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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 دوم، شماره هجدهمسال 

 07، شماره مسلسل 6931 تابستان

 

 صوفیه تا قرن هفتم هجری منابع در امام رضا

 

 71/8/51: ییدتأ یختار  77/2/59:یافتدر یختار

 * نژاد داداشمنصور  

 ** زاده یمحمد دهقان

صوفی همواره  مختلف یها نزد گروه ،یعه، از جمله امام رضاش امامان

ها در سلسه بزرگان و اقطاب صوفیه  اند و از آن برخوردار بوده واالیی یگاهاز جا

هایی کامل برای پیروی یاد شده است. یادکرد امام  و نیز به عنوان نمونه

توان به دو رشد بوده، می به که دارای روندی رورا  در منابع صوفیه رضا

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

است؛  یتبه ذکر چند خبر و روادر دوره نخست، محدود  امام حال شرح

 یشانا یارتزو آن حضرت، کرامات  یزندگ یاسیابعاد سولی در دوره دوم، 

 گرفته است.مورد توجه قرار نیز 

و  ییچرا یبه بررس یه،صوف یها نگارش ینتر با مراجعه به کهن نوشتار، این

تطور  یردر منابع اهل تصوف و س نام و اخبار امام رضا یافتن راه یچگونگ

های این  است. بر اساس یافتهپرداخته  یهجر نخستآن در هفت قرن 

د، به دلیل نیاز به پیوند با شیعیان، توجه پژوهش، صوفیان از قرن هفتم به بع
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اند؛ اما تا پیش از آن، تنها به جهت فرهمندی و تری را به امام نشان دادهگسترده

 اند.، به ایشان توجه کردههای امام ویژگی

 

 .قرن هفتم هجری های صوفیانه، تذکره تصوف،صوفیه، ، امام رضا: کلیدواژگان

 مقدمه

و   اند شتهدا یاریبس یدتأک یشخو ییابزرگان و اول ینگار حال بر شرح ،اهل تصوف منابع

از  یان. صوفدنده ینشان م یدانموفق را به مر یو الگوها یراه رستگار ،یلهوس ینبد

 آموزند یم یدانبه مر ،بنام تصوف یخِو مشا ینیمردان و زنان بزرگ د های یتحکا یقطر

و از چه  باشند یبندپا یاخالق یها به چه آرمان شوند،معتقد  یزهاییبه چه چ یدکه با

حال  برسند. پرداختن به شرح یکنند تا سرانجام به رستگار یرویوسلوک پریدر س یقواعد

از همان  ،شود یم یندر منابع اهل تصوف تدو 1«یارشاد یختار» یشبزرگان که با گرا

 های یتها و حکا نگارش منابع، مورد توجه قرار گرفته است. داستان یهلقرون اوّ

مذهب اهل تصوف در قرن سوم  یریگ زمان با شکل هم ،منابع ینمندرج در ا یخیتار شِبه

 یشوب را کم یتب صحابه و اهل یامبر،پ یا،انب یها داستان یه،صوف 2آمد. یدپد یجتدر به

و از آن  یرفتندپذ ،ت و جماعت وجود داشتسنّ عموم اهل یانکه در م یبه همان صورت

دوم و سوم  یها از قرن یهصوف یو حکما یخمشا یها دادند. داستان ارائه یزن یباطن یرتفاس

چهارم و پنجم وارد آثار  یها و در قرن شد ینقل م یاندر محافل و مجالس صوف یجتدر به

3.گردیدمکتوب تصوف 
 

گیری مکتبی با نام  های شفاهی صوفیان به کتاب و شکل زمان با تبدیل آموزه هم

، نخست اما چنین نبود که در همان آثار ؛، نام ائمه شیعیان نیز وارد این آثار شد«تصوف»

تدریج  لین امامان آغاز شد و بهاز اوّ ،بلکه این امر ؛بتوان اسامی همه امامان را یافت

 4گسترش یافت.
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ل که به صورت مختصر بود، در در هفت قرن اوّ یادکرد از امام رضا سیر تطورِ

در این  ل هجریهفت قرن اوّ انتخابتری به خود گرفت.  های بعدی شکل مفصل دوره

 ها از امام که در آنآثاری است  بدین جهت است که زمانِ یادشده، دربردارنده نوشتار،

 ست؛ا دهشموز یا سند چند روایت یاد اختصار و تنها در قالب یک داستان پندآ به رضا

، و های مختلف «طریقه» زمان با انشعاب تصوف به هم اما بعد از این دوره و تقریباً

تر گردید و از  نیز مفصل شدن تصوف به تشیع، یادکرد از امام رضا همچنین نزدیک

)م  یسلم یةطبقات الصوفو  5ق(701)م خرگوشی  تهذیب األسرارمطالب چند سطریِ 

و  7ق(822م خواجه محمد پارسا ) فصل الخطابای  های چندصفحه ، به بخش6ق(772

 افزایش یافت. 8ق(858)م  یجام ةشواهد النبو

این است که روند  ،ترین سؤالی که این نوشتار در صدد است به آن پاسخ گوید اصلی

نام  ،حقیقتل هجری چگونه است؟ در هفت قرن اوّ هدر آثار صوفی یادکرد از امام رضا

نام ایشان به چه شکل ادامه  ذکراز چه زمانی وارد آثار صوفیه شد و سیر تطور  امام

 یافت؟

و  یدهبه انجام نرس یپژوهش مستقل ،در منابع اهل تصوف امام رضا یزندگ درباره

و یا معروف کرخی  به بررسی ابعاد شخصیتی امام رضاو مقاالت که  کتب یتنها برخ

 .اند باره سخن گفته یندر ا ضمنی و مختصر، به صورت اند و تصوف پرداخته ارتباط تشیع یا

به ، العرفاء واستاذ الرضا االمام یذتلم یالکرخ معروفدر کتاب خود،  یطهران قاسم

را در مورد  یشپرداخته و نظر مثبت خو ق(200 ی )ممعروف کرخ یکامل ماجرا یبررس

در دو  یزن یبیش یکامل مصطف 9کرده است. یانب با امام رضا یمعروف کرخ یدارد

به عنوان  یمعروف کرخ یاز ماجرا، والتصوف یعالتشو  یعوالتش وفالتص ینب الصلةکتاب 

سها در مقاله  یمنوچهر صدوق 10.کند یم یادو تصوف  یعتش یوندپ های ینهاز زم یکی

با ائمه  یهارتباط بزرگان صوف ،«یتالب با ائمه آل یهصوف یها نسبت سلسله»

به  ،«یمعروف کرخ»در مقاله  یزن یحسن ذوالفقار 11برده است.سؤال  یررا ز یتب اهل
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شاید مقاله  12پذیرفته است.آن را نصحت  یت،پرداخته و در نها کرخیی ماجرا یبررس

ترین مقاله به این نوشتار باشد که  نزدیک ،«و جریان تصوف و عرفان امام رضا»

از  ،دگی معروف کرخی و تأیید ارتباط او با امام رضاضمن بررسی نسبتاً مفصل زن

با امام نیز یاد کرده  13ق(272)م اسلم طوسی  ارتباط برخی محدثان صوفی مانند محمدبن

 14است.

 یرس یری ورود وگیکه پ را مقاله ینا ی، رسالت اصلآثار یناز ا یک یچهبا این همه، 

 دنبال ،است یل هجرقرن اوّ هفتدر منابع اهل تصوف در  تطور اخبار امام رضا

 در خصوصاند و  به بررسی ارتباط امام با برخی بزرگان صوفیه پرداخته اً،نهایت و اند نکرده

 اند. های صوفی به امام، آن هم بعد از حیات ایشان، سخنی به میان نیاورده اقبال جریان

 در منابع اهل تصوف امام رضا حال شرح

در  ،سخنان یناز ا یبود و برخ یننخست یانبخش صوف  امامان، الهام یمو تعال سخنان

و بزرگان  یعهائمه ش یانم یهای که ارتباط چنان ؛منابع تصوف درج شده است ینتر کهن

 یو برخ امام کاظم یانم یوندپ ،منعکس است. نمونه آن یشانا یها در کتاب یهصوف

در  ین،همچن 15است. (ق221 م) ی( و بشر حافق757)م  یبلخ یقمانند شق یهبزرگان صوف

 یاربس ،و آن حضرت یمعروف کرخ یندادن ب در ارتباط یه، کتب صوفمورد امام رضا

 را یانیآثار صوف ،یطور کل به است. یافته بازتاب یمطلب در کتب فراوان ینو ا اند یدهکوش

 کرد: یبند در دو گروه دسته توان یم ،خورد یها به چشم م در آن از امام رضا یکه ذکر

از امام در  ،ها کتاب ینشده است. ا یادها از امام به صورت گذرا  که در آن یآثار الف.

اند.  نام برده یاخالق یاتروا یبرخ یاندر ضمن راو یو گاه یهصوف یایاز اول یکیضمن 

 است. یل هجرقرن اوّ هفتمربوط به  ،آثار ینعمده ا

 یتر مطالب مفصل ،امام رضا یبرا ییکه با اختصاص بخش مجزا ییها کتاب ب.

از قرن هفتم آغاز شد و در  ،ها کتاب یناند. نگارش ا حضرت مطرح کرده یترا با محور
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 یقین یةلتقو ةالنبو شواهدکتاب  ،که نمونه آن یمودروند گسترش و تکامل را پ ،یقرون بعد

16.( استق858)م  یعبدالرحمن جام ةالفتو هلأ
 

است، تنها به  یل هجرقرن اوّ هفتمنابع  یمقاله که بررس ینا یتوجه به دامنه زمان با

ها که عمدتاً توسط  گروه از کتاب ینبسنده خواهد شد. ا نخستگروه  یها کتاب یبررس

بلکه  ؛اند به صورت مستقل نام نبرده از امام رضا یافته،اهل تصوف نگارش  یشگامانپ

به عنوان  یا ،در سلسله روات یثحد یک یبه عنوان راو یا یت،حال و حکا در ضمن شرح

م هفتمنابع اهل تصوف که تا قرن  ینتر اند. کهن به حضرت اشاره کرده ،یتآن روا یندهگو

به شرح  ،یهکتب صوف ینتدو یخیتار یربر اساس س ،اند کرده یادبه گونه پراکنده از امام 

 است: ذیل

 األسرار یبتهذ.  1

بوسعد ا ،کرده یاددر کتاب خود  از امام رضا یانصوف ینکه در ب ای یسندهنو اوّلین

بوسعد واعظ و امعروف به  ، یمحمد خرگوش بن بوسعد عبدالملکا( است. ق701زاهد )م 

17.بود یشابوراهل ن یشافع یبوسعد زاهد، از علماا
 

، ابوبکر  التصوف فى اللُمَع( صاحب ق818)م  یبونصر سراج طوسااز او  یشپ ینکها با

و ابوطالب  التصوف أهل لمذهب عرفلتّا ( صاحبهـ.ق 880 )م یکالباذ یمابراه محمدبن

 ،کدام یچکردند، اما ه یاد یعهائمه ش یاز برخ، القلوب قُوتکتاب  یسنده( نوق881)م  یمک

 اند. با اینکه زهد امام رضا ی نبردهنام یت،روا یکضمن  در یحت از امام رضا

نام امام شده  ذکراما شاید والیتعهدی و حضور در مسند حکومتی، مانع  18معروف بود،

 باشد.

قرار  هیآثار صوف نیتر و مهم نیتر که در شمار کهن األسرار یبتهذدر کتاب  خرگوشی

 یاد از امام رضا ،در دو مورد، نگاشته شده هیصوف خیاز مشا یکیدارد و به درخواست 

 : که آن را چنین نقل نموده است رفتن امام رضا حمام یتحکا ،مورد ینلکرده است؛ اوّ
وارد حمام شده و از آن رو  یفرد ی. روزشد یامام غُرُق م یعادتاً حمام برا
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پوستش با  یرهرنگ ت یلدر آن لحظه حضور نداشت، امام را به دل یکه حمام

او هرچه را که  یزکرد. امام ن یامر و نه یشاناشتباه گرفته و به ا کارانخدمت

از ترس،  ،صحنه ینشدن با ا بعد از بازگشت و مواجه یخواست، انجام داد. حمام

 حمام را ترک کرد. 

 یحمام ینکهبر ا یمبن کند یرا از امام نقل م یعبارت یت،حکا ینا یاندر پا یخرگوش

 یزباب از کتاب خود ن یندر آخر خرگوشی 19نداشت. یریچراکه او تقص ؛گریخت یم یدنبا

درباره  ،یتروا یننقل کرده است. ا شان یبه نقل از پدر گرام از امام رضا یتیروا

20از انسان است. یاگرداندن دن یآوردن و رو یرو
 

 یةطبقات الصوف.  2

 یمفسر است. او کتاب یاناز صوف ،(ق772)م  یملَسُ ینحس عبدالرحمن محمدبنبوا

از امام  ،نوشته است که در آن یةالصوف طبقاتبه نام  یهصوف یایحال اول مستقل در شرح

 کرده است. یاد رضا

به دست امام  یآوردن معروف کرخ اسالم یاست که به ماجرا یکس ینلاوّ سلمی،

پس از  یسندگاناز نو یاریبس ،که در ادامه خواهد آمد چنان 21.کند یاشاره م رضا

را  یدر کتاب خود، معروف کرخ یاند. و نقل کرده اومطلب را به استناد طبقات  ین، اسلمی

 یو دربان یآوردن، نگهبان که بعد از اسالم کرده فوص شده به دست امام رضا مسلمان

که  یامام، هنگام یدر زمان خدمتگزار همچنین، 22حضرت را به عهده گرفته است.

شکست و در  یشپهلو ،یتازدحام جمع یلبه دل ،امام هجوم آورده بودند یدارد یبرا یعیانش

 یتنها مطلب ،این 23.در بغداد به خاک سپرده شد یرفت. و یااز دن ،یثر همان شکستگا

 ینکرده است. البته بازتاب ا یانب در مورد امام رضا یةالصوف طبقاتدر  یاست که سلم

نقل  ،که نمونه آن گسترده و قابل توجه است ،یمتصوفه بعد از سلم یها گزارش در نقل

 24عطار است. االولیاءتذکرة این مطلب در 
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 آداب الصحبة. 3

ده است. او در باب نمو یاد که در آن از امام رضا سلمی استاثر  یندوم این کتاب،

که از  25)نامعلوم( صدقه بن یمهد بن یاز عل یتیبه روا ،سن معاشرتو حُ ینینش آداب هم

در  اکرم یامبراز پ یسخن یت،روا ین. امام در اکند یاشاره م ،نقل کرده امام رضا

با  یتدر ادامه، دو روا یسلم 26کند. یم یانب یشمورد کمک و بخشش پدر به فرزند خو

 27.نماید یو فاجر، نقل م یکوکارها، اعم از ن به همه انسان یکیمشابه در باب مدح ن یسند

به  یزن ا، از امام رضآوردهفتوت  یفدر باب تعر که از امام صادق یتیاو در روا

28.برد ینام م یاناز راو یکیعنوان 
 

 اإلمام جعفر الصادق ریتفس .4

از امام  یماًرا مستق یاتاز روا یبرخ ،الصادق جعفر اإلمام یرتفسدر کتاب  سلمی

در سلسله اسناد  نام امام رضا ،29یگرکه در منابع د یدرحال است؛ نقل کرده صادق

کتاب، سند را به صورت کامل نقل نکرده و از امام  یناما در ا ؛قرار دارد یاتآن روا

30نام نبرده است. ،یانراو یرو سا رضا
 

 اءیو طبقات األصف اءیاألول ةیحل.  5

 حال شرحاست در  یکتاب ،(ق780)م  یعبداهلل اصفهان احمدبن یمبونعانوشته این کتاب، 

 حال شرحداشته و  یتعنا یعهامامان ش یکتاب به زندگان یندر ا یمزاهدان و عابدان. ابونع

 یهصوف انبزرگ در ضمنِ یعهاز چند امام ش اثر، یندر ا یرا آورده است. و یشاناز ا یتعداد

 و امام 34امام باقر 33،العابدین ینامام ز 32،امام حسن 31،طالب بیا بن ینام برده است؛ عل

 یخوددار سائر ائمه و از جمله امام رضا یاز معرف ،کتاب یناو در ا 35.صادق

به  یول ؛نام برده است یاتروا یدر ضمن سلسله سند برخ یشانا نویسنده از نموده است.

امام کاظم و امام  ین،امام حس حال شرحکم  دست بایست یم ،تناسب موضوع کتاب

 یاد یت،پنج رواضمن در  از امام رضا یمنعابوحال،  ینا با ؛داشت یرا در بر م رضا

از امام  36ق(210ی )م بعد عامر طائ بن احمد که کارها ینتر درباره سختیتی روا رده است:ک
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و  ،از امام ق(281ی )م بوالصلت هروا به نقل سلسلة الذهب یثحد 37،نقل کرده رضا

مدح مورد در  یامبراز پ یتیرواسند  38،درباره اخالص یشاناز ا یسخن ،آندر ادامه 

 یتیروا و سند 40در مورد زمان وفات امام صادق از امام رضا یسخن 39،کردن سؤال

کتاب از  یندر ا یاصفهان یمنعابو ینکها با 41در نکوهش شرب خمر. اکرم یامبراز پ

او  یداربه د یا اما اشاره 42،از او نقل کرده ینموده و مطالب نسبتاً مفصل یاد یمعروف کرخ

 ه است.داشتن با امام رضا

 أصبهان خیتار .6

که به اصفهان  یروات یمشتمل بر معرف ـ صبهانأ یختارخود،  یگردر کتاب د بونعیما

که  یمانا یستیدر مورد چ یثیحد :کند ینقل م از امام رضا یتسه روا،  ـ اند سفر کرده

 یدرباره برترروایت دیگری با سندی مشابه  43است، کرده یانب یشابورامام در سفر به ن

 45.سن معاشرت با مردمدر مورد حُ یتیروا نیز و 44صِرف یتفقاهت بر روا

کسانی  حال شرحهرچند تاریخ فرهنگی شهر اصفهان و بررسی  ،رویکرد کلی این کتاب

نعیم در گزینش و ابواند، با این حال،  است که در نشر و گسترش فرهنگ دینی نقش داشته

روایات را نقل گونه   تأکید داشته و این ها آنهای اخالقی و معرفتی  بر جنبه ،نقل روایات

را برگزیده و در این کتاب پوشش  روایاتی از امام رضا ،به همین جهت .کرده است

همسو با همین دیدگاه بوده و مباحث مربوط به تهذیب و تربیت را پی  داده است که

 گیرد. می

 یریهرساله قُش.  7

از امام  یمعروف کرخ حال شرح(، در کتاب خود تنها در ق719)م  یریقش یمعبدالکر

 الرضا یموس بن یعل 47یرا از مَوال یمعروف کرخ یری،قش 46کرده است. یاد رضا

او را  ،یدهشن 48(ق709)م  دقّاق یکه از استادش، ابوعل یده و با اشاره به قولنمو یمعرف

 فمعروف را خدمتگزار امام وص ،یتدر نها ی. وداند یشده به دست امام م مسلمان

49کند. یم
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 یندارد و تنها ذکر مختصر یتوجه چندان همه امامان شیعه حال شرحبه  یریهقش رساله

 یموس بن یبه نام عل کوتاهی یا و اشاره حسین بن علی، طالب بیا بن یاز عل

 یشابورِدر ن یجرا یدشد یا فرقه های یریدرگ ید. شایافت توان یم یرا در کتاب و الرضا

50.نباشد تأثیر یب هیعامامان ش هب یریآن زمان، در توجه اندک قش
 

 کشف المحجوب.  8

 ترین یمیاز قد یکی(، ق719)م  یریعثمان هُجو بن یکتاب، نوشته ابوالحسن عل این

از  یاریشده و بعدها مأخذ بس یفتأل یبه زبان فارس یاست که در تصوف اسالم یکتب

 ، یعنیخودصر ع همکتاب، هرچند به اندازه  ینا نویسنده قرار گرفته است. یگرد یها کتاب

 یتوجه کرده، اما در معرف یشتریب نبوده و به امامانِ تفاوت یب یتب به اهل یری،قش

51.رفته است یشپ تنها تا امام صادق ،یشانا
 

به آستان حضرت و پرورش او  یبه ذکر تعلق معروف کرخ فقط امام رضا یبرااو 

 یو ستودن یکون یتمعروف، موقع ینکهبه ا یریاکتفا نموده است. البته هجو یشانبه دست ا

52کند. یاشاره م یزداشته ن نزد امام رضا
 

 یةالصوف طبقات.  9

 یبه ماجرا تنها در مورد امام رضا ،کتاب ین( در اق787)م  یعبداهلل انصار خواجه

اشاره کرده و همان سه نکته سابق را در مورد او گفته است: اسالم معروف  یمعروف کرخ

از  یکیبه امام در  یشدن هنگام خدمتگزار بارگاه حضرت و کشته یبه دست امام، دربان

53یشان.ا یمردم های قاتمال
 

از  یرغ ،و ارشاد اوست وعظکه حاصل جلسات  یةالصوف طبقات عبداهلل در خواجه

، مطلب یچند از امام عل یو سخنان یمعروف کرخ یدر معرف رضا بردن از امام نام

 ندارد. یعهدر مورد ائمه ش یگرید
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 سعادت یمیایک.  11

تنها  ،جمهور مردم نگاشته یکه آن را برا سعادت یمیایک( در ق909)م  یغزال حامدابو

 یانکه در ب یتفاوت دو 54ذکر کرده است. ،آورده یخرگوشداستان حمام را که قبل از او 

بودن نثر است و  یمربوط به فارس یکی ،شود یم یدهد ینقل خرگوشدر خصوص  یغزال

اما از  ؛حمام نکرده بود به محلّ یا اشاره یخرگوش .وقوع داستان در مورد محلّ یگرید

از اهانت  یحمام یدنکردن حمام طبق معمول و ترس یمثل خال ،ن که ذکر کردهیقرا یبرخ

است؛ اما  یشانا یتعهدیکه مربوط به اقامت امام در مرو و دوران وال یدآ یبرم یبه،غر

 ینا غزالی 55.اتفاق افتاده است یشابوردر ن ،ماجرا ینصراحت گفته است که ا به یغزال

56.آورده است یزن ینالد علوم یاءإح را در یتحکا
 

 کشف األسرار.  11

 یخواجه عبداهلل انصار یره بر اساس تفسدر این کتاب ک( ق980)م  یبدیم رشیدالدین

 یو فارس یشعر و ادب عرب ی،معارف اسالم یل،تأو یر،از تفس یغن ینوشته شده و منبع

 یادر مورد معن یتروا یککرده است:  یاد از امام رضا یت،در نقل چهار روا ،است

سن در مورد حُ یتروا ینسوم 58،دوم در مورد ثواب جهاد و شهادت ایترو 57،«بسم اهلل»

60در مورد ثواب قرائت سوره زلزال. یتیروا ،یتو در نها 59خُلق
 

 یارمناقب األبرار و محاسن األخ.  12

 مناقبدر کتاب  یزن یبوحامد غزالاو شاگرد  یشافع یه(، فقق992)م  یموصل یسخم ابن

را در باب روابط معروف  یشینپ یسندگانهمان مطالب نو ،یمعروف کرخ حال شرحخود در 

61.آورده است و امام رضا یکرخ
 

 حقائق القرآن یف انیعرائس الب.  13

 اهل فارس یاز عرفا ، یشطّاح شافع یخمعروف به ش ،(ق101)م  یرازیش یبقل روزبهان

کتاب که آن  یندر ا یگذاشت. و یبه جا یعرفان یشبا گرا یریتفس یاز خود کتاب که دبو

از  یممستقیرغ یا یمبه صورت مستق یتروا هجده یده،نام  القرآن حقائق یف یانالب عرائس را
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 ینا ین. مضامیابد یادامه م ها تا امام صادق نقل کرده که سند آن امام رضا

 یهدر آ «یتب»مراد از  62،«بسم اهلل» شرح .است یلو تأو یردر مورد تفس یهمگ ،یاتروا

 یامعنو نیز  64سوره بقره 798 یهدر آ« مروه»و « صفا»مراد از  63سوره بقره، 729

 است. یرضو یاتروا یناز جمله ا 65سوره نساء، 25 یهدر آ« التَقتُلوا أنفُسَکُم»

 الخواطر میتقس .14

 یانسان یقتحق یاناقسام خواطر و ب یحکه به توض الخواطر یمتقس در کتاب شیخ شطاح

ذکر کرده  در مورد خلقت رسول خدا از امام رضا یتروا یک، تنها  پرداخته

66.است
 

 یالمعارف الکبرشمس .  15

مؤلفان مسلمان در  یناز نامورتر ،(ق122)م  یبون یعل بن احمد یخکتاب، اثر ش این

از طلسمات و ذکر  یو جداول و بعض یهادعدرباره  ی،است که به زبان عرب  یبهعلوم غر

.ها نوشته شده است و شرح آن یاعظم اله یاسما
امام  یعتکتاب، عدم ب یندر ا یسندهنو 67

 اشاره موردِ یفهاو از خل .کرده است مستند را، به علم جَفر عصر یاز خلفا یکیبا  رضا

68 نبرده است. نامی
 

 یاءاألول ة. تذکر 16

 یاندر شرح احوال و اقوال و ب که ( استق121)م  یشابوریاثر منثور عطار ناین کتاب، 

با شرح احوال امام  تذکرة األولیاء. تا روزگار مؤلف است یهصوف یختن از مشا 51 یاتحکا

 . کتابِرسد یم یانبه پا و اقوال امام باقر یزندگ یانو با ب شود یشروع م صادق

 یةحل ی،سلم یةالصوف طبقات :مانند د،از خو یشپ یِمنابع عرفان یرکه تحت تأث یادشده

 کشفو  یریهقش رساله (،ق951)م  یجوز ابن ةالصفو صفة ی،اصفهان یمبونعا یاءاألول

عطار در  یغرض اصل 69رود. یبه شمار م یعرفان مهمّ یها شده، از تذکره یفتأل المحجوب

 ؛نبوده یعو دقت در نقل و ضبط وقا حال شرحارائه صِرف  یا یخیمسائل تار یانب ،کتاب ینا

70اخالق بوده است. یبو تهذ یلو موعظه و تمث یحتنص ی،بلکه عمده هدف و
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اختصاص نداده و تنها در دو مورد از امام  را به امام رضا ی، بخشاثر یندر ا عطار

و ذکر اسالم معروف به دست امام، مدح  یمعروف کرخ یدر ماجرا یکیکرده است؛  یاد

مصاحبت  یگریو د 71،شدن او در بارگاه امام امام از زبان معروف و کشته گزاری بهخدمت

در  رضا با امام 72،سلسلة الذهب یثحد یاناز راو ،ق(221)م  یسلم طوسا بن محمد

73یشابور.سفر به ن
 

درباره  یهدر کتب عرفا و صوف ،ل قرن هفتمبود که تا ربع اوّ یمرور شد، مطالب آنچه

در منابع  به امام رضا یشترتوجه ب یرا برا ینهزم ،موارد ینآمده است. ا امام رضا

امام  مربوط بهمطالب  یرهدا ی،بعد یها که در نقل ییتا جا ؛اهل تصوف فراهم کرد یبعد

 شد. یدهکش یزن یاستبه حوزه س یرفت و حت رفرات ها ینهگز یناز ا

 امام رضایادکرد از  های زمینه

بوده و  ینن نخستودر قر یتصوف اسالم یکی از مراکز ،که خطه خراسانینتوجه به ا با

 یهدر آثار صوف توجه به امام رضا 74اند، منطقه برخاسته یناز ا یاریبس یانزهاد و صوف

غیر از انتساب  یگرید یو بسترها ها ینهزم ین،عالوه بر ا 75چندان دور از ذهن نخواهد بود.

در این امر دخیل بوده است. صرف نظر از عالقه ایرانیان به پیامبر و  یزن امام به پیامبر

ای از  وبوی سیاسی داشت و زمینه پاره فرزندان او که نسبت به عالقه کوفیان، کمتر رنگ

در امام  ای برجسته های اخالقی و فردی ویژگیکرد،  می علیه حاکمیت را فراهمها  قیام

در زمره رجال خود یاد  شد. صوفیه نیز با اشاره به همین سجایا، از امام رضا دیده می

 :کنیم ها اشاره می ترین آن به مهم در ادامه، اند که کرده

 زهد امام .الف

زیستی  ن مردم شهرت داشت، زهد و سادهکه در میا های امام رضا یکی از ویژگی

 : گفته شدهدرباره رفتار زاهدانه آن حضرت به عنوان نمونه،  ؛بود یشانا
و در طول  یا،بور یکدر طول تابستان همواره بر روى  ابوالحسن

اما  ؛کرد لباس زبر به تن مى یشهنشست. هم کاه مى یهال یکزمستان بر روى 
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 76.یدپوش لباسش را مى ینرفت، بهتر مردم مى یدنهنگامى که به د

نبود؛ بلکه در  برد، منحصر به زمانی که در مدینه به سر می تنها ،زندگی زاهدانه امام

که  یدر مدتق( نیز ادامه یافت. امام 278دوران حضور در خراسان و والیتعهدی مأمون )م 

از آن  77؛پرداخت یم وی به موعظه ،شد یهر وقت با او تنها م ،نزد مأمون اقامت داشت

 شده است:  وایتر ،جمله
. یردتا وضو بگ ریخت یدست مأمون آب م یرو یکه غالم یدامام د یروز

 78.مگردان یکرا در عبادت پروردگارت شر یکس یر المؤمنین!ام یاامام فرمود: 

بر اساس همین جنبه زاهدانه حیات امام بود که ورود ایشان به دستگاه حکومت 

با  79تعجب برخی افراد را برانگیخت و آنان را واداشت تا از علت رفتار امام بپرسند.عباسی، 

توجهى به جنبه قدرت و عظمت آن  یچمأمون شد، ه یعهدوقتى آن حضرت ول این حال،

زهد  ینهم یجهمطلب است. در نت ینگواه ا 81،حضرت یدنماز ع یماجراچنانکه  80؛نداشت

بود که متصوفه، آن امام را در سلسله اسناد  ادر امام رض یو روح تصوف و وارستگ

ی با وجود اینکه از معروف کرخاند  پذیرفتهو  82قرار داده یقتخرقه و طر یتصوف خود برا

84د.باش امام یدشاگرد و مر 83،شود ل شمرده میصوفیان طبقه اوّ
 

 یمانهاخالق کر .ب

. صوفیان را ایجاد کرده استزمینه جذب نگاه  یزمتواضعانه و بزرگوارانه امام ن اخالق

که به عنوان  یبهشخص غرآن با  یشانرفتن امام و برخورد بزرگوارانه ا حمام یماجرا

مورد توجه قرار گرفته است.  ،آید یبه شمار م یهدر منابع صوف مدخل ورود نام امام رضا

85ه است.نمودحتی متصوفه بعد از قرن هفتم را نیز مجذوب خود  ،زیبایی این ماجرا
  

 یعلم یتجامع .ج

شخصیت  دربارهشده  نقل از روایاتِاست که  یامر، امام رضا یعلم جامعیت

 یکی 86،داد یم یبکه مأمون با اهداف گوناگون ترت ی. مناظراتحضرت، قابل برداشت است

 یتعهدیزمان وال به ،امام یعلم یتامام بود. نمود جامع یتخصوص ینبروز ا یها هعرصاز 
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 سابقه داشته و حضرت، خود نیز ینهدر مد یشانبلکه در زمان حضور ا ؛بودن منحصر مأمون

87.را متذکر شده است یامبربه سؤاالت در مسجد پ اش ییپاسخگو نیز
 

از  یکی به عنوان از امام رضا ،نقل شدهکه در کتب مختلف متصوفه  یاتروا یبرخ

 یاتیاما روا ؛کنند ینم نقلاز امام  یمرا به صورت مستق یاند و مطلب نام برده یانیم یانراو

 کنند یم یاناز حضرت ب بدون واسطه ار یرا مفروض دانسته و مطالب یشانا یتکه جامع

حضور  88ای از آن است. نمونه ،از امام در مورد اخالص یاءاألول یةحل یتروا ؛یستندکم ن یزن

 سلسلة الذهبث در زمان ثبت حدی ق(221)م سلم طوسی ا بن بزرگان صوفیه مانند محمد

89ها برای شنیدن حدیث نیز مؤید این ویژگی است. و اشتیاق آن
 

 در خراسانامام  حضور .د

سلم ا بن در مرو و مالقات برخی بزرگان صوفیه مانند محمد حضور امام رضا

های  طوسی با امام، و همچنین قرارگرفتن بارگاه امام در نزدیکی نیشابور که یکی از کانون

های جلب توجه اهل تصوف شمرده  خود از زمینه 90،شد شمرده می تصوف آن زمان

را  یخبود که مشا یاز عوامل ،قبر امام در سفرها یارتز یادر مجاورت امام  زندگی .شود می

 91،(ق897)م  یشافع یحبان بست . ابنداشت یهرچند مختصر در مورد امام وا م یبه نگارش

مجرّب  یاررا بس حضرتمشکالت در کنار قبر  حلّ یو دعا برا قبر امام رضا یارتز

 92.تجربه کرده است بارهادعا در کنار قبر امام را  استجابتدانسته است. او معتقد است که 

 ارتباط معروف کرخی . ه

 ونددهندهیپ نیو آخر هیاز بزرگان صوف ،یبه معروف کرخ شهورم روزان،یف بن معروف

ها و ائمه ادعا نشده  آن نیب یه پس از او، ارتباطک یا گونه با ائمه است؛ به یعارفان صوف

( ق298)م  یسقط ی( و استاد سرق719)م  یداود طائ دیمحفوظ و مرابو اش هیاست. کن

سخت  نزد امام در ،یریهجو یاسالم آورد و به ادعا بود. او به دست امام رضا

 94اند. کرده نقل فراوانیو کرامات  لیاز او مناقب و فضا انیصوف 93و ستوده بود. زیعز
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ورود نام  نهیآن، زم خبر گذشته از صدق و کذب، با امام رضا یمعروف کرخ دارید

 یکه در مورد معروف کرخ یکس نیلاوّ را فراهم کرد. هیبه آثار صوف امام رضا

یاد کرده  هیل ائمه صوفطبقه اوّ معروف در از ةیطبقات الصوفدر  او است. یسلم سد،ینو یم

بعد از او، این مطلب در دیگر آثار  95عنوان کرده است. به دست امام رضاو اسالم او را 

ه بازتاب یافت 97یشابوریعطار ن اءیتذکرة األولو  96سیخم ابن مناقب األبرارمانند صوفیه 

 است.

 گیری نتیجه

نقل  درباره امام رضا ،ل قرن هفتمتا ربع اوّ یهکتب صوفنخستین که  یمطالب گستره

 موضوع فراتر نرفت: دامنه چنداز  ،ندا هکرد
  ؛یبهبه مرد غر یشانو خدمت ا رفتن امام رضا حمام یماجراـ 

امام و ی وی برای ، خدمتگزاربه دست امام رضا یاسالم معروف کرخـ 

 ؛یخدمتگزار ینشدن ح کشته

مصاحبت  ،یندر موضوعات مختلف. همچن از امام رضا یاتینقل رواـ 

 .بودکه تنها عطار متذکر آن شده  با امام رضا یسلم طوسا بن محمد

رفتار  بیانگرتمرکز صوفیان این دوره بر زهد و دنیاگریزی و رویگردانی از حاکمان، 

دوره، روند  یناز ا شخصیتی امام است. بعد نویسندگان آثار صوفیه و توجه به ابعاد خاصّ

 یشتریگسترش ب و یلو از تفص شد متحول ،یهامام هشتم در کتب صوف حال شرح

تصوف به  شدن یکثر از گسترش تصوف در قرن هفتم و نزدأمت ،روند ینا گردید.برخوردار 

حضور حضرت در نزدیکی و  یعلم یتبود. زهد امام، اخالق بزرگوارانه او، جامع یعتش

. شمرده شد به امام رضا یانصوف یشگرا های ینهزم از ،نیشابور که از مراکز تصوف بود

درستی یا نادرستی صرف نظر از  یزبا امام ن یارتباط معروف کرخ یادعا ینکه،عالوه بر ا

نجا که با ظهور صوفیان آنمود؛ تا نام امام با اهل تصوف را فراهم  یشترب یوندپ ینهآن، زم

 ها قرار گرفت. عد حکومتی امام نیز مورد توجه آندر عرصه حاکمیت، بُ
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 ها: نوشت پی

                                              
به عنوان  د،نکن یموعظه و پندگرفتن استفاده م یبرا یا لهیبه عنوان ابزار و وس خیکه از تار ییها کتاب .1

 .شوند یقلمداد م یارشاد خیتار یها کتاب

 .22 ، ص1131، تهران: فرهنگ معاصر، آسمان جاننصراهلل،  ی،پورجواد.ک: ن .2

 همان. .1

رساله  ،ینصراهلل پورجواد ،«نیدر متون زهد و تصوف نخست عهیامامان ش ریتصو»محمد،  ،یسورن.ک:  .4

 .181، ص 1132دانشگاه قم،  ،یو معارف اسالم اتیدانشکده اله ،یدکتر

: یروتب ی،محمدعل یدامام س یق، تحقأصول التصوف یاألسرار ف یبتهذ، محمد بن عبدالملک ی،وشگخر .5

 .131 ص ق،1421 ،ةیدار الکتب العلم

 دوم، ،ةیالکتب العلم : داریروتعبدالقادر عطا، ب یمصطف یقتحق ،یةطبقات الصوف ین،حس بن محمد ی،سلم .1

 .82 ص ق،1424

، ص 1181 ،یمسگرنژاد، تهران: مرکز نشر دانشگاه لیجل حی، تصحفصل الخطابپارسا، خواجه محمد،  .1

 .581ـ  511

 181، ص 1113 ،یرکسریتهران: م ن،یحسن ام دیس حی، تصحةشواهد النبوعبدالرحمن،  نینورالد ،یجام .8

 .132ـ 

 یضاء،الب ةالمحج : داریروت، بواستاد العرفاء االمام الرضا یذتلم یمعروف الکرخقاسم،  ی،طهران .3

 .512ـ  241ص  ق،1421

قراگزلو،  یذکاوت یرضاترجمه عل ،یو تصوف تا آغاز سده دوازدهم هجر یعتش ی،کامل مصطف یبی،ش .11

 .11ص  ،1185 یر، چهارم،کب یرتهران: ام

مرداد و  یشه،اند یهان، ک«یتل البآبا ائمه  یهصوف یها نسبت سلسله»سها، منوچهر،  یصدوق .11

 .11 ص ،43 ش ،1112 یورشهر

 .151 ، ص24 ش ،1185بهار  ی،ادب و زبان فارس ،«یمعروف کرخ»حسن،  ی،ذوالفقار .12
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کرده  ادیاز او « مُشرق»با وصف  یذهب نیالد و مشهور به صالح بود که شمس ثیاز حافظان حد یو .11

العلم  دار: روتی، باألعالم ن،یرالدیخ ،یزرکل) .نوشت انیکرام در ردّ عمالو األ مانیاإلبا عنوان  یاست. کتاب

 (14 ، ص1 م، ج1383 ن،ییللمال

و جریان تصوف و عرفان؛ ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام  امام رضااشرف امامی، علی،  .14

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

 یخمشا یدخت، معارف، ترجمه آذرم«و اخبار اهل تصوف کاظم یامام موس»الگار، حامد، ن.ک:  .15

 .55ـ  42ص  ،11و  23، ش 1112 یدنی،فر

و فرهنگ،  یختار ،«یجام ةدر کتاب شواهد النبو دوازده امام یزندگان»نژاد، منصور،  داداشن.ک:  .11

 .18ـ  51 ، ص81، ش 1131و زمستان  ییزپا

تهران: مرکز دائرة  ،«خرگوشی»؛ مدخل یاسالمدائرة المعارف بزرگ شمس، محمدجواد، ن.ک:  .11

 .111 ، ص22 ج ،یالمعارف بزرگ اسالم

عبدالقادر عطا  یمصطف قی، تحقاألمم والملوک خیتار یالمنتظم ف ،یعل بن عبدالرحمن ،یجوز ابنن.ک:  .18

أخبار  یونع ی،عل بن صدوق، محمد؛ 31 ، ص11 ق، ج1412 ،ةیالکتب العلم : دارروتیبدیگران، و

 .113 ، ص2ج  ،1118، تهران: جهان، الرضا

 .132پیشین، ص  ی،شگوخر .13

 .415ص همان،  .21

 .82پیشین، ص  ،یةطبقات الصوف ی،سلم .21

 همان. .22

 همان. .21

، م1315 دن،ی: مطبعه لدنیل ، کلسونین نیلآ نولدیر حیتصح ،اءیتذکرة األول ن،یدالدیفر ،یشابوریعطار ن .24

 .211ـ  213ص  ،1 ج
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را از اصحاب  یو خود، در رجال یطوس خی. شستیسال وفاتش مشخص ن ،یصدقه رق بن یمهد بن یعل .25

با  یذهب .برشمرده استاز امام رضا یاو کتاب یبرا ،در رجال ینجاش. برشمرده است امام جواد

 ،یاسالمقم: دفتر انتشارات  ،قاموس الرجالشوشتری، محمدتقی، ). کرده است ادیاز او  یوصف قاض

، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم: دفتر رجال الطوسیحسن،  بن محمد ؛ طوسی،582، ص 1 ج ق،1415

، تحقیق سید موسی شبیری رجال النجاشیعلی،  بن ؛ نجاشی، احمد111، ص ق1411انتشارات اسالمی، 

 (211ق، ص 1418زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

 .114 ، ص2 ، ج1113 ی،تهران: مرکز نشر دانشگاه ، یمجموعة آثار السلمحسین،  بن سلمی، محمد .21

 همان. .21

 .215همان، ص  .28

ج  م،2118 ،ةیالکتب العلم : داریروت، بفى حقائق القرآن یانعرائس البروزبهان،  یرازی،ش یبقلن.ک:  .23

 .15، ص 1

 .21ـ  21 ، ص1 همان، ج .11

 ی،کدکن یعیمحمدرضا شف یقتحق ،یاءوطبقات األصف یاءاألول یةحلعبداهلل،  بن حمدا یمبونعا ی،اصفهان .11

 .11 ، ص1 ج تا، یالقراء للطباعة والنشر، ب قاهره: دار أم

 .15 ، ص2 همان، ج .12

 .111 ، ص1 همان، ج .11

 .181 همان، ص .14

 .132همان، ص  .15

 ذن امام رضاؤزنده بود. او م ق211بود و تا سال  ق151 ،سال والدت او .بود «ابوالجعد»اش  هیکن .11

 از امام رضا یا نسخه :سدینو یم ینجاش .برشمرده است را از اصحاب امام رضاوی  یبود. طوس

؛ نجاشی، 151 طوسی، پیشین، ص) .تاختصاص داده اس یرا به و یعنوان زین یبغداد بیداشت. خط
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عبدالقادر عطا،  یمصطف قی، تحقالسالم نةیبغداد أو مد خیتار ،یعل بن احمد ،یبغداد بیخط؛ 111 پیشین، ص

 (31 ، ص5 ج ق،1411 ،ةیالکتب العلم : دارروتیب

 .85 ، ص1 ج پیشین، ی،اصفهان .11

 .132 ، ص1 همان، ج .18

  . همان.13

 .138همان، ص  .41

 .211همان، ص  .41

 .111، ص 8همان، ج  .42

حسن،  یکسرو یدس یق)ذکر أخبار أصبهان(، تحق أصبهان یختارعبداهلل،  بن حمدا یمبونعا ی،اصفهان .41

 .114، ص 1، ج ق1411 یة،الکتب العلم : داریروتب

 همان. .44

  .211، ص 2. همان، ج 45

 .41ص  ،1114 یدار،قم: ب ، دیگران محمود و یمعبدالحل یقتحق ،یریةالرسالة القش یم،عبدالکر یری،قش .41

 ،نجایاست. در ا با امام رضا یو مؤانست و ینینش و هم یهمراه ،یبودن معروف کرخ یمراد از مول .41

 .ستیبودن است، ن غالم و برده ، یعنیآن یاصطالح یبه معنا یمول

دختر  ی. ورفت یبه شمار م شابوریدر ن هیاز بزرگان صوف ،دقاق یبوعلامعروف به  ،محمد دقاق بن حسن .48

 ن،یریو سا سیناسول امیول قی، تحقنفحات األنسعبدالرحمن،  ،ین.ک: جام) درآورد. یریخود را به عقد قش

 (123 م، ص1858 ،یسیل هکلکته: مطبع

 . همان.43

 ی،فرهنگ ینشر علم ی، تهران:عثمان یترجمه ابوعل ،یریهمقدمه رساله قشالزمان،  یعفر، بد فروزانن.ک:  .51

 .14ـ  11، ص 1114، چهارم
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 ی، چهارم،، تهران: طهوردیگرانو  یژوکوفسک یق، تحقکشف المحجوب ی،بوالحسن علا یری،هجو .51

 .31ـ  85 ، ص1115

  .141. همان، ص 52

ص  ،1112تهران: توس،  یی،محمد سرور موال یحتصح ،یةطبقات الصوف منصور، یبا بن عبداهلل ی،انصار .51

18. 

،  یو فرهنگ یانتشارات علم :تهران یوجم،خد ینحس یق، تحقسعادت یمیایکبوحامد محمد، ا ی،غزال .54

 .25، ص 2، ج 1181 یازدهم،

 همان. .55

الکتاب  دار یروت:، ب حافظ عراقى ینحس بن یمعبدالرح یقتحق ، ینعلوم الد یاءإحغزالی، ابوحامد محمد،  .51

 .128، ص 8تا، ج  یب ی،العرب

یر، کب یرام :حکمت، تهران اصغر یعل یق، تحقکشف األسرار وعدة األبرار یدالدین،ابوالفضل رش یبدی،م .51

 .28، ص 1ج  ،1111 پنجم،

 .148، ص 2همان، ج  .58

 .183، ص 11همان، ج  .53

  .511. همان، ص 11

عبدالفتاح،  یدسع یقتحق ،یةطبقات الصوف یف یارمناقب األبرار ومحاسن األخنصر،  بن ینحس ی،موصل .11

 .121، ص 1، ج ق1421 یة،الکتب العلم : داریروتب

 .15پیشین، ص  یرازی،ش یبقل .12

 .12همان، ص  .11

 .11همان، ص  .14

 .241همان، ص  .15
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 یة،قاهره: دار اآلفاق العرب یدی،المز یداحمد فر یق، تحقالخواطر یمتقسروزبهان،  یرازی،ش یبقل .11

 .118ص  ق،1428

 ،عةیالش فیتصان یإل عةیالذرمحمدحسن،  ،یآقابزرگ تهران؛ 114، ص 1ن.ک: زرکلی، پیشین، ج  .11

أو  ةیبالکن نیتراجم المعروف یاألدب ف حانةیر ،ی؛ مدرس، محمدعل221، ص 14ج األضواء،  : دارروتیب

 .288 ، ص1 ، ج1113 ام،ی، تهران: خاللقب

ص  ق،1421 دوم، ، : موسسة النور للمطبوعاتیروتب ، یشمس المعارف الکبر ی،عل بن احمد ی،بون .18

154. 

 .115ص  ،1184، تهران: سمت، 1 تصوف یختار، دیگرانو  یمهد ی،دهباش .13

، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ سنّت در میراث مکتوب اهل سیمای دوازده امامنژاد، منصور،  . داداش11

 .215، ص 2، ج 1135اسالمی، 

 .211ـ  213پیشین، ص  ،یشابوریعطار ن .11

 .151ص ، 1181 دوم، ر،یجب بن دی، قم: سعاإلمام الرضا اةیحمحمدباقر،  ،یالقرش فیشر .12

 .218عطار نیشابوری، پیشین، ص  .11

 ،یمرتض ،ی؛ راوند255، ص 1، ج 1111تهران: فردوس،  ،رانیدر ا اتیادب خیتاراهلل،  حین.ک: صفا، ذب .14

 .241، ص 8، ج 1184تهران: نگاه،  ،رانیا یاجتماع خیتار

 اوردهین ،از امام هفتم به بعد یدر آثار خود نام ، از صوفیان بزرگ خراسان،ق(231 ح )می ترمذ میحک .15

در او  دگاهینداشتند، د برتری مردم رینسبت به سا عه،یاو امامان ش نگاهاز  نکهینظر از ا است. صرف

. پس از خودش قرار نگرفته است انیبا عناد همراه بوده و چندان مورد توجه صوف ،انیعیائمه و ش خصوص

 (111ـ  33ص  پیشین، ،ین.ک: سور)

 .118پیشین، ص صدوق،  .11

تهران: دانشگاه تهران،  ی،اکبر شهاب یترجمه عل ،یعتصوف و تش یانم یهمبستگ ی،کامل مصطف یبی،ش .11

 .212ص  ،1154
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 .451ص  تا، ، بىة: دار المعرفیروتاحمد صقر، ب یدس یقتحق ،یینمقاتل الطالب ابوالفرج، . اصفهانی،18

 .118صدوق، پیشین، ص  .13

 .14، ص 1ج  ی، پیشین،القرش یفشر .81

ق، ج 1411، قم: کنگره شیخ مفید، اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العبادنعمان،  بن محمد بن مفید، محمد .81

 .214، ص 2

، 1118 ،یو فرهنگ ی، تهران: مرکز انتشارات علمجامع األسرار ومنبع األنوار در،یح دیس ،یآملن.ک:  .82

 .1، ص پیشین سها، یصدوق؛ 224ص 

 .81، پیشین، ص یةطبقات الصوف ی،سلم .81

 .82، پیشین، ص یةطبقات الصوف؛ ن.ک: سلمی، 211پیشین، ص  یبی،ش .84

 .113ص  ،یرض فی، قم: شرالمختار یالنب تیب مناقب آل ینور األبصار فمؤمن،  ،یشبلنجن.ک:  .85

 .214ـ  154، ص 1صدوق، پیشین، ج  .81

 .815، ص 2ج  ق،1421 ی،، قم: رضمعرفة األئمه یکشف الغمة ف یسی،ع بن یعل ی،ربلا .81

 .132، ص 1، پیشین، ج یاءوطبقات األصف یاءاألول یةحل ی،اصفهان .88

اسلم که عطار بر آن تأکید داشته، رویگردانی او از حاکمان و دنیاگریزی است؛  بن های محمد از ویژگی .83

ر نیشابور یاد کرده است. )عطار نیشابوری، در سف اسلم با امام رضا بن که همو از همراهی محمد درحالی

 (213-218، ص 1پیشین، ج 

م، 11ـ  3ق/ 5ـ  1های  سده« تصوف»مدخل  ؛یدائرة المعارف بزرگ اسالمشمس، محمدجواد،  .31

 .413، ص 15ج  ،یتهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ اسالم

از  ظاهراً ،حبان ابن .رایش صوفیانه داشتندگحداقل  یا و صوفى بودند یا رسماً نوعاً، ن دورهایمحدثان  .31

تصوف در دامن محدثان و اصحاب  صوفى دانست. اصوالً ،توان او را به معناى عام مى یحت ؛دسته دوم است

 رفته است.گحدیث شکل 

، ص 8، ج ق1412 یة،: مجلس دائرة المعارف العثمانیدرآباد، حکتاب الثقاتحبان،  بن محمد ی،بست .32

 



 39  07، شماره مسلسل 6931 تابستان، دومسال هجدهم، شماره              

                                                                                                          
 .141ری، پیشین، ص هجوی .31

 .213عطار نیشابوری، پیشین، ص  .34

 .81، پیشین، ص یةطبقات الصوفسلمی،  .35

 .121، ص 1موصلی، پیشین، ج  .31

 .211ـ  213نیشابوری، پیشین، ص عطار  .31


