شناخت اولیای خدا عاجز بوده و بهره

اح االرواحهمو، : برای نمونه(جهل و گمراهی متهم کرده است 
ّ
ر، ٥٤پ، ۲۷ر، ٤-ر۳، تف

  .)۱۳٦-پ۱۳٥ ،تشویق االرواح والقلوبپ؛ همو، ۱۳٠پ، ۱۲٦پ، ۱۱۸پ، ۱٠۷

واضح است که شخص مورد نظر ابن سّراج، کسی نیست جز ابن تیمیه، که چنانکه  

  گفته شد، هم
ً
بازی ابن سّراج در دوران کودکی بود؛ اما این دو بعدها مسیر فکری کامال

در جایی از همین کتاب، مؤلف به تشبیه چهره و شمایل . متفاوتی از یکدیگر طی کردند

پرداخته است که  یق روملتَ َس ر حوزۀ آناتولی به نام ظاهری ابن تیمیه با صوفی مشهو

اح االرواحهمو، (برخالف وی، دچار حرمان الهی گشته است 
ّ
  ).ر۱۹۹، تف

، به یکی از علمای اهل ظاهر که کرامات النور الهادیاشارۀ او، همچنین در رسالۀ 

؛ )ر۱۲٥، لوبتشویق االرواح والقهمو، (گویا ابن تیمیه است   کرده رفاعیه را انکار می

-ر۱۳٤همو، (چنانکه در ادامۀ همان رساله به صورت غیر مستقیم به نقد وی پرداخته 

هایی از انتقادات ابن تیمیه از طایفۀ رفاعیه را  تری، بخش و سپس به شکل صریح) پ۱۳٥

همو، (داده است؛ از جمله در باب به آتش درآمدن صوفیه   نقل کرده و به آن پاسخ

  ).ر۱۳۷- پ۱۳٥

، حاوی النصیحة الذهبیة البن تیمیةنی است که رساله یا نامه مختصری به نام گفت 

تر، با  جا مانده است که پیش هشدار و نصیحت ابن تیمیه نسبت به خصومت وی با اولیا به

؛ اما بود مورخ مشهور دمشقی، منتشر شده، )ق۷٤۸د (الدین ذهبی  شمسانتساب به 

به ذهبی رد رساله را آن، انتساب آن  ۀانتشار دوبار محمد القونوی ضمن تصحیح انتقادی و 

مؤلف واقعی این رساله  وی را کرده و با توجه به مقایسه ادبیات آن با آثار ابن سّراج،

  ).۷۷-۷٦و  ۱۷- ۱٤ قونوی،ال(تشخیص داده است 

اح االرواحرسد ابن سّراج در نگارش  ، به نظر میبر این اساس
ّ
النور  ۀو نیز رسال تف

نظر داشته و با نگارش  و مناظرات وی با رفاعیان به نقدهای ابن تیمیه بر صوفیه، الهادی

، کوشیده است تا به کرامات صوفیان را گردآوری کردهمناقب و که در آنها چنین آثاری 
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  .نقدهای ابن تیمیه پاسخ دهد

 
  طریقت رفاعیه در آثار ابن سّراج. ۳

چنانکه اشاره شد، محتوای عمدۀ شرحی که ابن سراج از احوال مشایخ طریقت رفاعیه در 

اح االرواحکتاب 
ّ
به دست داده، مشتمل بر مناقب و کرامات  النور الهادیو نیز در کتاب  تف

های او دربارۀ این طریقت و مشایخ آن، در مطالعۀ  با این حال، برخی از آگاهی. آنهاست

گیری آن، سودمند  ق، یعنی دورۀ شکل۷و  ٦های  و وضعیت آن در سدهتاریخ این طریقت 

  :بندی کرد توان در چند محور اصلی زیر دسته ها را در این باب می ترین آگاهی مهم. است

 
  بطائح ۀرفاعی در منطقاحمد اسالف شناخت . ۳-۱

اح االرواحاز بخش نخست  ٦٥تا  ٥٦های  ابن سّراج، منقول
ّ
کرامات  را به شرح حال و تف

این . ، خاستگاه احمد رفاعی، اختصاص داده است»بطائح«چند تن از مشایخ ناحیۀ 

نبکی، َعّزاز بن ُمستودع : اند از مشایخ به ترتیب عبارت
َ
ابوبکر بن َهوار، ابومحّمد ش

 هرچند عمده آنچه در  .بطائحی و منصور بطائحی
ّ
دربارۀ این مشایخ آمده،  اح االرواحتف

تِر  هر حال دربارۀ این مشایخ، در منابع تاریخی قدیمی رامات آنهاست، بههایی از ک داستان

  .خورد های چندانی به چشم نمی موجود، آگاهی

همچنین اگرچه ابن سّراج تاریخی برای وفات هیچ یک از این مشایخ به دست نداده، 

ر به نظر می
ّ
رعایت کرده  رسد در ترتیب یادکرد آنها، تسلسل تاریخی را بر اساس تقّدم و تأخ

چنانکه ابوبکر بن َهوار را شیخ ابومحّمد شنبکی و شنبکی را شیخ و عموی منصور . است

این شیخ منصور نیز کسی است که ابن سّراج و سایر نویسندگان . بطائحی دانسته است

اند؛ چنانکه به تعبیر ابن سّراج، احمد  طریقۀ رفاعیه، وی را شیِخ احمد رفاعی دانسته

  .فان شاگرد وی بوده استرفاعی در عر 

ابن سّراج در شرح حال عّزاز بن مستودع بطائحی به دیدار وی با خلیفه عّباسی 

اشاره کرده و بنابر این، او در نیمۀ نخست سدۀ ) ق٥٥٥- ٥۳٠: خالفت(الُمقتفی ألمر الله 

ق به سّنت  ترتیب می بدین. زیسته است ق می٦
ّ
توان گفت که مشایخ یاد شده، متعل

اند که در نهایت با ظهور  موجود در بطائح در دورۀ پیش از احمد رفاعی بوده صوفیانه

ترین نمایندۀ این سّنت، به تأسیس طریقتی  رفاعی، به عنوان مشهورترین و برجسته
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  1.منسوب به وی منجر گشته است

اح االرواحاز بخش دوِم  ۱۳٦تا  ۱۳٤گفتنی است که ابن سّراج منقوالت 
ّ
را به صوفی  تف

ی از همین حوزه جغرافیایی، ابوعمرو عثمان بن مروزه بطائحی اختصاص داده و وی دیگر

 ابن سّراج، (را معاصر احمِد رفاعی دانسته است 
ّ
رو به نظر  از این). ر۷۸، اح االرواحتف

رسد که این شخص را باید آخرین نمایندۀ شناخته شده از سّنت صوفیانه منطقۀ  می

  .لب طریقت رفاعیه، به شمار آوردبطائح، پیش از گسترش آن در قا

 
  مشایخ طریقت رفاعیهسلسله . ۳-۲

اح االرواحابن سّراج در کتاب 
ّ
، به شرح حال و مناقب و النور الهادیو نیز در رسالۀ  تف

اح مشایخی که در کتاب . کرامات شماری از مشایخ طریقت رفاعیه پرداخته است
ّ
تف

ابراهیم االعزب، شیخ احمد : اند از به صورت مستقل معرفی شده اند، عبارت االرواح

ابن (الدین رفاعی  و فرزندش تاج» مستعجل«الدین احمد رفاعی معروف به  رفاعی، شمس

اح االرواحسّراج، 
ّ
  ).پ۲۲٦- ر۲۱۳پ؛ ۱٥۱- پ۱٤۷پ؛ ۱٤۳-ر۱۳۷ر؛ ۹٥- پ۹۲، تف

 ابن سّراج بخش دوم از کتاب 
ّ
کرامات و شرح حال ) روایات(را با منقوالت  اح االرواحتف

 نیمۀ نخست بخش سوم را در بر 
ً
احمد رفاعی به پایان برده و نسخۀ کتاب نیز، که احتماال

در . الدین رفاعی به پایان رسیده است دارد، با روایات مفّصلی در کرامات شیِخ مؤلف تاج

 ب های موجود، شرح حال تاج نسخه
ً
اید در پایان کرامات وی آمده الدین رفاعی که قاعدتا

باشد، وجود ندارد و شاید این شرح حال، در نیمه دوم کتاب که به دست ما نرسیده، وجود 

  .داشته است

 دربارۀ مسئله کرامات مشایخ و صوفیان رفاعیه و  النور الهادیابن سّراج رساله 
ً
را اساسا

ن تیمیه نگاشته است و در شاید با هدف پاسخ به انتقادات علمای اهل ظاهر به ویژه اب

الدین رفاعی و  ضمن آن، به شرح کرامات شماری از مشایخ و صوفیان رفاعی به ویژه تاج

هایی نیز دربارۀ برخی از آنان همچون احمد  اش پرداخته و در ضمن آن، آگاهی خانواده

ق کوچک فرزند تاج
ّ
احمد الدین، به ترتیب فرزند و نوادۀ  الدین رفاعی و عّزالدین و موف

                                                                                                                                            

ا آن است که واسطی و وتری به تفصیل به شرح حال و کرامات برخی از این مشایخ، از شاهد بر این مّدع. 1

ابوالهـدی صـّیادی نیـز ). ۲۷-۲٦؛ وتـری، ۳-۲/۱واسـطی، (انـد  جمله شنبکی و عّزاز بطائحی پرداخته

احوال و اقوال چند تن از این مشایخ از جمله ابومحمـد شـنبکی و عـّزاز بطـائحی را آورده و در حکـایتی 

-۲٠۲صـّیادی، (یـاد کـرده اسـت » رجال بطیحه«ربوط به احمد رفاعی، از صوفیان یاد شده به عنوان م

۲٠٤.(  



  ٦٣   تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سّراج دمشقی

  ).پ۱۳۲-پ۱۳۱، ق االرواح والقلوبیتشوابن سّراج، (کوچک به دست داده است 

های تفصیلی از کرامات منسوب  با اینکه بیشتر مطالب ابن سّراج دربارۀ مشایخ، روایت

به آنان به شیوۀ داستانی است، گاه همان جزئیات تاریخی اندک در سایر منبع تاریخی به 

الدین رفاعی، شرح بسیار  ال، تنها شرح موجود دربارۀ تاجبه عنوان مث. خورد چشم نمی

ها  او سال: ق آورده۷٠٤ذیل درگذشتگان سال ) ق۷۷٤د (موجزی است که ابن کثیر 

کرد و پس  دراویش را صادر می) خرقه(عبیده بود و اجازات  در اّم » احمدیه«) طریقۀ(شیِخ 

  ).۱۸/٤۹کثیر، ابن (از مرگ، همانجا نزد اسالف خود به خاک سپرده شد 

ق ۷٠۸ابن سّراج ذیل شرح حال احمد رفاعی، متن کامل اجازۀ خرقۀ خود را با تاریخ 

این اجازه که در آن سند خرقۀ احمد رفاعی با دوازده واسطه، از طریق . نقل کرده است

 قدیمی می) ع(جنید بغدادی، به امام علی 
ً
ترین سند اجازه خرقه در  رسد، احتماال

  .ه در منبع مکتوب تاریخی نقل شده استطریقت رفاعیه ک

همچنین این اجازه از آن رو اهمیت دارد که حاکی از نمودار خلفای سّجاده احمد 

مطابق نمودار زیر، . ق است۸رفاعی و سیر انتقال مشیخۀ رسمی طریقت وی تا آغاز سدۀ 

ابن سّراج، ( انتقال و در نسل آنان ادامه یافته است خواهرزادگانشسجادۀ وی پس از او به 

اح االرواح
ّ
  ):ر۱٤۷- ر۱٤٦، تف

 )مؤسس طریقت رفاعیه(احمد رفاعی 

  )خواهرزاده احمد رفاعی(الدین علی بن رفاعی  سیف

ب
ّ
  )برادر قبلی(الدین عبدالرحیم بن رفاعی  مهذ

  )برادرزاده قبلی(الدین علی  ابراهیم االعزب بن سیف

  )پسر عموی قبلی(الدین محمد بن عبدالرحیم  شمس

  )برادر قبلی(الدین علی بن عبدالرحیم  قطب

  )پسر عموی قبلی(الدین علی  الدین احمد بن سیف نجم

  )خواهرزاده قبلی(الدین احمد بن محمد بن رفاعی  شمس

  )پسر قبلی(الدین احمد  الدین محمد بن شمس تاج

  )برادر قبلی(الدین احمد  الدین عبدالرحیم بن شمس نجم

  )برادرزاده قبلی(احمد  الدین محمد بن علی بن تاج

 
  رفاعی با مغوالن صوفیان تعامل. ۳-۳

هایی بوده است که صوفیان  شواهد تاریخی حاکی است که رفاعیه از نخستین طریقت
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گویا حملۀ مغول به . برقرار کردند  پیرو آن، با مغوالن همکاری و تعامالت حسنه

فراهم کرده بود و اشارۀ  های اسالمی، فضایی برای آزادی عمل صوفیان رفاعی سرزمین

کاری میان پیروان شیخ  الدین ذهبی به اینکه از زمان حملۀ مغوالن به عراق، فریب شمس

تواند ناظر  ، می)۳/۷٥ذهبی، (احمد رفاعی افزایش یافت و احوال شیطانی آنان احیا شد 

  .به همین موضوع باشد

الن بنابر منابع تاریخی، های تعامل و همکاری صوفیان رفاعی با مغو  از نخستین نمونه

ق ٦٤۲شورش یک صوفی کرد به نام خلیل بن بدر کردی علیه خلیفۀ عباسی در سال 

پوشید و شراب  دانست و لباس قلندران می او خود را از مریدان احمد رفاعی می: است

خلیل هواداران بسیار داشت و همراه گروهی از . کرد نوشید و حشیش مصرف می می

ی غربی عراق امروزی شورش کرد و سرانجام در رویارویی با سپاه سلیمان مغوالن، در نواح

  ).۲۳٠ابن فوطی، (شاه، اسیر و سپس کشته و سرش از تنش جدا شد 

موضوع مهم دیگر در زمینۀ تعامل رفاعیان با مغوالن، به آتش درآمدن صوفیان رفاعی 

بقه در این باب، مناظرۀ ترین موارد از سا یکی از کهن. در حضور پادشاهان ایلخانی است

  .ابن تیمّیه با طایفۀ رفاعیه است که ابن تیمّیه خود گزارشی از آن به دست داده است

در گزارش مختصر ابن کثیر، شاگرد برجستۀ ابن تیمیه از برگزاری این مناظره در سه 

ق اشاره شده است که نمایندۀ صوفیان رفاعی در این ۷٠٥مجلس در دمشق در سال 

 صالِح احمدی رفاعی مجالس من
ْ
بود و او نزد ایلخانان احترام خاص ) ق۷٠۷د (اظره، شیخ

ابن کثیر، (داشت و قطلوشاه والی اولجایتو، در سفر به دمشق، نزد وی اقامت کرده بود 

  ).۷۷و  ٥۲- ٥۱/۱۸

در این مجالس مناظره، ابن تیمّیه پس از اشاره به ادعای صوفیان رفاعی در باب به 

محضر پادشاهان ایلخانی، بی آنکه گزندی به ایشان رسد، این قبیل امور آتش درآمدن در 

گری دانسته و به رفاعیان پاسخ داده  کاری و حیله را احوال شیطانِی باطل یا از روی فریب

که اگر در این قبیل اّدعاها صادق هستید، الزم است نخست بدن خود را در حّمام به 

: شیخ صالح نیز پاسخ داده بود). ۲۳، هابن تیمی(! خوبی بشویید، سپس به آتش درآیید

  ).٥۲-۱۸/٥۱ابن کثیر، (» حاالت ما میان مغوالن ظهور و بروز دارد، نه نزد فقیهان«

ابوالفرج واسطی، از نویسندگان پیرو طریقت رفاعیه نیز گزارشی از به آتش درآمدن 

طریقت، شیخ محمد صوفیان رفاعی نقل کرده و آن را به دو تن از مشایخ ایرانی این 

دربندی و خواجه یعقوب مخدوم جهانیان نسبت داده است و اینکه، هدف آنها، خالصی 



  ٦٥   تاریخ طریقت رفاعیه در آثار ابن سّراج دمشقی

انیت اسالم  ابرازو های هوالکو  مسلمانان از ظلم
ّ
بر اساس این گزارش، . برای وی بودحق

عادت خواسته بود، همچون نوشیدن زهر و   هوالکو از این دو و مریدان آنها، امور خارق

ب و سپس به آتش در آمدن؛ پس از موفقیت آنها بود که هوالکو بر دست آنان مس مذا

واسطی، (های وی در امان ماندند  اسالم آورد و از آن پس مسلمانان از ظلم و جنایت

۱/۱۸.(  

ها دربارۀ به آتش درآمدن صوفیان رفاعی را، ابن سّراج  ترین گزارش با این حال، مفّصل

های وی با گزارش واسطی از این حیث متفاوت است که  گزارشبه دست داده است، اما 

یک بار در زمان هوالکو، و بار : او، چنین رخدادهایی را دو بار یا بیشتر گزارش داده است

های ابن سّراج و  همچنین نکتۀ جالب دیگر اینکه بنابر گزارش. دیگر در زمان غازان خان

  .ی در حضور هوالکو به آتش در آمدالدین رفاع بر خالف گزارش واسطی، شیخ  تاج

های اسالمی در پی  به نوشتۀ ابن سّراج، ظلم و فسادی که حمله مغوالن به سرزمین

داشت و تسلط و نفوذ رجال یهودی و مسیحی و دیگر ادیان بر مسلمانان، شماری از علما 

ز فرزندش او نی. الدین، متوّسل شوند الدین مستعل رفاعی، پدر تاج را واداشت تا به شمس

الدین را همراه گروهی از مریدان نزد هوالکو فرستاد؛ آنان وی را که به دیانت مسیحی  تاج

گرویده بود، تحت تأثیر قرار دادند و پادشاه دستور داد تا آتشی برافروزند و جمعی از 

و شماری از کشیشان و راهبان مسیحی همزمان به آن وارد ) رفاعی(صوفیان مسلمان 

لدین و مریدانش همگی سالم از آتش بیرون آمدند و کشیشان و راهبان ا شوند؛ تاج

در روایت متفاوتی از همین ماجرا، حضور ابوبکر برادر . مسیحی در آتش سوختند

الدین مستعجل و سم نوشیدن صوفیان رفاعی نیز با جزئیات بیشتری افزوده شده  شمس

اح االرواحابن سّراج، (است 
ّ
  ).ر۲۲۲- پ۲۲٠، تف

ای میان مسلمانان و  خود، موضوع را به صورت مباهله  ع ابن سّراج در روایتدر واق

انیت مسلمانان و بطالن مسیحیت بر 
ّ
مسیحیان جلوه داده است که در نتیجۀ آن، حق

هوالکو و مغوالن آشکار شد و موجب گردید نگاه آنان نسبت به مسلمانان تغییر کند و 

کاهش یابد و چنین وضعی حاصل فعالیت  ها و جنایات ایشان در حق مسلمانان ظلم

  ).پ۲۲۲همو، (الدین رفاعی و عمویش ابوبکر است  صوفیان رفاعی، به ویژه شیخ وی تاج

همچنین، روایت ابن سّراج از این موضوع، به نوعی با آنچه در مجلس مناظرۀ صوفیان 

چنین شیخ صوفیان رفاعی به خصم خود : رفاعی با ابن تیمّیه نقل شده هماهنگ است

تنها در برابر ) نسوختن در آتش(پاسخ داده بود که این دست احوال صوفیان رفاعی 
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  .شود افتد، زیرا در واقع از دید آنان موجب تقویت دین محمدی می مغوالن کارگر می

های درون آتش رفتن  در زمینۀ تعامل صوفیان رفاعی با ایلخانان، افزون بر گزارش

ـ بخش  النور الهادیفردی نیز در کتاب  رش منحصر بهصوفیان رفاعی، ابن سّراج گزا

ـ در شرح حال سّیدی علی فرزند شیخ خود  تشویق االرواح والقلوبنخست کتاب 

الدین رفاعی، مبنی بر سفر وی به سلطانیه و دیدار با ایلخان مغول خربنده به دست  تاج

وی در مزار غول بر درگذشت و پادشاه ماو در جریان این سفر، در سلطانیه : داده است

 ، بنابرخود سلطان از دنیا رفت چونبیرون باروی سلطانیه گنبدی ساخت و پس از مدتی 

تشویق االرواح همو، ( ردندالدین رفاعی دفن ک وی را نزد علی بن تاج خود او،ت وصیّ 

  ).پ۱۳۳- ر۱۳۳، والقلوب

 
  صوفیان رفاعی کرامات و خوارق عادات. ٤-۳

، ضمن اشاره به کمال طایفۀ رفاعیه و مبالغه در وصف شیخ االرواحتشویق ابن سّراج در 

الدین احمد مستعجل، در ادامه، بخشی از متن  احمد رفاعی و اشاره به کرامتی از شمس

وأّما کرامات هذه الطائفة «: کتاب را به کرامات طائفۀ رفاعیه اختصاص داده و نوشته است

سپس در این قسمت، به صورت . »من أن یحصر الرفاعیة، فإنها أشهر من أن یذکر وأکثر

النور الهادی او این کتاب را . کند ای از کرامات صوفیان رفاعی را نقل می مستقل، شمه

 ثبَ المُ 
ُ
 ت من کرامات االولیاء ما یرغم ا

ّ
اهد بصدقه من المؤمنین الرایح نوف االعادی، الش

  ).ر۱۲۳- ر۱۲۲ ،تشویق االرواح والقلوبابن سّراج، (نامیده است  والغادی

ط بر آتش و زهر و تبدیل اجناس به یکدیگر، مانند تبدیل 
ّ
ابن سّراج کراماتی نظیر تسل

مانند (سنگ به طال و نقره و شکر، یا تبدیل آهن و خاک به چیزهایی که طعم شیرین دارد 

، یا تبدیل حیوانات به شیرینی یا میوه یا عقیق یا سنگ یا اشیای دیگر را از کرامات )الذن

به باور وی، اگرچه چنین کراماتی برای بسیاری از مردم . طایفه رفاعیه برشمرده است

ق آنها 
ّ
باورنکردنی است، او بسیاری از چنین کراماتی را به چشم خود دیده و از تحق

اطمینان یافته است و مخالفان و منِکران، از مسلمان و غیر مسلمان نیز با رؤیت آنها، 

  ).پ۱۲۳- ر۱۲۳همو، (اند  زده شده بهت

را به شرح کرامات شماری از مشایخ و  النور الهادیابن سّراج در ادامه، بیشتر رسالۀ 

الدین  صوفیان طریقت رفاعیه اختصاص داده است؛ همچون شیخ احمد رفاعی، تاج

رفاعی و فرزندان و نوادگان وی، ابراهیم بن مسینا، ابن قلیج، محمد الرصافی که احوال 

دین رفاعی کسب کرده بود و به او خوارق عادات منسوب بود، همچون ال خود را از تاج
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  ).پ۱۳۳- پ۱۲۷همو، (نوشیدن سرب مذاب 

، که او را از بزرگان )ق٦۹٠د حدود (او همچنین در شرح حال شیخ قلندر رومی 

 
ّ
سر  او همواره درون اجاق آتش حمام به: رفاعیه در آناتولی دانسته، نوشته است فانمؤل

ین همه، چون هنگام عبور از بازار روغن داغ بر پایش ریخت، سرانجام براثر آن با ا. برد می

کسی که همیشه : از دنیا رفت و این موضوع، سؤال انکارآمیز مخالفان تصوف را برانگیخت

  ).پ۱٤۹همو، (نشست، چگونه بدین شکل از دنیا رفت؟  روی آتش می

 
   هنتیج

الی آن،  ترین اثر موجوِد ابن سّراج است و مؤلف در البه ، مهموالقلوب تشویق االرواحکتاب 

اح االرواح ومفتاح االرباحمتن چند کتاب و رساله دیگر خود را، از جمله کتاب 
ّ
ف
ُ
ـ در  ت

ـ در کرامات مشایخ طریقه رفاعیه ـ  النور الهادیمناقب و کرامات صوفیان ـ و رساله 

ابن سّراج از نگارش این آثار، پاسخ به رسد هدف اصلی  نظر می به. گنجانیده است

انتقادات مخالفان صوفیه به ویژه ابن تیمّیه است که در مجالس مناظره با صوفیان رفاعی، 

اح االرواحرو ابن سّراج در  از این. سخت بر آنها تاخته بود
ّ
کوشید تا با نقل اخبار و  تف

رفاعیه به طور خاص، آنان  حکایات مناقب و کرامات صوفیان به طور عام و مشایخ طریقت

  .را به عنوان اولیای الهی جلوه دهد

 سازی بر آثار ابن سّراج غلبه دارد، این آثار را نگاری و کرامت با آنکه رویکرد منقبت

ترین متون برجای مانده از یک صوفی رفاعی، منبع تاریخی  توان به عنوان قدیمی می

. گیری آن محسوب داشت دۀ نخست شکلمهمی در مطالعۀ تاریخ طریقت رفاعیه در دو س

های تاریخی ارزشمندی در محورهایی همچون شناخت اسالف احمد  ابن سراج آگاهی

گاه وی منطقۀ بطائح، مشایخ طریقت رفاعیه در خاندان احمد رفاعی،  رفاعی در زیست

 تعامل صوفیان رفاعی با ایلخانان و نیز کرامات و خوارق عادات منسوب به رفاعیان و به

های قلندری و حیدری و نظایر آنها به  طور کلی رفاعیه، به عنوان طریقتی نزدیک به سّنت

  .دهد دست می

 
  بعامن

: عبدالرحمن دمشقّیة، قاهره: ، تحقیقمناظرة ابن تیمیة لطائفة الرفاعیةابن تیمیة، احمد بن عبدالحلیم، 

 .م۱۹۸۹/ ق ۱٤٠۹مکتبة ابن تیمیة، 

محمد سّید جاد الحق، : ، تحقیقالدرر الکامنة فی اعیان المائة الثامنة د بن علی،احمابن حجر عسقالنی، 

 .ق۱۳۸٥دار الکتب الحدیثة، : قاهره
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 ).ق۸نسخه کهن از اوایل سده (تا  پاشا در کتابخانه سلیمانیه استانبول، بی حسین

اح االرواح ومفتاح االرباحهمو، 
ّ
از مجموعه رابرت گارت در کتابخانه دانشگاه  ۹۷، نسخه خطی شماره تف

 .ق۹۹۷پرینستون، کتابت 

اح االرواح ومفتاح االرباحهمو، 
ّ
 .ق۱۲٦۷در کتابخانه دولتی برلین، کتابت  ۸۷۹٤، نسخه خطی شماره تف

ن فی حوادث الزمانابن طولون، محمد بن علی، 
ّ
ال
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 .م۲٠۱۳/ ق ۱٤۳٤الرسالة العالمیة، 

می، محمد بن رافع، 
ّ
یاتَسال

َ
 .م۱۹۸۲/ ق ۱٤٠۲لرسالة، مؤسسة ا: صالح مهدی عّباس، بیروت: ، تحقیقالَوف
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  تشویق االرواح والقلوبصفحات آغاز متن نسخه خطی 

  
  صفحات پایان متن نسخه خطی تشویق واالرواح والقلوب
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اح االرواح ـ نسخه خطی کتابخانه دانشگاه پرینستون

ّ
  صفحات آغاز متن تف

  

  
اح االرواح ـ نسخه پرینستون

ّ
  صفحات پایان متن تف
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اح االرواح ـ نسخه خطی کتابخانه دولتی برلین

ّ
  صفحه عنوان تف
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اح االرواح ـ نسخه برلینصفحه 

ّ
  پایان متن و انجام تف


