
 
 
 
 

 

 یک منبع ناشناختة 

 *تصوّفِ خراسان از قرن پنجم
 

  محمدرضا شفیعی کدکنی

 

 ألیفهدف این مقاله معرفی کتابی است از آثار قرن پنجم در نیشابور ت

ام نای نبرده است. شده و در مطالعات ادبی و عرفانی کسی تاکنون از آن بهره

یری بن عبدالکریم قشاست و مؤلف آن عبدالرحیم« الشواهد واألمثال»کتاب 

آن  و(. یک نسخه از این کتاب تاکنون در جهان شناخته شده است 514)متوفی 

ای وعه. این کتاب مجم4128نسخة کتابخانة ایاصوفیا در ترکیه است به شمارة 

نظیر در حوزة مسائل عرفان و دارای اطالعاتی منحصر بفرد دربارة است کم

ت و هایی از حکایای از رجال ادب و نمونهعُرفای خراسان در قرن چهارم و بعض

ده میخته شآهای بسیار کهنِ ایران هم اقوال صوفیّه که با شواهدی از شعرها و مَثَل

 است.

از حدود پنجاه سال پیش از این که فیلمی از این کتاب توسط استاد مجتبی 

اهم مینوی برای کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران برداشته شده و عکسی از آن فر

                                                           

 .54تا  39، صص 100، سال پانزدهم، شمارة 1393 خرداد ـ تیر بخارا، * 
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آمده و در اختیار ارباب تحقیق بوده است، تا آنجا که اطالع دارم، کسی دربارة 

 این کتاب سخنی نگفته است. حتی دربارة هویتِ مؤلفش نیز بحثی نشده است.

به  تاب،استاد مجتبی مینوی که فیلم را تهیه کرده است بر روی ورق اول ک

باکویه می و قشیری و ابناز سُلَ Mecmuaمجموعة رسائل »خط خود، نوشته است 

ه شد برای کتابخانة دانشگاه تهران عکس گرفت varaq Aya Sofia 4128 169و غیره 

 «مجتبی مینوی. 1335اردیبهشت 

های کتابخانة مرکزی پژوه که فهرستی از میکروفیلماستاد محمدتقی دانش

 ت: سدانشگاه تهران را معرفی و تدوین کرده است دربارة این فیلم نوشته ا

سطری  19برگ  169نسخ در  4128ایاصوفیا ش  420مجموعه: ف. »

 دارای: 

( 138-3الشهید الشواهد واألمثال: ابونصر عبدالرحیم )ممّا سمع عن والده»

اله نگفته و جز این هیچ سخنی دربارة این رس (1)«به عربی و فارسی کهن هم دارد.

 است.

مده آه به خط کاتب اصلی در اصل نسخه، در ورقِ دوم به خطی بسیار شبی

ا یم ممّ دالرحکتاب الشواهد واألمثال تألیف الشیخ األمام العالم ابونصر عب»است: 

در همین صفحه « المسلمین.اهلل عنه و عن جمیعالشهید والده رضیاألمامسمعه من

آن  ای وجود دارد اما در باب این کتاب و مؤلفبه خطوطی دیگر مطالب پراکنده

ثال شود اما نام سه رسالة دیگر که ضمیمه الشواهد واألمیده نمیچیز دیگری د

عة يالشرعلمالفرق بین گونه آمده است: و فیهاست به خط دیگری بدین

ی و ، و فیه منثور الخطاب فی مشهورِ األبواب للقشیرللسُلَمی قةيوالحق

 ...«.المنتقی من سروراألسرار و نظم و نثر و غیر ذلک فیه
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 رضا شفیعی کدکنی )عکس از: علی دهباشی(دکتر محمد

 

که در جستجوی منابع سخنان ابوسعید از حدود چهل سال پیش از این

ها بردم و های مؤلف اسرارالتوحید بودم از این کتاب بهرهابوالخیر و سرچشمه

م بن عبدالکریمتوجه شدم که این کتاب تألیف ابونصر قشیری، یعنی عبدالرحیم

ر بونصای برجستة قرن پنجم خراسان. به مناسبت آمدن نام اری است از علمیقش

 قشیری در اسرارالتوحید، در تعلیقات بخش رجال کتاب نوشتم:

بن عبدالکریم فرزند برومند امامِ قشیری و چهرة ابونصر قشیری عبدالرحیم
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ترین کس به استاد امام هم به لحاظ علم و هم برجستة خاندان قشیری و نزدیک

کس از قت ... آنچه در اینجا قابل ذکر است این است که هیچبه لحاظ خل

اند که باقی مانده باشد اما نویسندگان زندگینامة او به اثری از وی اشارت نکرده

ای هست به نام الشواهد در کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران )عکس( رساله

عه من األمام الشهید الشیخ االمام العالم ابونصر عبدالرحیم ممّا سمواألمثال تألیف

ای ادبی اهلل عنه که از تألیفات همین ابونصر قشیری است و رسالهوالده رضی

عرفانی سرشار از نکات بدیع و شعرهای عربی و گاه فارسی و اطالعات مهمی 

پژوه در فهرست در باب خسروی سرخسی و دقّاق و دیگران. استاد دانش

است و نیز استاد مینوی که این فیلم را تهیه  ها به این نکته اشاره نکردهمیکروفیلم

  (2).کرده است

 

 آغاز نسخه 

السموات قت الذی اشرللقایه. الحمداهلل ةعُدَّاهللااِلّالهالرحیم. الالرحمناهللبسم

 وجوده علی واألَرض بشموسه و اقماره و أضائت قلوبِ الموحّدین بانواره و ذَلَّ

 افعاله و انتظام آثاره ... و علمه و قدرته و اردته ظهور

د و الشهی مامقال اإلمام ابونصر قد ظَهَرلی اَنْ اکتبَ بعض ما سمعته مِن األ

 ...اهلل عنه مَعَ ما قَیَّدَ به کالمَهُ من الشواهد و األمثال .الذی رضی

 

 پایان نسخه:

سْنِ فَکَم مِنْ قبولِ ترتَّبَ علی حُ بةفَتَعَرَّضُوا یا قوم بقلوبکم لحسن األجا

اهلل علی محمد و اله اجمعین و سلم کثیراً و صلی. بةضُنع ثم حُسنْ اِنا
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نسئلُ اهلل اَن نَنْفَعَ . ااِلّ باهللِ العلی العظیم ةآخراً والحول و ال قو والحمداهلل اَوَّالً و

 [.b 140]پایان ورق   هلنا الیه .  لةيوسا العمل بمضمونه و یجعله نبه ویرزق

طرف این معنی برود که استاد مینوی، وانندگان بهذهن خممکن است 

باکویه و غیره از سُلمی و قشیری و ابن»متوجه هویت مؤلف بوده و در عبارت 

از قشیری در نوشتة استاد مینوی همان همان را ارائه کرده است ولی منظور ...« 

ان ابوالقاسم قشیری است که یک رساله از او در این مجموعه آمده است با عنو

پژوه به هویّت شاید دلیل عدم توجه استادان مینوی و دانش«. منثورالخطاب»

بوده « اهلل عنهممّا سمعه من األمام الشهید والده رضی»کنندة مؤلف، عبارت گمراه

که در جای دیگر به دارد اما چناناست که ذهن را از توجه به امام قشیری باز می

عنوانی بوده است که بر علمای بزرگ « دالشهی»ام عنوان تفصیل یادآور شده

شده است و ضرورتی نداشته است که آنان به شهادت رسیده باشند. اطالق می

ای که بر ادب و حتی عالمة قزوینی را نیز ـ با آن احاطه« الشهید»این مفهوم 

شگفتی واداشته و از آمدن عنوان تاریخ و فرهنگ اسالمی داشته است ـ به 

واجه حافظ در مقدمة معروف گلندام اظهار تعجب کرده است و برای خ« الشهید»

نسخه از یازده نسخه(  7چنین است در اغلب نسخ موجود نزد اینجانب )»نوشته 

و مقصود از این کلمه در اینجا، یعنی در مورد خواجه درست معلوم نشد که به 

یه( در )دیوان، صفحة ق، حاش« بر او شده است.« شهید»چه مناسبت اطالق کلمة 

همین خاندان قشیری برای پدرْ زنِ او ابوعلی دقّاق و برای فاطمه همسر قشیری 

ترین مراجع را در قدیم« الشهیده»و « الشهید»که دختر دقّاق بوده است عنوان 

ترین و ( که دقیق451-529توان دید؛ عبدالغافر فارسی )احوال ایشان می

« االستاذالشهید»عنوان ته است از او بهنامة ابوعلی دقّاق را نوشترین زندگیکهن
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مرگ کند و نیز سُبکی. با اینکه ابوعلی دقّاق به اجماع تمام کتب رجال به یاد می

طبیعی مرده است. همچنین در مورد دختر دقّاق که زنی بسیار دانشمند بوده و 

األمام األستاد  ابنة طمةگوید: فاهمسر استاد امام قشیری، همان مؤلف می

فخر  ةالشهیدةالسید ةبن علی الدقّاق، الحُرّ ید لسان وقته ابی علی الحسنالشه

زن نیز به مرگ طبیعی با اینکه این ( 2201نساء عصرها )المختصر شمارة 

 درگذشته است، به اجماعِ تمام کتب رجالی و تاریخی. 

ه این کسبب شده است « ممّا سمعه من األمام الشهید والده»اطالق عبارت 

بن عبدالکریم قشیری نرود. شان از عبدالرحیم به طرف عبدالرحیماد، ذهنو استد

ه این دادند بشاید اگر این دو استاد متن رساله را با دقت مورد جستجو قرار می

ر اند. ما درسیدند اما در نگاه نخستین، متأسفانه، به این نکته پی نبردهنکته می

 رد.ی این موضوع باز خواهیم آوخالل این مقاله شواهدی از داخل کتاب برا

آن  استاد فروزانفر، ظاهراً این رساله را ندیده بوده است وگرنه با

گمان، در ای که بر مسائل تاریخ ادب و عرفان داشت، بیسنجی و احاطهنکته

ة ندگینامزبُرد. استاد فروزانفر که بهترین همان نگاه نخستین به این موضوع پی می

یری ، در شرح حال این عبدالرحیم قش(3)ی را نوشته استقشیری وخاندان قشیر

داشته عی ننکات بسیار مهمی را یادآور شده است اما از این اثر او ظاهراً اطال

 است.

ی، شناسان با این کتاب قدرطرح این مسائل، دربارة پیشینة آشنایی کتاب

ه بورود  ل ازقبدراز دامن شد و باید از خوانندگان این گفتار عذرخواهی کنم. اما، 

را در  ای از زندگینامة مؤلفمتن رساله و تحلیل فواید عرفانی و ادبی آن فشرده

 بینیم:آغاز این گفتار سودمند می



 117  یک منبع ناشناختة تصوف خراسان ....

 دربارة مؤلف و پدرش

هایی است که ابونصر عبدالرحیم از آنجا که این کتاب در حقیقت یادداشت

ف، ری با پدر مؤلقشیری، از گفتارهای پدرش تدوین کرده است آشنائی مختص

 قبل از آشنائی با مؤلف ضرورت دارد:

 
 ابوالقاسم قشیری: (1

کی ( ی456 – 376بن هوازن قشیری )پدرِ مؤلف یعنی استاد امام عبدالکریم

د. ترین علمای تاریخ ایران و اسالم است که نیازی به معرفی نداراز برجسته

ث و تصوف تفسیر و حدیهای فقه و بگوییم در حوزه قدر بسنده است کههمین

در  فرد شاخص عصر خود بوده است و آنچه از آثار او امروز باقی است، همه

ه رسال»فرد و سرشار از اطالعات اصیل و بدیع است مانند نوع خود منحصر به

 «.لطائف األشارات»و تفسیر « قشیریّه

گمان قشیری یک تن را برگزینیم بی« علمای تصوف»اگر بخواهیم در میان 

اجه بر همة اقران خود از قبیل کالباذی و سراج طوسی و ابوطالب مکی و خو

ز احسن سیرگانی و .... برتری دارد، چه به لحاظ اجتهاد در مسائل و چه علی

انداز استحکام تألیف و قدرت تدوین مباحث و دوری از حشو و زواید و چشم

 های بعد.تأثیرگذاری بر تمام مؤلفین نسل

 
 بن عبدالکریم:دالرحیممؤلف، عب (2

ی پس از امام قشیری، همین ابونصر ترین فردِ خاندان قشیربرجسته

عبدالرحیم است که به گفتة ذَهَبی در دهة هشتادُمِ عمرش، در بیست و هشتم 

ترین علمای اآلخر سال پانصدوچهارده درگذشته است. وی از بزرگجمادی
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فته است و در سفری که به بغداد رشمار میحدیث و فقه و کالم در عصر خود به

( مایة یکی از حوادثِ تاریخی عصر شده است به این 469کرده است ) در سال 

کرد و در این سخنرانی به معنی که در مدرسة نظامیة بغداد وی سخنرانی می

ستایش و تبلیغ مذهب اشعری پرداخت و از مذهب امام احمد حَنْبَل ـ که در 

شدت انتقاد کرد. همین امر سبب آشوبی بزرگ در این بغداد چیرگی داشت ـ به 

 (4)شهر گردید. از آثارِ ابونصرِ قشیریع ظاهراً ، کتاب دیگری باقی نمانده است.

 

 ی ابوعلی دقّاق:ترین مرجع گفتار و زندگمهم

ترین عرفای نیمة دوم قرن چهارم و آغاز قرن پنجم یکی از بزرگدقاق 

ان سخن ور بخشِ مابعدِ حالّج که به زندگینامه األولیاء ، دةاست. مؤلف تذکر

بوعلی ژة اجمعی از بزرگان از قبیل واسطی و شبلی پرداخته، فصلی دراز دامن، وی

ث االولیاست. دقّاق و میراةکرترین فصول این بخش تذدقّاق دارد که از مهم

تواند موضوع یک تحقیق پراکندة او در متون مختلف ادب و عرفان، می

یری و وسیلة ابوالقاسم قشی قرار گیرد. آنچه از حکایات و سخنان او بهدانشگاه

است  کندهمؤلف مورد بحث ما و دیگر مؤلفان قرن پنجم و ششم اینجا و آنجا، پرا

ز ااگر گردآوری و تدوین شود کتاب بسیار مهمی خواهد بود در شناخت یکی 

 های تصوف خراسان در قرن چهارم.ترین چهرهبرجسته

خود ظاهراً مثل خرقانی و بوسعید و بایزید، اهل تألیف کتاب نبوده  دقّاق

نویس دیگران شود، خواسته است حکایتاست از آنهایی بوده است که دلش نمی

انداز پایگاه در عالمی بوده است که دیگران از او حکایت کنند و در این چشم

گر شهرهای خراسان واالیی داشته است. چه در مرو و چه در نیشابور و چه در دی
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شمار ترین مجالس این حوزه بههای عرفانی او از گرممجالس سخنوری و موعظه

 رفته است.می
 

 اشتمال بر منظومة فکری و عرفانیِ امام قشیری:

توان به راحتی میبا دردست داشتن این کتاب و مراجعه به دیگر آثار قشیری، به

اب شد. این کتاب تاحدود هشتاد میبینی عرفانی امام قشیری کاتدوین جهان

 مواد الزم را دراختیار ما قرار خواهد داد.درصد برای چنین تحقیقی 

ر و تفسی« القشیریّه لةالرسا»امام قشیری در آثار خویش، از قبیل 

کنندة سخنان بزرگان گوید، بیشتر روایتکمتر از خود سخن می« األشاراتلطائف»

اد ران خود به جز ابوعلی دقّاق ـ که مرقبل از عصر خویش است و از معاص

و تن کی دومرشد و استاد و پدر زن او بوده است ـ و ابوالحسن خرقانی و شاید ی

ید ابوالخیر از ابوسعکند. مثالً دیگر از کسی سخن یا حکایتی نقل نمی

از  وترین یادی نکرده است بگذریم از حکایاتی که در اسرارالتوحید آمده کوچک

 (5)گوید.به بوسعید سخن می ی نسبتانکار قشیر
 

 فوائد ادبی کتاب
 الف( شعر عربی:

ای از استشهاد امام قشیری به شعر عربی در این کتاب، حجم قابل مالحظه

هیر شود از شعر جاهلی و اسالمی بزرگان و مشاسطور و اوراق کتاب را شامل می

روده سن قبل قر مان قرن یاتا شعرهایی که احتماالً به وسیلة ایرانیان در نیشابورِ ه

 شده است.

اهمیت این بخش از کتاب، در مواردی است که بخواهیم شعری را، در 
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متن دیگری تصحیح کنیم و از ضبط این کتاب که قرائت امام قشیری است یاری 

دهد. برای نمونه بجوییم. یک چهارم، از حجم کتاب را شعرهای عربی تشکیل می

شود ی رواج دارد و شبیه آن در شعر حافظ دیده میدو شعر را که در ادب فارس

 آورم:در اینجا می

 12ایا منازلَ سلمی این سلماک / ورق  (1

 که عیناً در شعر حافظ تضمین شده است.

 الساقی لنطرباَدِرِ الکأسِ علینا ایها (2

 .24ما نری اللیلَ تَوَلّی و ضیاءُ الصُبح یقرب / ورق 

 که یادآور مصراع حافظ است:

 یا ایها الساقی اَدر کأساً و ناولهااَال 
 

 :شعرهای فارسی و امثال فارسی( ب

 های منقول در این کتاب، برگرفته از زبان محاورهفارسی و مثلشعرهای 

ها ثلین مامردم نیشابور قرن چهارم و اوایل قرن پنجم است؛ زیرا، قشیری که به 

محیط زندگی خود و ها را از جوانی و از جُسته است اینو شعرها تمثل می

 خانوادة خویش در حافظه داشته است.

و  طاقه هندَبا لٍ و هوالدنیا با قَلّ قدرٍ مِنْ اَقَلّ بققال و ما اَظرَفَ من اکتفی مِنَ (1

  9نهْ / ورق کسَ  (6)تفسیر کسنی

ال ف ةفتر خَلَّلت، قالَ و اِنْ تَ«باشد که به جوی رفته باز آید آب»ترجمة مثلِ  (2

وانا نیست( کلمه خ)ود س فأنَّ کُلَّ نهرٍ فیه ماءٌ قد جری فألیه الماءُ یَوماً سَیَعُتیأ

 10ورق 
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ی فی بَدَنی انّما أحبّه خویش تفسیره اِنَّ روح (7)اندر تنِ مجان اَز قِبَِل تُو دَارَ (3

 13لک . / ورق 

 و اَنشَدَ : (4

 ان گریمجدِلِ هم خون گریذ مَنْ بی  

 از حنی زان گریم روی تو نبینم  

بکی اا انا [ م با خط ریز در برابر آن نوشته: مَن ال قلبَ له یبکی الدم و ]أَ

 نة اصلِ شود به قریالروح و ذاک ألجِل اَنّی ال اَری ]وَجْهَک[ کلمه خوانده نمی

 .13فارسی افزوده شد. / ورق 

 والبَیْتِ الّذی تواجَدوا علیه:( 5

 بردیدم نظاره بر روی تو شهری   

 .14ورق  (8)ما فیزر کریم خرک یا بیودی  

 واَنشَدَ: (6

 دِیَمان شَم (9)شَم دَر باغ بَخْلَه  

 دست و شانان و جان و شانان شم   

 14رق تفسیره: ادخل فی بستان حسان الوجوه و نافضاً یدی و ناثراً روحی. و

 تجد: نْ لمِاِالقلب و قد وجدنا نصیبنا  حةو قال انّما تحضر المجلس لطلب را (7

ما فا انت امَ ویعنی أمَا انا فقد حصل حَظّی  أنِ تو ندانم أنِ من بأری بُوذ

 14ادری مَا جااک / ورق 

 و قال قاطع الطریق مَن یُویسٌ العبد عن مواله و انشد (8

 زینهار حدیث دشمیان نه شنویا  

 (10)ما را ز عدادِ دیگران نه سنویا  
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 .29غیار / ورق األنا منمَع حدیث اإلعداء وال تَعُدّ اهلل! ال تستفسیرهُ: اهلل

المثل: و کما فی 6/110و نقلّبُ اِفئدتهم و ابصارهم کما لم یُؤمنوا به اَولَ مرّه  (9

 30فالنٌ برد کل کیله اِلی بالدِ الترک / ورق 

 و ما الّذی تجده لقالَ : لةالحاولو قیلِ لصاحب هذه (10

 

 غریبی بود و بگذشت 

 .35رق والخبرِ / انَ ما کانَ ممّا لست اذکره. و ظُنّ خیراً و ال تسئَلْ عنو ک

ربارة در همین حوزة شعرها یک نکتة بسیار مهم تاریخ ادب فارسی را د (11

 خسروی سرخسی ضبط کرده است:

، قال: ا قُمتُمٍ فلمّیوماً بکال سسرخکَلُمُ الخسروی الشاعر بهو قال بعضهم کُنْتُ اُ

م آن ای است از طنز شاعر و مؤلف هسکَ الیَصِدمَهُ هذا الدرب! نمونهاخفض رأ

 .49را در بحث طنز و سخریّه آورده است / ورق 

گفت: ابوالعباس کند که میامام قشیری از استاد بوعلی دقّاق نقل می (12

خواند و های زمستان را تا صبح نماز میدر همسایگی من بود و شب (11)زوزنی

رنگرم رفتم تا بدو دخویش پیچیده بود. من به نزدیک بامِ سرای او، میگلیمی بر 

گرفت و در وی در کارِ عبادت بسیار گرم جوش بود و بر خویش سخت می

ز ایدم مجاهده کوشا بود. استاد بوعلی گفت که: پس از مرگش او را به خواب د

 حال پرسیدم، گفت:

 اینجا کار صعب است. (12)یُورَا

 .57غالم األمرُ هاهنا صعب، / ورق معناهُ : یا 
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ک ی ةظاهراً ترجم ( والمثلِ المعروف فالنٌ ینفق علی عیاله و یَمُنُّ عَلی جیرانه.13

ن و مثل فارسی کهن است که معنایی در این حدود داشته است: فالنی برای ز

 .67گذارد. / ورق ها میکندو منَّتِ آن را سر همسایهاش خرج میبچه

المثلی است که امروز کنم این حکایت هم خاستگاه ضرب( تصور می14

سرش پگوییم گربه را دَمِ حجله باید کُشت. پادشاهی دختر پادشاهی را برای می

ه ای در مهد خویش بخواستگاری کرد در راه از حال او جویا شد گفتند: گربه

ای بهگره همراه دارد. پادشاه گفت: او را از همین جا باز گردانید که آن که ب

 .72آویخته باشد در خورِ ما نیست. / ورق 

نه و مالمعامله اَنْ تعرضَ عن کُلِّ شیءِ تعلم اَفَتَکَ ( والجواب من حیث15

 المثل: فی

 البوقهالحوز تخرح یدک منخل

 المثل فارسی کهن است.که مسلماً ترجمه یک ضرب

 ( و فی امثال العوام16

 [(13)جی مرده کذ خدای ]جی رفته

 ی یستوی موت صاحب المنزل و غیِبِتها

 ( قال و کان االستاذ یقول:17

 اگر تریدانی که مرا کسسی  

 تریدای کنی مرا حسسی   

یاری  ا راکه متأسفانه قابل خواندن نیست. ترجمة عربی هم ندارد که در قرائت م

 (14).133دهد، / ورق 

 ( ثم قال: ان لم یکن کما ترید فهوّن علی نفسک18
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 سـ عارف کی بوذ در اهل

 .137فاصبر لحکم نفسک ان لم تَرَ نفسکَ کما تحبّ، / ورق 

 

 فوائد اجتماعی و مدنی

 للباب، ای از حکایات و اقوال مشایخ صوفیه است، باز، طرداًبا اینکه سفینه

 وپنجم  نمشتمل بر فوائدی در حوزة زندگی اجتماعی نیشابور و خراسان قد

 است:ام اینهی که در این زمینه من یادداشت کردهچهارم نیز هست. از جمله نکات

ای بود و ، به روزگار قدیم، فتنه«ةبلد»از امام قشیری شنیدم که در  (1

د. قل دادنن« مدینه»چیره بودند، بسیاری از مردم اموال خویش را به « عیّاران»

را گِل  خانه رِپرداختیم، مع قدرِ نردِ لنا، و دهنگامی که ما به پنهان کردن اموال می

گفتم: این آسایشِ یافت و من با خود میگرفتیم، در آن هنگام دل آرامشی میمی

در  ن کهسی است که خود را متشبّهِ به درویشان کرده است، تا خود آرامش آناک

دن نقل این حکایت بیشتر برای نشان دا 18اند، چه خواهد بود؟ ورق اصل چنین

ن و راهز این امر که چگونه مردم از ترس دزد وچیرگی عیاران بود و نشان دادن 

 «مدینه»و « بلده»اند. از سوی دیگر تفاوت کردهعیّاران اموال خود را پنهان می

 ان.شارست به معنی مطلق زمینِ آباد است و مدینه به معنی ةبلد است که ظاهراً 

ز یندهد، چیزی که اسناد دیگر ضمناً از ثروتِ خاندان قشیری نیز خبر می

 کند.را تأیید میآن

ر تمامی جنگ درگیری با شمشیر نیست. گاه مقداری دِرهم و دینار، د (2

بکشند  افکنند تا دشمن بدان سرگرم شود و او را در حالِ غفلت با شمشیرراه، می

 های جنگی قدیم است که جای دیگر ندیده بودم.از حیله 49ورق  /
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یر تقص ( یکی از درویشان را گفتند: خواهی که خدای را ببینی؟ گفت: آن3

ز ام، اگر در حق شُرطیی اتفاق افتاده بود امن در حق او کردهو کوتاهی که 

 .53رق دیدنش شرم داشتم تا چه رسد به شوق دیدار حق با آن مایه کوتاهی / و

ه چهرة جامع از این بابت است که شرطی را منفورترین نقل این حکایت

 کند. معرّفی می

ها «غُصّه»ها و «سک»... با پادشاهان به مشک و زعفران نامه نویسند و  (4

 .63شود / ورق بدین حضرت بر صحیفة رخساره نگاشته می

چون  ( از ادبِ شرع است که مردمان ذِمّی )مقصود غیرمسلمانان است(.5

 .69 عزیت ایشان رفت، / ورقسوگوار شوند و مصیبتی بدیشان رسد، باید به ت

نیست و بر  غیارش )منکبِ( ما گوییم که بر دو( خدای را شکر می6

 .77، / ورق ارزُنّمان میان

ای مرسوم، روز به مظالم نشستن است در این گونه( روز چهارشنبه، به7

 .89دارند، تو نیز به قصّة خویش بردار، / ورق روز، قصّه به سلطان بر می

ه ثبت کرد التقاسیماحسنرا به یاد دارم که گویا مقدسی نیز در این نکته 

 است که در نیشابور روز چهارشنبه روزِ نشستن حُکّام به مظالم است.

عی بسیار ت و نکتة اجتماای اسمتأسفانه گویا افتادگی 95( در ورق 8

 کند:حدودی ناقص و مبهم میتا  مهمی را،

ه مثل کشر و بودن او در بهشت دارد سخن از آدم ابوالب 94مؤلف، در ورق 

یا ای خود را در دنخود در عزّ و جمال و حُسن حال ندیده است و پس از لحظه

 گویند این غریب کیست؟بیند برهنه و همة موجودات روی زمین میمی

 



 126  54گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 وَ یَومَ دَخَلّتُ الحیَّ حَلَّقْتُ مقودی   

 اَمشی اجرُّ رداییا بسلسلة      

  الصبیان بی و تجمّعوادَقَحْو قد اَ    

 عَلَیَّ و اشلوا بالکالبِ و راییا    

نْ کان مِ . وقلندریو  یرقلندیتصایَحونَ  ةي  صب فخرجتُ و النُظار خَلْفی

« األمیر! لمانِنْ غِالنفیر مِ»المَلِک مسعود اِغراءُ الغلمان بالناس حتی یتصایحوا ةعاد

 ل ...م یزلر اِالَ بشهودِ مَنْ و کان یُعجِبُهُ ذلک و قال ما استنارت األسرا

 سلطان مسعودِ  ةظاهراً در اصل نسخة مؤلف، مطلبی بوده است دربار

ای ]غزنوی[ و رفتارش با کسی که راوی این حکایت است و در دنبالة واقعه

زنند: قلندری اند و فریاد میکند که کودکان به دنبال او افتادهناگهان احساس می

ه ند کن مسعود بوده است که غالمان خویش را وادار کقلندری و این رسم سلطا

 .95فریاد بزنند: بپرهیزید از غالمان امیر! / ورق 

اشته دگاه باید اعتراف کنم که من این سند بسیار مهم را در باب قلندریه ن

چاپ  یهقلندررا پیدا کنم، و وقتی کتاب بودم به امید اینکه روزی صورتِ کامل آن

ص آن را نقل کنم، که در آنجا، گرچه به همین صورت ناق شد، غفلت کردممی

 کار رفته است.ترین مواردی است که در آن کلمة قلندری بهچون از قدیمی

 ه درک( و هرگاه دشواریی در وضع خراج شهری پیش آید باید به قانونی 9

ست ( و خراج را در شهر قانونی ا101این باب وجود دارد رجوع کرد. )ورق 

رو شود، مردمان بدان قانون رجوع ای با اشکال روبههرگاه خراج بُقعه شناخته،

 .137کنند / ورق می

زنند و پس از کنند و خود را به غفلت می( و گاه کودکان را رها می10
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برند، مگر اینکه از عوام باشند که در این امر مباالتی اندکی آنان را به سرای می

که طبقات مختلف جامعه در مورد رها کردن  دهد( نشان می102ندارند. )ورق 

 اند.داشتههای متفاوت ها در کوچه روشبچه

 مکی بار بر( وقتی که مردم بار یافتند که نزد خلیفه بروند دیدند که جعف11

 در آورده بودندو سرهاشان را از یک گریبان بهداو در یک پیرهن است و آن 

ر دبه نشانة کمال وحدتِ روحی، (. این سنتِ در یک پیرهن شدن، 110)ورق 

 شده ادب فارسی مورد اشارة شُعر است ولی شاهد تاریخی برای آن کمتر دیده

 (15)دیوان شمسفرماید، است، موالنا می

 زنی!ای آسمان که بر سرِ ما چرخ می  

 خرقة منیهمدر عشقِ آفتاب، تو   

ی را خواست غالمعطار حکایتی هست که پادشاهی مینامة مصیبتدر 

 (16)امتحان کند از او خواست تا با او در یک پیرهن جای گیرد ...

اه ( یکی از امیرانِ خراسان سپهساالری داشت که هزاران تن از سپ12

ن یند. آبنش زیردست او بودند، امیر یک روز بدو اشارت فرمود که در جایگاهِ امیر

ع باقی ماند. پادشاه نی، در حال رکوای خمیده و منحگونهسپهساالر همچنان، به

ان نشستم بیم آن بود که خالف فرمسبب آن را جویا شد، پاسخ داد که اگر نمی

 .119نشستم از مکر تو در امان نبودم / ورق کرده باشم و اگر می

گویند. اند، از هر دری سخنی میمردمان چندان که در راه»( و گفت 13

کس را دلیریِ آن د و هیچشوچون به درگاهِ سلطان رسند صداها خاموش می

اید بیست نیست که دَرِ سرای سلطان را بزند چرا که دَرِ سرای سلطان کوفتنی ن

 .134منتظر ماند تا اذنِ دخول دهند / ورق 
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نی )یع« اصول»مؤلف از عدم توجه دانشمندان به علم  137( در ورق 14

ین رشته از علم بیند که برای اگوید و علت آن را در این میعلم کالم( سخن می

 ودار است و موقوفات دارد موقوفاتی وجود ندارد، برخالف فقه که نان و آب

 (17)شود.گری از آن حاصل میقاضی

 ها در( آن پیرزن به بقّال گفت: خدای نیکی افزونت دهاد و از نیکی15

ل گفت. مرد بقاحق تو چنین و چنان کناد و همچنان از برای مرد بقال دعا می

کنی؟ پیرزن حق تو سرزده است که چنین دعا میکدام نیکی از من در  پرسید

 .12( خوردم / ورق 18گفت: نان خشک خود را با بوی پنیر تو)

 

 امة عرفای قرن سوم و چهارمهایی از زندگینحفظِ گوشه

( حکایتی نقل کرده است که 6آبادی در کرمانشاه: )در ورق نصر (1

تی که ( عارف بزرگ قرن چهارم وق367ی )متوفی براساس آن ابوالقاسم نصرآباد

تو  آبادی بدو گفت: اگراو بیهوش شد، نصر اروارد قرمسین شد، درویشی از دید

بینی دگرگون شوی، چه مایه چیزهای خارقِ عادت بخواهی به هر چیزی که می

 در برابر تو وجود دارد، آرام باش!

 با وو دیدار ا ه بغداد داردحکایتی از ورود نصرآبادی ب 23در ورق باز  (2

اند ـ حُصری که شیخ عراق بوده است ـ و این هر دو از اصحاب شبلی بوده

شود. با سروپای برهنه نزد او آبادی احترام بسیاری برای حُصری قائل مینصر

 کند. نصرآبادی وقتی از نزد او بیرونرود اما حصری برخورد مناسبی با او نمیمی

پردازد و جزئی حدیث بر او منزل یکی از علمای حدیث میرود به جستجوی می

 کند.قرائت می
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سنده ان ب( حکایتی از بوعلی شبویی دارد دربارة قیامت که همین اشاره بد3

 .25است / ورق 

 ؟[ و( حکایتی از رفتن ابوعلی دقّاق در سال چهارصد و چهار به ]طوس4

نام آنجا با پیری به وارد شدن او به منزل ابوالحسن طوسی و دیدارش در

 .26ابوالحسن ضحّاکی و تفصیل ماجرا / ورق 

آبادی که در راه خسته و گرسنه بود و چشمش به راه حکایتی از نصر (5

( 2/137لعلیم ااهلل و هوَالمسیع فَسَیَکفیکَهُم»افتاد و دید که بر آن نوشته شده است 

ی داشته باشد. / سنگآنکه احساس گرو برخاست و به پیمودن راه پرداخت بی

 .26ورق 

دی وَجْ و( حکایتی از زندگی ابوعلی رودباری و دیدارش با ابوبکر دقّاق 6

 .31که از بیتی شعر بدو دست داده بوده است. / ورق 

کند که محمود ( حکایتی که مؤلف از پدرش ابوالقاسم قشیری نقل می7

غنا و فقر پرسید که کدام از »ای نوشت و در آن نامه ]غزنوی[ به علمای عصر نامه

و شیخ ]ابوسهل[ به تفضیل غنا پاسخ داد و استاد ابوسعد زاهد « یک افضل است؟

در  هگفت: ندیدیم که کسی فقر را مقدم بدارد و غنا را نکوهش کند مگر اینک

عمل خود غنا را رجحان دهد و در پی دنیا باشد. این حکایت در استاد ابوعلی 

گفت: او ]ابوسعد[ شاید خود چنین حالی داشته است و  ]دقّاق[ تأثیر کرد و او

استاد ابوبکر ]طوسی؟[ پاسخ چنین داده است که طرح این پرسش، امری محال 

است زیرا خلق سزاوارِ عنوان غنا نیست که خدای فرموده است )یا ایها الناس 

پاسخ دهد ( و استاد ابوعلی بر آن بود که به تفضیل غنا 35/15اهلل انتم الفقراء الی

اما چنان دید که به مدح چیزی که خود متّصف بدان است نپردازد، او را گفتند: 
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اگر این سخن را نوشته بودی مایة دلشکستگی تمام درویشان خاور و باختر شده 

من آرند، هیچ چیزی در آن نخواهم بودی و استاد گفت: اگر آن نامه را نزد 

اندازة گذران خود در حدِ استقالل، نوشت و عقیده داشت که بنده را باید به

 .34هیچ افزونیی. / ورق بسندگی باشد، بی

بار در جوانی به ( حکایتی از قشیری و مادرش آورده که قشیری یک8

خواست بیرون آید مادرش گفت: به همین دیدار مادرش رفت و هنگامی که می

شت. مادرش گردی؟ قشیری گفت: مگر به زودی دیدار نخواهیم دازودی باز می

 .38ام. / ورق گفت: من هنوز از دیدار تو پر نشده

که گوید وقتی از م( حکایتی از زندگی قشیری و مسئلة سماع دارد که می9

نی از گشت به بغداد درآمد و او را با اصرار به مجلس سماعی بردند که زباز می

واز آکه زنی  خواند و او از رفتن امتناع کرد. اما بار دیگرپشت پرده آواز می

برم. / را از یاد نمیتأثیر قرار گرفت که گفت هرگز لذت آن خواند او چنان تحت

 .48ورق 

( حکایتی در باب رفتن ابوعمر و زجاجی و جمعی بر در سرای 10

 کسی ابوعثمان ]نیشابوری[ و راه ندادن او ایشان را و خواب دیدن جمعی که

ه کت ما فراموش کردید و روز دیگر حبگوید: شما ابوعثمان را در مبدیشان می

 شید کهان بابر هم»همه به سرای او رفتند چشم ابوعثمان که بر ایشان افتاد گفت: 

 .51ورق « / اند.بدان شما را فرمان داده

ال را سبن منازل گفتند: ابوعلی ثقفی، تمام نمازهای چندین ( به عبداهلل11

 .77ی اعاده خواهد کرد؟ / ورق ا کرکند. گفت: نمازهای اکنونش اعاده می
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 ین از یاران معروف گفت: ا ی( معروف کرخی بر مستی گذشت، یک12

اه بینی؟ معروف بدو گفت: برو و دو بادبیزن بیاور. پس آنگمردک فاسق را می

 باد یک بادبیزن را به کف مرد داد یکی را خود در دست گرفت تا آن مرد را

 .98ید، توبه کرد. / ورق را د زدند تا به هوش آمد و این حالمی

پ و چ( گویند: اگر مرد ریاکار را بگویند: به بهشت درای، نخست به 13

 /بینند! بنگرد تا ببیند آیا کسانی هستند که در آمدن او را به بهشت راست خود می

 .108ورق 

برده، خوانده است، از او نام نمی( وقتی امام قشیری شعر حالّج را می14

الج حعبارتی از  ست گویندة این شعر یا گویندة این سخن. مثالً  وقتیگفته امی

یب ه صلرا نقل کرده در دنبال آن گفته است از گویندة این سخن در حالی که ب

آویخته شده بود پرسیدند: تصوف چیست؟ گفت: کمترین آن همین است که 

، ال، مردیبینی و پس از آن را نیز به زودی خواهی دید. از او، در این حمی

و اوصیتی خواست، گفت: هرچه هست همه نَفْسِ تست اگر او را مشغول نکنی 

گر ایعنی »افزاید که و در تفسیر این سخن می« تو را به خود مشغول خواهد کرد

 خواهد باز او را به کاری که دوست داری وادار نکنی او تو را از کار دلخواه تو

 .122داشت. / ورق 

دهد حق با کسانی این بند شد این بود که نشان میآنچه علّت انتخاب 

 (19)الج مردد بوده است.حاند قشیری در حق است که گفته

کند که گفت: هرگاه سخن ( مؤلف از پدرش استاد امام قشیری نقل می15

 ای از این حدیث آشکار شود، سخن رارا نظمی باشد، آن علم است و اگر شمه

 .126نظمی نخواهد ماند. / ورق 
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 اوراق نسخه درهم ریختگی دارد و در بعضی موارد قبل و بعد عبارت

و  توان یقین کرد که کاتب نسخة موجود، یا نسخة کهنهچنان آشفته است که می

دلیل شتاب، ای داشته که اوراق آن منظم نبوده است یا در هنگام کتابت بهفرسوده

 د.شی اشاره خواهد بعضی عبارات را رها کرده است. در این باره به شواهد

تی وایاآنچه از حکایات و اقوال مشایخ تصوف در این کتاب آمده گاه با ر

کلی متفاوت است و گاه فقط در همین کتاب ایم بههای دیگر دیدهکه در کتاب

گونه سندی بسیار مهم توان مشاهده کرد، این کتاب را بهگونه اطالعات را میآن

رگز هنجم درآورده است که هیچ محققی از آن از تصوف خراسان قرن چهارم و پ

 نیاز نخواهد بود.بی

فته های عطار را که در هیچ سندی نیابسیاری از حکایات منقول در منظومه

 کردم هرگزهایی از زندگی تودة مردم که فکر نمیبودم در این کتاب یافتم. داستان

 و را باکودکان ـ که ا ای که از دستدر جایی ثبت شده باشد مانند داستان دیوانه

 .99/ ورق  (20)و در همان حال تگرگ باریدن گرفت. زدند ـ گریختسنگ می

 مانینسخة اصلی دراختیار ما نیست تا از روی کاغذ آن، در باب حدود ز

ل دهد که در قرن ششم یا اوایکتابت آن سخنی بگوییم، ولی خط نسخه نشان می

 قرن هفتم کتابت شده است.

ها و یک بار نسخه را به دقت بازخوانی کرده و بعضی افتادگکاتب اصل، ی

 اصالحات را در حاشیه یادآور شده است.

 متن کاتب، مردی دقیق و با حوصله بوده است و تقریباً کوشیده است که

مش ن نارا درست کتابت کند. تا آنجا که دقت کردم، مؤلف یک بار، در داخل مت

 که کاتب نوشته است: است 133آمده است و آن هم در ورق 
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 مثل قال األمام ابونصر رحمهُ اهلل: و قَدجَری لی مع األمام والدی»

 . 133ورق «./ ُُلةالحاهذه

دهد که در متن روی داده و قول بدین شکل خبر از تغییراتی میاین نقل

گاه، در  اند. البته این رسمی بوده است که کاتبان،کاتب یا کاتبان عامل آن بوده

 (21)اند.کردهگونه تغییر را در متن ایجاد میکتابت اینهنگام 

تا  ه رااین همه تفاصیل، این بود که پیشینة آشنایی با این رسال زغرض ا

 جا اعترافآنجا که اطالع داشتم، در معرض نظر اهل تحقیق قرار دهم و همین

، کسی انکنم که اگر در خارج از ایران، از استادان اهل ترکیه و یا خاورشناسمی

خبرم و فضل است من از آن بیدربارة این کتاب و هویت مؤلف آن سخنی گفته 

وظ تقدم هر نوع اطالعی دربارة این کتاب برای چنان پژوهشگری همیشه محف

 خواهد بود.

 

 ساختار کتاب و منابع مؤلف

بفرد ماندن نسخة این کتاب، همین باشد که شاید یکی از دالیل منحصر

وین هیچ نظم و تدای پراکندة خود را از گفتار پدرش، غالباً بیهمؤلف یادداشت

مانند یخاصی به کتابت درآورده است، اگر اندکی حوصله کرده بود این جواهر ب

 گمان اثر او، شهرت و انتشار بیشتری پیداکرد بیرا در فصول و ابوابی تنظیم می

 تر بود.آسانام مراجعة خوانندگان، یافتن هر مطلبی کرد و به هنگمی

ه گوید گاتقریباً در سراسر کتاب، این ابوالقاسم قشیری است که سخن می

 دهندة این امر است.به تصریحِ مؤلف و گاه سیاق عبارت نشان
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ی برا تکرار بعضی مطالب گواهی است بر اینکه مؤلف مجالِ تدوینی نهایی

ا د بسخة موجواثر خود نیافته است. البته، جای دیگر، بحث خواهیم کرد که ن

 هایی دارد که شاید در اصل نسخة مؤلف ایننسخة اصل مؤلف احتماالً تفاوت

 تکرارها وجود نداشته است.

 

 روزگار تألیف

در دهة  (22)درگذشته است و از آنجا که به گفتة ذهبی 514در  مؤلف

های هشتادم عمرش وفات کرده است باید بپذیریم که این کتاب را همان سال

ها نیز آن بسا که در همان سال( آغاز کرده و چه465تِ پدرش )متوفی پس از فو

اله بوده که مؤلف تقریباً چهل س 480 – 470را به پایان برده باشد یعنی حدود 

ف، است. و اگر در پنجاه سالگی به این کار پرداخته باشد حدود سال تألی

قرن پنجم آثار خواهد بود. به هر روی، این کتاب از  485های پیرامون سال

 های ویژه خود را دارد.خراسان و نیشابور است و از هر جهت ارزش

  

 اطالعات عرفانی و رجالی 

 25دقّاق و پیر شبویی / 

 26و ابوالحسن ضحّاکی /  25دقّاق و ابوالحسن طوسی 

 26األکبر / منصور مغربی و او سهل خشاب

 53ابوعلیِ هریسة طوسی / 

 53 /ابوالقاسم حکیم سمرقندی 

 68ابوالعباس نهاوندی / 



 135  یک منبع ناشناختة تصوف خراسان ....

 68ابوعبداهلل السدویی / 

 93روش تصوف خراسان / 

 101احمد نصر، دوست بوسعید / 

 109ین حسین / رابن فورک و بندا

 110دو ابوبکر وراق / 

 125ابوالعبّاسِ سیّاری و ... / 

 134بن سهل اصبهانی / علی

 

 فوائد عرفانی کتاب

خ بزرگ تصوف اب، نقل سخنان مشایای از این کتقابل مالحظهبخشِ 

ت و ویژه نیشابور است همراه با حکایات ایشان. برخی از این حکایاخراسان به

 ز آنها،اتوان یافت. ولی بخشی سخنان را در رسالة قُشَیریه یا کتبِ مشابه آن می

لبته اشود و این ویژگی، امتیاز عمدة این کتاب است. فقط در این کتاب دیده می

های مشابه است، باز فراموش کرد که آنچه مشترکات این کتاب و کتابنباید 

ی دارای اهمیت است زیرا در جزئیات حکایات یا ضبط دقیق عبارات هماهنگ

یز نگونه منقوالت مطلق وجود ندارد و برای پژوهندگان این حوزه فرهنگی همین

 دارای کمال اهمیّت است.

 
 هایادداشت
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