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 چکیده

با وجود اینکه در ارتباط با تصوف اسالمي و مشایخ عرفاني تحقیقات بسیاري صورت گرفته و بعضي 

از زوایاي تاریخ عرفان اسالمي و شده، اما هنوز بسیاري  از دقایق و حقایق عرفان اسالمي تبیین

احوال مشایخ پوشیده مانده است. هرچند منابع تحقیق درباره ابعاد مختلف تاریخ و مباني عرفان 

توان با روشهاي مناسب تحقیقي و رفتن به عمق مطالب می اسالمي و اهل معرفت محدود است، امّا

دست آورد. این ارزشمند و در خور توجه بطالعات بر جاي مانده از گذشتگان، از این منابع محدود، ا

واقعیت محاکمه او دست یابد.  ست تا با تامّل و تعمّق در حکایتي از ابوالحسین نوري بهبر آن پژوهش

ها )نظیر مکان )بغداد( و بازیگران و شخصیتهاي روایتق(، 462بعد از بررسي زمان )احتماال 

ست که اصل ، یافته اساسي پژوهش حاکي از آنه(ابوالحسین نوري، غالم خلیل، خلیفه، قاضي و غیر

ها قابل قبول نیست و تا حدود ند که اعتبار برخي از روایتحکایت از لحاظ واقعیت اصالت دارد، هرچ

پراویي و سماجت ابوالحسین نوري که نمایان کننده زیادي تحریف شده است. همچنین جداي از بي

این عارف قابل توجه است و بعنوان « ارایث»فتِ ویژگي شخصیت وي است، از جهت مرام فکري، ص

توان آن را از اصول اساسي مکتب ر این حکایت برجسته است و میترین ابعاد فکري او دیکي از مهم

فتن این حکایت در متون مختلف، نوري دانست. وجود همین خصلت مهم بود که باعث بازتاب یا

 ویژه آثار صوفیان شد.ب

 

 روایت، حکایت، ابوالحسین نوري، غالم خلیل، خلیفه، قاضي. کلیدي: کلمات
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 مقدمه

ست. از معدود منابع منابع شناخت احوال و افکار گذشتگان از جمله اهل طریقت سخت محدود ا

باره حکایاتي است که در تراجم یا طبقات روایت شده است. مجموعه حکایاتي که  موجود در این

 گیرد: خش جاي میعرفا آورده اند در دو بدرباره 

 حکایاتي که درباره کرامات عرفاست. .4

 حکایاتي که صبغه تاریخي دارند و در شناخت زندگاني آنها سودمند است. .2

رغم شهرت بسیار، دقایق احوال او چندان معلوم نیست، ابوالحسین نوري ملقب یکي از عارفاني که ب

رسد اند، اما به نظر میمحمد نامیده محمد بنبه امیر القلوب است. اگر چه او را احمد بن محمد و 

ولي در بغداد  اصل او از خراسان بود 1نام وي احمد بوده باشد که به ابن البغوي شهرت داشته است.

به دنیا آمد و زندگاني خود را در همانجا سپري کرد. با سري سقطي و محمد بن علي القصاب 

 4ق از دنیا رفت.492ده بود. او در سال صحبت داشته است و احمد بن ابي الحواري را دی

تحقیق در احوال گذشتگان و در اینجا نوري جز با دقیق شدن در هر کدام از اطالعات بر جاي مانده 

طور روي هر کدام از اطالعات رسیده بکارساز نخواهد بود؛ بنابراین، شیوه کار بدین صورت است که 

ها و تشابهاتي ه خواهد شد که در روایتها چه تفاوتشد و دید جداگانه با دیدي عمیق تمرکز خواهد

گردد که سخنان بیهوده از اصل و واقعیت یک حکایت جدا شود و در ب میوجود دارد. این امر سب

دست خواهد آمد که آن نیز به نوبه خود باعث خواهد شد تا نهایت یک جامعیت درباره حکایت ب

ود درک کنیم، نه اینکه از آن مانند یک حکایت هنگام خواندن حکایت مذبور، آن را با تمام وج

                                                           
گفتند، بدین جهت او به ابن البغوی می« بغشور» اصل او از خراسان است از روستایی بین هرات و مروالّرود که به آن » .1

 3591ق /  3131معروف شد. عبدالرحمن سلمی، طبقات الصوفیه، بتحقیق نورالدین شریبه )مصر: دارالکتاب العربی، 

ه که از این شهر برخواسته بودند و برخالف گفته سلمی بغشور نام ؛ این نسبت به بزرگان بسیاری تعلق داشت361م(، ص 

ابن حوقل، صورة االرض  شهری نسبتا بزرگ است که بازرگانان بسیار داشته است. برای بغشور بنگرید به: ابوالقاسم

 3141تهران به کوشش منوچهر ستوده )کتابخانه طهوری، ، ؛ حدود العالم 165ص تا(، دارالمکتبة الحیاة بیروت، بی)

 1م(، ج  3569ق /  3111بیروت: دارالصادر، ) ؛ یاقوت حموی، معجم البلدان51و  63م(، ص  3591ش/  3161ق/ 

وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه لدکتور محمد مخزوم )بیروت: دار احیاء التراث ، ؛ مقدسی، احسن التقاسیم 169ص 

 ق /  3149العربی، 

غوی بنگرید به: )ابی سعد عبدالکریم السمعانی، االنساب، تقدیم و تعلیق عبدالله عمر ؛ و برای ابن الب 311م(، 3593

؛ عبدالرحمن األسیوطی، لّب لباب )بیروت: 136 – 131، ص 3م(، ج  3599ق /  3149البارودی )بیروت: دارالجنان، 

 .311، ص 3ق(، ج  3193؛ ابی الحسن علی بن االثیر، اللباب )مصر: السعادة، 14دارالصادر، بی تا(، ص 
ق( متفق القولند، به جز یک منبع )عبدالرحمان جامی، نفحات االنس ) تهران:  359تمامی منابع در سال مرگ او ) .2

ق 359ق آورده شده است، اما خود نویسنده )جامی( نیز همان سال  396( که در آن از قول یافعی سال 39(، ص 3193

 کند. را ارجح معرفی می
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عمل آید تا ز منابع موجود بدر این پژوهش سعي شده است تا حداکثر استفاده ا ساده بگذریم.

 بنابراین: .وجود نیایداي در اصالت مقاله بهیچگونه شبهه

 همراه با اصل برخي منابع از ترجمه آنها نیز استفاده شده است. .4

 اند.عالوه بر منابع اصلي، منابع دیگر نیز اهمیت خود را داشته و از میدان دید دور نبوده .2

با توجه به هدف، سعي شده است براي روشن شدن نقاط کور حکایت عالوه بر منابع مربوط به  .9

ي از گونه اطالعاتني مورد بررسي قرار گیرند، تا باین وسیله هیچحکایت، اکثر منابع تاریخي و عرفا

باشد که اهمیت این حکایت در سائلي که این پژوهش به دنبال آنست این میم دید ما پنهان نماند.

چیست و اینکه آیا این حکایت اعتبار و واقعیت تاریخي دارد یا اینکه تحریف شده است. همچنین 

ش بدان سائل دیگري که این پژوهتواند باشد؟ مگیري و نقل این حکایت چه میشکل دلیل و هدف از

دانیم؟ وجود خارجي دارند؟ آیا می)از آنها چه  هاي حکایت کیستند؟میپردازد آنست که شخصیت

)واقعه( قابل آنچه که در این مورد در روایات آمده قابل اطمینان است؟(. آیا زمان و مکان حکایت 

حکایت ین هاي حکایت با نوري چه ارتباطي دارند؟ و در نهایت اینکه آیا اتشخیص هستند؟ شخصیت

گوید؟ نگارندگان امیدوارند در رسیدن به این اهداف تا حدودي موفق درباره نوري چیزي به ما می

 شده باشند.

 حکایت 

 ( انواع روایت1

ترین آنهاست. این ه است که واقعه محاکمه وي از مهمدرباره نوري حدود پنجاه حکایت روایت شد

گیرد: یکي ید از دو روایت متفاوت سرچشمه میآميحکایت که در منابع مختلف آورده شده، به نظر 

یا  703احمد بن عطاء )ف: آمده و دوم روایت  1االولیاء حلیهروایت عمر البنّاء البغدادي است که در 

 بینیم.مي 4تلبیس ابلیسباشد که نام او را در ( می711

گیرند روایت سرچشمه میین حکایت، از دو هاي مختلف اآید روایتکه گفته شد به نظر مي همانطور

و روایت  االولیاء حلیهکه این دو روایت از برخي جهات با هم تشابهاتي دارند. در اینجا روایت اوّل از 

 باشد. گزیدن آنها قدمت و اصالت آنها میشود؛ که دلیل اصلي برنقل می تلبیس ابلیسدوم از 

 هو نسب لیغالم الخل هلما کانت محن يحکی - هبمک يالبغداد -عمر البنّاء  سمعت اول: تیروا

فأمر  هفیالخل ي، فأدخلوا علهجماع يف يفأخذ النور همیبالقبض عل فةیالخل مرأ. هالزندق يال هیالصوف

 ي: ما دعاک إلافیعنقه. فقال له السّ ضربیل افیالسّ يمبتدرا إل يبضرب اعناقهم، فتقدم النور

                                                           
 .394، ص34اصبهانی، ج  .1
 ( و عبدالرحمن ابن جوزی،399م(، ص  3551ق /  3131عبدالرحمن بن علی ابن الجوزی، تلبیس ابلیس )الثقافیه،  .2

 .311(، ص 3169تلبیس ابلیس )تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 
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و  افیهذه اللحظة فتوقف السّ ياتیح يعل اتهمیاصحابک؟ فقال: آثرت ح نیالقتل من ب يإالبتدار إل

 ومئذیالقضاء  يلیو کان  -قاض القضاء  ي. فرد أمرهم إلهفیالخل يالحاضرون عن قتله، و رفع أمره إل

. فأجابه هو الصال هرالعبادات و الطها يفسأله عن مسائل ف يالنور هیفقدم إل - بن إسحاق لیإسماع

 أکلونیباهلل و ردّونیباهلل و  صدرونیباهلل و  نظرونیباهلل و  سمعونیثمّ قال له: و بعد هذا هلل عباد 

فقال: ان کان  هفیالخل يثمّ دخل عل الیبکاء طو يکالمه بک لیباهلل فلمّا سمع إسماع لبسونیباهلل و 

؟ أکلونی نیمن أ ومئذیأله السطان . و ستهمیاالرض موحّد فأمر بتخل يف سیفل هالء القوم زنادقؤه

ودّه  يبها االرزاق، نحن قوم مدبرون. و قال: من وصل إل ستجلبی يفقال: لسنا نعرف األسباب الّت

  1العباد. نیأنس بقربه، و من توصل بالوداد فقد اصطفاه من ب

ببغداد غالم الخلیل  بن عطاء قال: کان یسعي با الصوفیهبإسناد إلي أبي العباس أحمد  روایت دوم:

 زة الصوفي، ابوبکر الدقاق و جماعهفأخذ أبوالحسین النوري، ابوحم الخلیفه فقال ههنا قوم زنادقهإلي 

فأمر  ذهب أبي ثور. فأدخلوا إلي الخلیفهمن أقران هؤالء و استتر الجنید بن محمّد بالفقه علي م

لسیاف: لم بادرت أنت من أصحابک و لم بضرب أعناقهم فأوّل من بدر أبوالحسین النوري. فقال له ا

. فرد الخلیفه أمرهم إلي القاضي ل: أحببت أن اوثر أصحابي باالحیاه مقدار هذه الساعهترع. قا

 4فأطلقوا.

 بررسی روایات (2

اق و احمد بن عطاء در میان روایتها دیده سه تن راوي یعني عمر البنّاء البغدادي، ابوعلي دقّ

هایي که با روایت احمد بن عطاء دارد مانند این جمله که دقّاق بدلیل شباهتمیشوند. روایت ابوعلي 

استتر الجنید »در این دو روایت مانند هم آمده است و در روایت عمر البنّاء البغدادي وجود ندارد: 

حمد بن عطاء ( بر ا202دلیل متاخرتر بودن ابوعلي دقّاق )ف: و نیز ب« لفقه علي مذهب أبي ثوربا

دقاق، همان گفته احمد بن عطاء توان چنین نتیجه گرفت که سند ابوعلي (، می711یا  703)ف: 

روایم که سر پس با دو روایت از این حکایت روب 7باشد که ابن جوزي نیز به آن استناد کرده است.می

 ء. توانند بوده باشند: یکي از عمر البنّا البغدادي و دیگري از احمد بن عطامنشأ دیگر روایات می

 يمذهب أب يبن محمّد بالفقه عل دیاستتر الجن»هایي دارد )مانند این جمله: روایت ابن عطاء ویژگی

شوندگان شده است( که با توجه بهمین ویژگیها  اي که در آن به برخي از محاکمهو یا اشاره« ثور

 گردد.کدام یک از این دو روایت باز می توان گفت که روایت دیگر منابع بهمی

                                                           
 .393 – 394، ص 34اصبهانی، ج  .1
 .311ش، ص 3169تلبیس ابلیس،  زی،و ابن جو 399ق، ص  3131ابن جوزی، تلبیس ابلیس،  .2
 همانجا. .3
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و  تذکرة االولیاء، مصباح الهدایه، کشف المحجوب، رساله قشیریههاي آمده در اتي چون روایتروای

البته  گردند و دیگر روایات به روایت عمر البنّاء البغدادي.به روایت ابن عطاء باز می شرح شطحیات

آمده  الصوفیهآداب و  کیمیاي سعادت، احیاء علوم الدیندر این میان باید گفت که روایتي که در 

 گردند.یتوان مشخص کرد که به کدام اسناد بر مبدلیل بسیار کوتاه بودن براحتي نمی

 دیآنظر ميچنانچه بها، تنها ابن جوزي هر دو روایت را آورده است و نکته دیگر اینکه از میان روایت

از این هاي کتابش بارها ین کرده است )چراکه در دیگر قسمتچن شیاستحکام سخن خو ياو برا

به: جدول تفاوت بنگرید  براي آگاهي بیشتر از تفاوت بین روایات]روش استفاده نموده است(. 

ها وجود ندارد، بلکه که گفته شد تفاوتي در اصل روایتهمانطور .[در پیوست مقاله حاضر هاروایت

هاي مهم در جدول موجود در انتهاي در نوع بیان و ساختمان جمالت میباشد. تفاوت بیشترین تفاوت

ها توضیحات بیشتري این تفاوتاین نوشته آورده شده است؛ با وجود این، الزم است درباره برخي از 

 داده شود:

 فأمر الخلیفه المعتمد في سنه»ین اضافه کرده است: ذهبي نام خلیفه و سال محاکمه را چن الف(

 .(31، ص 2اعالم النبالء، ج سیر )«عي و ستین و مئتین بالقبض علیهمارب

که از نظر تاریخي با  االولیاء رهتذکها وجود دارد، اما روایت هرچند که تفاوتهایي بین روایت ب(

اشکاالتي مواجه است )که در ضمن مقاله بیان شده است(. از نظر ساختاري و بیاني نیز با بقیه 

توان نمیباشد، اما بقدري است که نمیتفاوت چشمگیري دارد که این تفاوتها هر چند در اصل سخن 

که خود او مدنظر داشته ایراد چنداني گرفت، چون همانطور توانیان نکرد. البته بر کار عطار نمیب

عنوان داشته، هدفش تحت تأثیر قرار دادن مخاطب در رابطه با  االولیاء تذکرهاست و در مقدمه 

کند و به بینیم با اصل حکایت بازي میه مياشد کهمین دلیل ببوده نه تاریخ نگاري؛ و شاید ب عارفان

چون غالم : »کندمی پردازيداستان نیچن صوفیان آغاز محنت يدر چگونگ عطارآن پایبند نیست. 

اند که سرود آمده دیپد يگفت که جماعت فهیخل شیبرخاست و پ فهیطا نیا يبه دشمن لیخل

و همه روز تماشا میکنند و در سردابها میروند پنهان و  ندیگومی اتیکنند و کفرو رقص می ندیگومی

مذهب زنادقه  شانیفرمان دهد بکشتن ا نیمنؤرالمیام رند از زنادقه اگیقوم نیا ندیگوسخن می

من او را ضامنم  دیآ نیمنؤالمریاز دست ام زیچ نیگروهند اگر ا نیشود که سر همه ا يمتالش

  (.24عطار، ص ) «را حاضر کردند شانیدر حال فرمود تا ا فهیخل ،لیجز يبثواب

قدم شدن نوري براي مرگ را چنین وت نسبت به بقیه منابع، قسمت پیشهجویري با قدري تفاج( 

خلیفه در وقت بفرمود که گردنهاء ایشان بزنند سیّاف بیامد و آن هر سه را دست »آورده است: 

رقّام بر دستگاه سیّاف بنشست بطربي و بربست چون قصد قتل رَقّام کرد نوري برخاست و بجایگاه 

کشف عطار که به نوعي از متن  .(473کشف المحجوب: ) «طوعي تمام، مردمان عجب داشتند...
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اما  ،( 24تذکرة االولیاء: ) هجویري استفاده کرده است تقریباً همان جمالت او را نیز آورده المحجوب

 متن هجویري مفصلتر است.

پرسد با طبع شوندگان سؤاالت شرعي میمحاکمه عطار در آن قسمت از حکایت که قاضي از د(

نوان محاکمه عقسمت حکایت، جنید و شبلي را ب پردازي خود وارد میدان شده و در اینداستان

حجّتي ایشان را منع نتوان کرد. پس قاضي گفت بي»...گوید: چنین می کند وشونده وارد صحنه می

ت که جنید در علوم کامل است و سخن نوري شنیده بود گفت از این دیوانه مزاج یعني قاضي دانس

شبلي چیزي از فقه بپرسم که او جواب نتواند داد پس گفت از بیست دینار چند زکات باید داد 

شبلي گفت بیست و نیم دینار گفت این زکات این چنین که نصب کرده است گفت صدیق اکبر 

ل هزار دینار بداد و هیچ باز نگرفت گفت این نیم دینار چیست که گفتي گفت رضي اهلل عنه که چه

غرامت را که آن بیست دینار چرا نگاه داشت تا نیم دینارش بباید داد پس از نوري مسئله پرسید از 

 . (همانجا) «فقه در حال جواب داد قاضي خجل شده...

که چگونه عطار با حکایت بازي میکند. آیا واقعا اینکار عطار به  شوددر اینجا بوضوح مشاهده می

 گردد؟سبک او باز می

 ها یافته

 زمان محاکمه ( 4

سیر اعالم ) ق462تنها در یک منبع به سال وقوع این حادثه اشاره شده است، یعني سال  الف(

کند و عالوه بر معرفي میریح سال محاکمه نوري طور صکه ذهبي این سال را ب .(31، 12النبالء، ج 

و سال آغاز محنت  (333، ص 34تاریخ االسالم، ج ) آن، آن را سال ورود غالم خلیل از واسط به بغداد

 بینیم در همانچنین با توجه به یک منبع مينیز میداند. و این (31، ص 33همان، ج ) غالم خلیل

ا را گرفتار اي از آنهخیزد و عدهیسال که غالم خلیل وارد بغداد میشود، به دشمني صوفیان بر م

 1کند؛( نقل می721زبان ابن االعرابي )فکه اکثر مطالب مربوط به محنت را از ذهبي آنچنان کند.می

اي رهایي اي توسط مردم مخفي شدند، عدهدر همان سال آغاز محنت، عده»باز از زبان او میگوید: 

 گریزدمیکند که به رَقّه میو بعد مخصوصاً به نوري اشاره « اي مدتي زنداني گشتندیافتند و عده

است که  ش بودهاین گریز احتماالً پس از گرفتاریو  (482 – 482، ص 17سیر اعالم النبالء، ج )

 ناخواسته مجبور به این کار شده است.

                                                           
 ابن االعرابی درباره محنت مکتوبی بر جای گذاشته باشد، همچنانکه میدانیم این موضوع نشان می .1

ً
دهد که احتماال

«. له التصانیف المشهورة » آمده است:  حلیة االولیاء؛ همچنین در 569، ص 3نویسنده متصوفه بوده است. سزگین، ج

 .139، ص 34نی، جاصبها
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توان گفت و این احتمال را داد که واقعه بین سالیان ق می462بته باز هم در تایید سال ال ب(

تاریخ االسالم، ) ق سال آغاز محنت صوفیان462ق رخ داده است. سال 469ق و سال 462ق یا 464

بغداد به  است که اسماعیل بن اسحاق درق سالي 464و سال  .(21، ص 41و ج  433، ص 40ج 

ر محاکمه یعني ابوحمزه ق، سال وفات یکي از حاضران د469شود و سال میقاضي القضاتي منصوب 

ق رخ داده 469ق و سال 462ق یا 464توان گفت این محاکمه بین سالیان پس میباشد. بغدادي می

 ق.462است و به احتمال بسیار زیاد در سال 

قمري  تر شد و گفت به احتمال زیاد در نیمه دوم این سالق دقیق462باز هم میتوان در سال  ج(

 426/  6/  43ق( مطابقت دارد با ) 462/  1/ 1)) ق( محاکمه رخ داده است462)یا نیمه اول سال 

الف با برادرش بر سر دلیل اختم که الموفق در محرّم این سال ببینی، زیرا در تاریخ مي(ش(

 سوي سامرا لشکرکشي دارد.اي بئلهمس

 مکان محاکمه  (2

بغداد محل محاکمه بوده است، زیرا زمان قاضي القضاتي اسماعیل بن اسحاق در هنگام محاکمه در 

بغداد بوده است. دالیل دیگر در تایید مکان محاکمه در قسمت زمان محاکمه آورده شده است و 

 گذارد.شکي در مکان محاکمه )بغداد( نمی هیچ

 هاي محاکمه شخصیت (9

 شوند.شوندگان تقسیم میندگان و محاکمهکنبه دو دسته محاکمه هاي محاکمهشخصیت

 غالم خلیل (4 ـ 9

او صوفیان را به  شخصي که باعث محنت صوفیان آن عهد و یکسري محاکمات علیه آنها شد. الف(

آید او باني که از خود حکایت بر ميزندقه منسوب میکند و باعث گرفتاري آنها میشود، امّا همانطور

 1اصلي محنت صوفیان و محاکمه ابوالحسین نوري است.

                                                           
غالم خلیل: احمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس، ابوعبدالله الّزاهد الباهلی البصری المعروف به غالم خلیل.  .1

ق( و در بصره دفن شد. چهره او در متون 339در بصره به دنیا آمد ولی در بغداد زندگی کرد و در همانجا از دنیا رفت )

سبت به صوفیان بسیار تیره است و در متون تاریخی نیز چهره چندان خوبی ندارد و از نظر عرفانی به دلیل اعمالش ن

فقهی قابل اطمینان نیست، با این همه در زمان خود در بغداد جالل و عظمتی داشته است. هجویری او را چنین توصیف 

ود را در پیش خلیفه و سلطانیان معروف گری کردی و خاین غالم خلیل مرد مرائی بود و دعوی پارسائی و صوفی»کند: می

  ...گردانیده بود بمکر و شعبده و دین را به دنیا بفروخته چنانکه اندر زمانه ما بسیارند و

مساوی مشایخ و درویشان بر دست گرفته بود در پیش خلیفه و مرادش آن بود تا مشایخ مهجور گردند کس بدیشان تبرک 

بخ سمنون و مشایخ کی مر ایشانرا یک کس بیش نبود بدین صفت امروز درین زمانه هر نکند تا جاه وی بر جای بماند بخ 

برای اطالعات  .333هجویری، ص «. محققی را صد هزار غالم خلیل هست اما باک نیست بمردار کرکسان اولیتر باشد...

؛ شمس 363 – 369، ص 33ج ، ابن جوزی، المنتظم، 399 – 393، ص 31بیشتر بنگرید به: ذهبی، سیراعالم النبال، ج 
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سیر اعالم النبالء، ج )گذارداره محنت غالم خلیل در اختیار میذهبي بیشترین اطالعات را درب ب(

غالم خلیل »او چنین آورده است: (. 438 – 436، ص 40و  تاریخ االسالم، ج  482 - 484، ص 17

بر سر »دهد که د از زبان ابن االعرابي ادامه میبع«. شودق از واسط وارد بغداد می462سال  در ابتداي

کار او تا جایي پیش رفت که ینداد را به زندقه منسوب کرد و امسئله محبّت، جماعتي از اهل بغ

 دولت و عوام را با خود همراه کرد و اینچنین جاسوسان نام هفتاد و اندي نفر را به ثبت رساندند و

 «وجود آوردند.موجبات رنج و آزار صوفیان را ب

که از اطالعات بازمانده پیداست غالم خلیل اهل بصره بود و به کمک عالمان و زاهدان آنطورج( 

در بغداد براي کاهش قدرت و ارزش صوفیان بغداد شروع به این دسیسه چیني کرده اي بصره

ق( و یا 432احتماالً این بال تا زمان مرگ غالم خلیل ) 1(.433، ص 40ذهبي، تاریخ االسالم، ج )بود

 ق( ادامه داشته است.438حتي تا زمان مرگ الموفّق )

 خلیفه (2 ـ 9

ذهبي، سیر )عنوان خلیفه حاضر در محاکمه اشاره کرده استالمعتمدباهلل ببه صراحت به نام ذهبي 

نویسي بزرگ شکي نیست، عنوان تاریخبا اینکه در عظمت ذهبي ب .( 131، ص 12اعالم النبالء، ج 

عنوان همان خلیفه محاکمه شک د دارد که به ما این اجازه را میدهد که به معتمد بامّا دالیلي وجو

که در سطور قبل آمد(. مکان محاکمه که بغداد باشد، نمیتوان شک کرد )همانطور کنیم. زیرا در

پس باید خلیفه در زمان محاکمه در بغداد بوده باشد. و همچنین طبق روایات حکایت و آنچه که 

زمان )دهه هفتاد قرن سوم هجري قمري( سامرا در بغداد بوده باشد، امّا در آن پیداست، خلیفه باید

فت را دوباره به بغداد منتقل میکند ق است که معتمد مرکز خال480ت بوده و در سال مرکز خالف

ري اهمیّت خود را بدست دلیل تحریکات زنگیان و یعقوب لیث صفاق ب 464)هر چند که از سال 

                                                                                                                                              
؛ 313 – 313، ص 3الدین محمد ذهبی، میزان االعتدال، تحقق علی محمد البحاوی )دارالمعرفة، بیروت: بی تا(، ج

، 33، ابن الکثیر، ج 339 - 336، ص 34؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ج 94 – 39، ص 9؛ بغدادی، ج33، ص 1االتابکی، ج

 .99ص 
قسمت علی بن حمزة االصفهانی سخنی درباره غالم خلیل آورده است که جالب توجه ، در نفحات االنسجامی در .1

فه شنید؛ گفت: یکی از نارسیدگان متصوفه هّمت در ئغالم خلیل در آخر عمر مجذوم شد؛ یکی از بزرگان این طا»است: 

جام میگرفت خدایش شفا فه است گاه گاه اعمال ایشان بوی انئوی بسته است و نیک نکرده است که او منازع این طا

ول نکردند. بنگر که انکار این دهاد. این سخن با غالم خلیل گفتند. از آن توبه کرد و هرچه داشت پیش مشایخ فرستاد قب

( این سخن تنها 344)نفحات االنس، ص « فه آخر آن مرد را به توبه رسانید؛ کسی که اقرار داشته باشد خود چون بود.ئطا

است؛ آیا این روایت برای نشان دادن حّقانیت متصّوفه و آشکار کردن خطای غالم خلیل ساخته و در نفحات دیده شده 

 پرداخته نشده است؟



 

 

 

 

 

 

 077/  کنکاشی در روایات محاکمه ابوالحسین نوری، عارف قرن سوم هجری

 توانسته باشد.عتمد در زمان محاکمه در بغداد میراحتي گفت متوان بدر اینجاست که نمی .آورده بود

 تواند باشد؟از خلیفه چه کسي می پس منظور

مورد نظر دانست؛ آنهم با این احتمال که عنوان خلیفه ان با مالحظاتي همان معتمد را بتومی الف(

ق 464که گفتیم از سال طورده باشد در بغداد بوده، چون همانجاي اینکه در سامرا بوزمان بدر آن

 شود.رکز خالفت نمییابد هر چند که ميبغداد دوباره اهمیت خود را باز م

ا خلیفه حاضر در محاکمه معرفي توان گفته ماسینیون را صحیح دانست که موفق راز طرفي می ب(

 . ( 23، ص 1ماسینیون، ج)داند که فرمان گرفتن صوفیان را داده استمیکند و او را کسي می

گوید مادر نمیرابي درباره محنت صوفیان صحبت میکند، که از زبان ابن االعذهبي در جایی ج(

این را باید اضافه کرد  1آورد.معتمد خلیفه را بر گرفتن صوفیان تحریک کرد، بلکه نام موفق را مي

 .(169، 220، ص17و  14ذهبي، سیر اعالم النبالء، ج )انده موفق و معتمد از یک مادر نبودهک

بینیم خلیفه واقعي موفق است و معتمد تنها شود، ميابعي که از این دو برادر صحبت میدر من د(

هایش در ق( و موفقیت461ش )زمان ولیعهدینام خلیفه را بر خود دارد؛ قدرت موفق مخصوصاً از 

 برابر زنگیان و صفاریان باال گرفت.

هایي که ق یعني سال469تا سال  464ي در کتب تاریخي به سالشماري سالهاي و دیگر اینکه وقت ه(

نگریم، موفق بیشتر در بغداد حاضر است. مثل این ن محاکمه در آن رخ داده باشد، میاست ای ممکن

ن موضوع بیشتر ق ای462است که سامرا از آن معتمد و بغداد جایگاه موفق باشد، مخصوصاً در سال 

 4خورد.بچشم می

 بدانیم نه معتمد. بنابراین، با این اوصاف بهتر است خلیفة زمان محاکمه را موفق )ولیعهد معتمد(

 یقاض( 9 ـ 9

از عمر  اءیاالول ةیحل تیدو روا نیبدر این مورد تفاوت آشکار  مختلف،منابع  يتهایروا انیاز م (الف

دیده (473هجویري، ص )کشف المحجوب تیو روا( 420، ص 10اصبهاني، ج )يالبغداد البنّا

 تیهمان روانوعي باند به را آورده يکه نام قاض گریاند؛ البته منابع درا آورده يکه نام قاض شودمی

 (هاتی: جدول تفاوت روابنگرید به. )دگردنمی ازب يعمر البنّا البغداد

محاکمه عباس  يقاض نکهیبر ا يمبن يریگفته هجو ادیز اریاحتمال بسبکه گفت  دیجا بانیدر ا (ب

فقط در یک منبع نام او آمده  (1دو دلیل است:  این امر به .(همانجا)باشدمیاشتباه ، است يبن عل

 نکه در زما افتیقرن  نیدر ا يعنوان قاضبن اسحاق ب لیاز اسماع يتوان ناممتون می در( 4است. 

                                                           
 (333، ص 34)تاریخ االسالم، ج «. کانت السیدة والده الموفق مائله إلی غالم خلیل»ذهبی آورده است:  .1
؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ج 13 – 19، ص 33بن الکثیر، ج ؛ ا331 – 331، ص 33المنتظم، ج  نگاه کنید به: ابن جوزی، .2

 .116 – 141، 1؛ ابن خلدون، ج 11 - 9، ص 33
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را در بغداد بر عهده داشته است و بر  يالقصات يمسند قاض )که در سطور قبل بیان گردید( محاکمه

در بغداد  يدر قرن سوم هجر ينام عباس بن علب يقاض کیاز  يتوان نشاننمی یيجا چیعکس در ه

 1.نام در زمان محاکمه بوده باشد نیبا ا يقاض کی نکهیچه برسد به ا ،کرد دایپ

همچنین عالوه بر این  بنیاد است.بيمحاکمه  يدر مورد قاض يریسخن هجوبنابراین، احتماال 

 ادیبنياحتماالً ب نیز «خانه بردهر سه را به » :دیگومسئله، سخن او در این مورد که می

 ،برندکه نام می يکه عالوه بر اشخاص شوددیده می گریدر منابع د زیرا ،(473هجویري، ص )باشد

استفاده ي ریکه از متن هجو زی! عطار ننیز گرفتار شدند!« جماعتي دیگر»کنند که اغلب اشاره می

مانند هجویري اشتباه کرده است و این که داند )شوندگان را همان چند تن می کمهمحااست، کرده 

 (هاتی: جدول تفاوت روابنگرید به) .(عالوه بر اشتباهات دیگر عطار است

محاکمه )غالم  گریطرف د اوکه و آن اینوجود دارد  تیشخص نیدر رابطه با اقابل توجه  يانکته (ج

 4بوده است(. ثیحد نهیاختالف در زم نیهر چند که ااست ) ( را قبول نداشتهلیخل

در  ي،نور نیسخنان ابوالحس رکه چگونه او عالوه ب توان دیدمحاکمه می ریبا مشاهده رفتار او در س

 يآزاد جهیو در نت فهینظر خل رییداشته است و با سخنان خود موجبات تغ ریروند محاکمه تأث

 است. آوردهمحکومان را فراهم 

 ( ابوالحسین نوري 1 ـ 9

گردد و بر محور او و عمل او )ایثار( می باشد که این حکایتاصلي حکایت مینقش اوّل و شخصیت 

نامش در تمامي منابع آمده است. باید گفت که او از کساني است که این محاکمه و محنت غالم 

خلیل، بیش از دیگران بر زندگي او تاثیر گذاشته است و وقتي در باب محنت غالم خلیل )یا محنت 

که با نام وفیه و غیره رجوع میشود، مالحظه میگردد که این محنت همانطور( به منابع صصوفیه

                                                           
اسماعیل بن اسحاق: ابواسحاق اسماعیل بن اسحاق بن اسماعیل بن حماد بن زید بن درهم الجهضمی األزدی از  .1

ق 1تا  3های ی از عالمان و قضات مالکی که در سدهخاندان ابن درهم )یا آل حماد یا بنو حماد( که به عنوان افراد خاندان

 زیسته اند و ابواسحاق از مهمترین افراد این خاندان بود.در عراق می

قضای هر دو ناحیة بغداد و سپس  365ق(. در سال 344یا  355عالم، محدث، فقیه و قاضی مالکی در بصره زاده شد )

  ماند.( در این مقام باقی می393ارب بر عهده گرفت و تا آخر عمر )منصب قاضی القضاتی را پس از مرگ ابن ابی الشو

؛ ذهبی، سیر اعالم النبالء، ج 391، ص 6؛ بغدادی، ج 169 – 116، ص 33درباره او بنگرید به: ابن جوزی، المنتظم، ج 

 – 335، ص 6(، ج م 3594ق /  3144؛ ابی عبدالله یاقوت حموی، معجم االدباء )قاهره: دارالفکر، 113 – 115، ص 31

شمس الدین محمد ذهبی،  ؛51 – 53، ص 5؛ الصفدی، ج 339، ص 3؛ ابن العماد، ج 33، ص 33؛ ابن الکثیر، ج 314

، 6الکامل فی التاریخ، ج  ؛ ابن االثیر،636 – 639، ص 3ق(، ج  3131تذکرة الحفاظ، )تهران: دار احیاء التراث العربی، 

 .31ص 
 .39، ص 9بغدادی، ج ؛ 333، ص 34یخ االسالم، جتار ،ذهبینگاه کنید به:  .2
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غالم خلیل پیوند خورده است، به نوعي با نام ابوالحسین نوري نیز پیوند دارد، مانند پیوندي که 

 احمد بن حنبل با محنت خلقت قرآن دارد.

 ( ابوحمزه بغدادي 5 ـ 9

اند، امّا در جاییکه از ابوحمزه ت مجهول آوردهصورا بعطار در این حکایت نام او ر هجویري و الف(

شود که منظورشان از ابوحمزه و بوحمزه همان بغدادي صحبت میکنند به صراحت معلوم می

 1ابوحمزه بغدادي معروف است.

ابوحمزه بغدادي است که به ابوحمزه صوفي هم  4نام ابوحمزه صوفي که ابن جوزي آورده، همان ب(

نه در کتب مربوط به صوفیان.  7بینیمم او را با این صفت بیشتر در کتب تاریخي ميمعروف بوده و نا

 توان یافت.در آن عصر نمی« ابوحمزه صوفي»ام شخص دیگري با ن

به صراحت او ( 377عطار، ص )و به دنبال او عطار( 192هجویري، ص )عالوه بر اینکه هجویري ج(

تایید  مسلک و سخنان و احوال او نیز این مسئله راکنند، مرام و اکمه معرفي میرا حاضر در مح

 راحتي به او جرم زندقه را منسوب کنند.میکند که میتوانستند ب

بینیم، در حکایتي همچنانکه ابوحمزه، ابوبکر دقّاق و نوري را در این حکایت در کنار هم مي د(

رفان را در مسجد شونیزیه دیگر نیز که در شرح حال ابوبکر دقّاق آورده شده است، هر سه این عا

هر سه این عارفان در محاکمه  توان گفت بودندر کنار یکدیگرند و در نتیجه میکه  2یابیممي

 توانسته اتفاقي باشد.نمی

اند، همان ابوحمزه پس منظور از ابوحمزه یا ابوحمزه صوفي که هجویري و ابن جوزي آورده ه(

توانسته در باید گفت این شخصیت می 2هجري است. بغدادي صوفي بزّاز از عارفان بزرگ قرن سوم

 محاکمه حاضر بوده باشد و دلیلي بر رد آن وجود ندارد.

                                                           
وی آن بود که اندر وقعت نوری و بالء وی با وی بوده »کند، آورده است: هجویری در جایی که از ابوحمزه صحبت می .1

و از آن قوم بود »(. عطار نیز در قسمت ابوحمزه آورده است: 351)هجویری، ص « کی خداوند تعالی جمله را خالص داد

 (. 311)عطار، ص « خلیفه ایشان را گرفت تا بکشد پس نوری در پیش رفت تا خدای ـ تعالی ـ همه را خالص دادکه 
22  

 و غیره. 341، ص 6؛ ابن کثیر، ج 154، ص3؛ بغدادی، ج336، ص 33المنتظم، ج  نگاه کنید به: ابن جوزی، .3
، 1نام ابوبکر دقاق آمده است مانند: سمعانی، ج . در کتب دیگر نیز این حکایت ذیل 111، ص 9تاریخ بغداد، ج  .0

 .139؛ ابن جوزی، تلبیس ابلیس، ص 341، ص 33؛ و ابن الکثیر ج 34، ص31المنتظم، ج  ؛ ابن جوزی،364ص
ابوحمزه بغدادی: محمد بن ابراهیم، ابوحمزه بغدادی صوفی بزاز. که با سری سقطی، بشر حافی، خیر نّساج، ابوعلی  .4

صر تّمار و ابوالحسین نوری مصاحبت داشته است. برخی به او نسبت حلولی داده اند. خواجه عبدالله رودباری، ابون

ق در بغداد از دنیا رفت. برای 365(. او در سال 333شمارد. )طبقات الصوفیه، ص انصاری او را نزدیک به بشر حافی می

؛ 396 – 391، ص 34؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ج 333 – 336، ص 33اطالع بیشتر بنگرید به: ابن جوزی، المنتظم، ج 

؛ عطار، ص 341، ص 6؛ ابن اثیر، ج 151 – 154، ص 3، بغدادی، ج16: 1؛ االتابکی ج 119 – 111، ص 3الصفدی، ج 
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 ( ابوبکر دقاق9 ـ 9

توانسته در محاکمه حضور داشته باشد و دلیلي بر فان بزرگ قرن سوم هجري است که میاو از عار

 1انکار حضور او وجود ندارد.

ابوحمزه بغدادي و نوري است و  او نیز از نظر مرام، مسلک، سخنان و احوال همچون الف(

 راحتي مورد اتهام زندقه قرار گیرد.میتوانسته ب

که در قسمت ابوحمزه بغدادي آوردیم، حکایتي در شرح حال ابوبکر دقاق دیگر اینکه همانطور ب(

دهد و این نشان از ارتباط و نزدیکي این سه با هم ه نشان میآورند که او را کنار نوري و ابوحمزمي

 دارد. 

                                                                                                                                              
، جامی، ص 315 – 319؛ انصاری، ص 351؛ هجویری، ص 53 – 53، قشیری، ص359 – 351؛ سلمی، ص 336 – 331

34 – 33.  

ق و استفاده از آن در متن دالیلی وجود  395ق به عنوان سال مرگ ابوحمزه بغدادی بر سال  365ن سال برای ترجیح داد

 دارد:

ق از دنیا 333الف( چنانکه در منابعی که شرح حال این عارف آمده است، او شاگرد ُبشر حافی بوده است. بشر در سال 

؛ 164 – 116، ص 9؛ اصبهانی، ج 313 – 314ری، ص ؛ هجوی641 – 956، ص 3رود. )ابن جوزی، صفة الصفوة، ج می

 331 – 349، ص 36؛ ذهبی، تاریخ االسالم، ج 13 – 15؛ سلمی، ص 94 – 63، ص 3؛ بغدادی، ج 15 – 16قشیری، ص 

و...(. در سال مرگ او شکی نیست، زیرا تمامی منابع در آن اتفاق نظر دارند. با توجه به سال مرگ بشر حافی، اگر سال 

ا سال مرگ ابوحمزه به حساب آوریم و مدت عمر او را به طور متوسط هفتاد و حداکثر هشتاد سال بگیریم، باید ق ر 395

بگوییم در زمان مرگ بشر حافی، او هشت یا هجده ساله بوده است، پس چگونه توان او را شاگرد و بهره گرفته از بشر 

  شمرد؟

ق ارجحیت دارد و برگزیدن آن به عنوان سال مرگ این  395سال  ق بر 365ب( آن طور که پیداست از نظر منابع سال 

 آید.عارف صحیح تر به نظر می
و همچنین  النجوم الزاهرةو  البدایة و النهایةابوبکر دقاق: همان محمد بن عبدالله ابوبکر دقاق که او را با این لقب در  .1

بینیم؛ اّما در کتب دیگر با لقبی متفاوت آمده ( می33 – 34، 31)ابن جوزی، ج  المنتظمدر نسخه بدل ترجمه حال او در 

؛ و ابن 111، ص 34؛، اصبهانی، ج 111 – 113، ص 9؛ بغدادی، ج 364، ص 1است مانند: الزقاق )سمعانی، ج 

آمده است: هذه النسبة الی الزق و بیعه و علمه واصالحه( و یا سمعانی  االنساب(. در 33 – 34، 31جوزی، المنتظم، ج 

آورده است:  اللباب؛ ابن االثیر در 949، ص 3؛ ابن االثیر، اللباب، ج 139، ص 3لرقاق ) ابن جوزی، صفة الصفوة، ج ا

؛ ابن جوزی، المنتظم، 341 – 341، ص 33ق از دنیا رفت. )ابن الکثیر، ج 354هذه النسبة إلی الرق و بیعه(. او در سال 

ز شیوخ بزرگ صوفیان است و اهل مجاهدت و ریاضت و برای او کرامات و (. او ا313، ص 1؛ االتابکی، ج 33 – 34، 31ج 

احوال عجیب نسبت داده اند. با تمام این احوال نشانی از او در متون مربوط به ترجمه حال صوفیان )به جز در کتاب 

 بینیم.( نمی139، ص 3؛ و ابن جوزی، صفة الصفوة، ج 111، ص 34اصبهانی، ج 
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 ( شحام 7 ـ 9

آمده  رساله قشیریهتوان یافت، مگر همان نام که در روایت در هیچ کجا نشاني از این نام نمی

توان وي را حذف با وجود این، نمی .( 207و قشیري، ترجمه عثماني، ص  761قشیري، ص )است

در محنت غالم  چنداني نداشته تا نامش در دیگر کتب برجاي بماند. کرد و امکان دارد که شهرت

شدند و احتمال اینکه او یا رقّام رفتار شدند که حدود هفتاد نفر میخلیل افراد زیادي در بغداد گ

 1یکي از آن اشخاصي باشند که ما آنها را نشناسیم وجود دارد.

 ( رَقّام 8 ـ 9

ود شجهول دارد. با اینهمه نام او در سه منبع دیده میاین شخصیت مانند شحام هویتي م الف(

جاي رقّام، ارقام از متن هجویري استفاده کرده، ب ها(. عطار با اینکه)بنگرید به: جدول تفاوت روایت

 4آورد که این نیز اشتباهي از چند اشتباه او در این حکایت است.مي

دائرة )رقّام را همان رویم بن احمد بدانیمشود که المعارف بزرگ اسالمي پیشنهاد می در دائرة ب( 

افزاید و در اینکه چرا چنین پیشنهادي داده میشود مطلبي نمی، اما (14المعارف بزرگ اسالمي، ج 

( را جزء 707)فاینجا نیز دلیلي بر پذیرفتن این نظر وجود ندارد. هر چند که بتوان رویم بن احمد 

 7ن او در محاکمه ابوالحسین نوري وجود ندارد.حساب آورد دلیلي بر بودحاضران در محنت ب

ق )یا توان مطرح کرد و آن اینکه به احتمال بسیار کم نام رَقّام به ابوبکر رقانظر دیگري را نیز می ج(

ابوبکر دقّاق )که وصفش  گردد و از این طریق شاید بتوان او را همانهمان دقاق، یا زقاق( برمی

 حساب آورد.گذشت( ب

                                                           
 . 391، ص 31سیر اعالم النبالء، ج ؛  65، ص 34تاریخ االسالم، ج  ،بیذهنگاه کنید به:  .1
تی تجلب من فارس »گوید: سمعانی در األنساب می .2

ّ
قم علی الثیاب التوزیه ال ام هذه النسبة إلی الرَّ

َّ
ق )األنساب، « الرَّ

ه شخصی با این لقب برخورد شد، (. در آثار صوفیان به شخصی با لقب رقام برخورد نشد و در کتب دیگر اگر ب91، ص 1ج

آن شخص نه از نظر صوفی بودن و نه از نظر زمانی با محاکمه ابوالحسین نوری مطابقت ندارد. مانند: ابوحفض محمد بن 

ام القطان )ابن االثیر، 91، ص 1احمد بن التستری الرقام من اهل التستر )سمعانی، ج 
َّ
ق ( یا ابوالولید عباس بن الولید الرَّ

ب
ّ
 (.131، ص 3اب، ج الل

؛ 361، ص 31رویم بن احمد نیز در محنت غالم خلیل گرفتار شد و به موجب آن به شام رفت )ابن جوزی، المنتظم، ج  .3

( این در حالی است که اسماعیل ابن اسحاق )قاضی محاکمه نوری( او را در بغداد 333، ص 33ذهبی، تاریخ االسالم، ج 

( یعنی حّتی از جنید هم موقعیت مناسبتر و محکم 311ص ، 33بر منصب قضاوت گماشته بوده است. )ابن کثیر، ج 

گفته است و آید او نیز مانند نوری بعضی مواقع بی پروا سخن میشود؛ به نظر میتری داشته است، اّما باز هم گرفتار می

 د.شود که در محاکمه نوری حضور داشته باشکرده، اّما دلیل نمیهمچون جنید در سخن گفتن محافظه کاری نمی



 

 

 

 

 

 

 90پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/042

 

 ( جنید3 ـ 9

 و شخصیت او به دو شکل در حکایت آمده است:  1نام جنید

م خویش از دست شود که خود را از طریق فقه و علسه منبع بیرون از محاکمه دیده میدر  الف(

 ها( )بنگرید به: جدول تفاوت روایت 4دهد.غالم خلیل نجات می

گفتیم عطار تا حدودي که قبل از این همانطور 7عطار او را جزء محاکمه شوندگان آورده است. ب(

حکایت را به شیوه خود بیان کرده و زیاد به اصل ماجرا و واقعیت پایبند نبوده است و در اینجا 

همین سهل انگاري در نقل روایت روي داده است و به اشتباه جنید را حاضر در محاکمه و جزء 

 محاکمه شوندگان آورده است. در نفي سخن عطار دالیلي وجود دارد: 

او خود را از طریق فقه »باشد: ه منبع قبل از او در این مورد میمهمترین دلیل همان سخن س( 4

 «نجات داد.

دهد جنید هنگام بوط به نوري به حکایتي برخورد میکنیم که نشان میدر میان حکایات دیگر مر( 2

 2د.گیرینکه اصالً مورد محاکمه قرار نمیمحنت صوفیان چگونه خود را نجات داده است و ا

باشد که نام او تنها در یک منبع جزء محاکمه شوندگان دو دلیل به غیر از این مسئله می این (9

 آمده است.

 ( شبلی44 ـ 9

شوندگان که با حقیقت و واقعیت همخواني هم جزء محاکمهرا تنها عطار آورده است و آن 2نام شبلي

( در منابعي که درباره شبلي مطالبي 4( نام او تنها در یک منبع آمده است. 1چرا که:  6ندارد.

رود. با توجه به این اعداد و ق از دنیا می772ر کرده و در سال سال عم 83اند، آمده است که او آورده

ساله بوده است.  48نکات، شبلي در زمان محاکمه هفده ساله و حتي در زمان مرگ غالم خلیل 

پس حتي این احتمال که در هنگام محنت غالم خلیل مورد بازخواست قرار گرفته باشد، خیلي کم 

                                                           
جنید: جنید بن محمد، ابوالقاسم الخّزاز القواریری البغدادی، اصلش از نهاوند بود و در بغداد به دنیا آمد )بعد از سال  .1

ق از دنیا رفت. از نظر فکری و مشربی تا حدودی با ابوالحسین  359ق(، در آنجا زندگی کرد و در همانجا در سال  334

ه که در مأل عام نباید هر حرف و سخنی را بیان کرد؛ به همین دلیل، برعکس نوری موافقت داشته است، اما عقیده داشت

 نوری، دشمنان صوفیان و بدخواهان نتوانستند بر او دست یابند.
؛ عزالدین محمود کاشانی، مصباح الهدایه، تصحیح و مقدمه و 399؛ ابن جوزی، تلبیس ابلیس، ص 163قشیری، ص . 2

 . 113(، ص 3193)تهران: زوار،  تعلیقات آقای جالل الدین همایی
 

 .39؛ جامی، ص 354انصاری، صبرای نمونه نگاه کنید به:  .0
سروشَنة و محل تولد و زندگی او بغداد است، ولی چنانچه  .4

ُ
شبلی: ابوبکر شبلی، ُدلف بن جعفر، اصل او از خراسان از ا

 تمامی منابع )به جز در شذرات ا
ً
آمده( سال مرگ او را  119لذهب که سال مرگ او را گفته اند متولد سامراست. تقریبا

 .آورده اند 111
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صر خودش از دانیم در عه حضور داشته باشد؛ هر چند که میاست چه برسد به اینکه در محاکم

 شده است.صوفیان بزرگ محسوب می

 حکایت بازسازي شده 

 باشد(.ده شده است ؛ جزء متن روایات نمیپرانتز قرار داي که در مطالب) منابع: ياستناد به تمام با

نزد  انیوفصاز  لینها غالم خلآس أو در ر (يا)از زاهدان بصره يادر بغداد عده (ق 462 در سال) 

نها را به زندقه آو  کردند یيو بدگو ينیسخن چ (في الواقع در آن زمان مؤفق بوده است )که فهیخل

 يأنا اعشقن»: نسخ نیرا به سبب گفتن ا ينور نیو ابوالحس يلیدلرا ب کی)که هر منسوب داشتند.

 يریحکم دستگ تاکردند  يرا راض]یعني مؤفق[ او  به کمک مادر مؤفق،دستگیر کردند و « يو اعشق

فرمان  فهیخل بعد از آن و با صادر شدن این حکم محنت آغاز شد(.د نو مرگ آنها را صادر ک

کردند که از  يریدستگدر بغداد نفر( از آنها را  34)حدود  ياعدهو را صادر کرد  انیصوف يریدستگ

 يا)البته عده .ام بودنداق، شحام و رقّ، ابوبکر دقّيبغداد ي، ابوحمزه صوفينور نینها ابوالحسآجمله 

فقه  قیخود را از طر ،دیمانند( جن يصوفیک و  ختندیگر يابه کمک مردم پنهان شدند و عده

  ت داد که بر مذهب ابوثور بود.نجا

 شیخود پ ،ينور در هنگام گردن زدن، .فرمان داد شانیاو به زدن گردنها ،بردند فهیخل شیآنها را پ

چرا از » گفت:او ب شد و به متعجّ يجالد از عمل نور؛ قدم و شروع کننده شد تا گردنش را بزنند

 يدوست دارم حت»گفت:  ينور« ؟يترس؟ نمیيشوقدم می شیپ نیمردن چن يدوستانت برا نیب

 گرانید وجالد «. کنم ثاریخاطر دوستانم اخود را ب يلحظه از زندگ کیاگر مکانش باشد به اندازه 

 يرا به قاض هیقض نیبه ا يدگیرس فهی. خلدیرس فهیخل هبخبر  نیو ا ندکرد درنگ نهادر کشتن آ

در  يفقه ياالتؤس يقاض. سپردـ  بن اسحاق آن را بر عهده داشت لیاسماعزمان در آن که ـ القضاة

 يهمه گفتنیا» گفت: يبه قاض يسپس نور؛ جواب داد يرون و پرسیدطهارت از او  عبادت و نهیمز

و  کنندو نگاه می شنوندبراي رضاي خدا میوجود دارند که  يخدا بندگان يبرا، بدانکه بعد يول

 شایهگر دیشن را سخنان او لیاسماع يوقت«. ..و. پوشندمی و خورندمی و کنندحرکت می و نندینشمي

جمع از زنادقه  نیهمانا اگر ا» به او گفت: رفت و فهیخل شیسپس پ .يطوالن ياهیهم گرنآگرفت 

و را دادند  نهاآ یيفرمان رهااز آن، پس «. پرست نخواهد بود کتاینفر  کی نیزم يد پس در رونباش

دست ب يرا برا يبسب و لیلما د: »گفته شد «؟دیخوراز کجا می» :دینها پرسآاز  فهیخل زماندر آن

بعد ادامه  و«. به خدا واگذار شده است که کارمان میهست ميما قو؛ میشناسنمی مانیوردن روزآ

پس  بدایاو دست  يکه به دوست يکس شد و کیبه قرب او نزد دیاو رس يکه به دوست يکس»دادند: 

 «.دزینبندگان برگ نیاو را از ب
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 بحث 

 اهمیت حکایت از دو جهت قابل توجه است: (1

 الف( رابطه آن با یک واقعه )محنت غالم خلیل(.

 ب( رابطه آن با شخصیت اصلي حکایت )ابوالحسین نوري(.

« آري»هاي مفصلي گردید، که با توجه به آنها باید گفت اعتبار تاریخي در سیر مقاله بحث از نظر (2

هایي در آن توسط کاتبان و راویان و حتي صوفیان ریخي دارد. )هرچند که دخل و تصرفتااعتبار 

اي از حقانیت آنها ]صوفیان[ در طول زمان صورت اي از محنت و جلوهجهت نشان دادن گوشه

 گرفته است(.

با  رابطه این حکایت ، امّا در اینجا منظور،«آري»از نظر واقعیت داشتن این حکایت باید گفت  (9

 هاي این حکایت بحثيافتاده است. بحث مربوط به روایت باشد که در گذشته اتفاقیک واقعه می

که در سیر این پژوهش مشاهده گردید، اعتبار برخي روایات از جداگانه است و باید گفت همانطور

یت ( و برخي دیگر تا حد یک حکاحلیة االولیاءاین نظر )واقعیت( قابل قبول است )مانند روایت 

( و برخي نیز بسیار تذکرة االولیاءکند )مانند روایت شده و به دور از واقعیت تنزّل میساده، تحریف 

 ( که ارزش چنداني ندارند. احیاء علوم الدیناند )مانند روایت کوتاه و در حد یک اشاره

 توان گفت: گیري حکایت به ترتیب اهمّیت میلدرباره دلیل شک (1

طرف )که با توجه به ن آزاد شدن محاکمه شوندگان از یکن حکایت و به تبع آعمل نوري در ای الف(

اعث شده تا نموده است و این عجیب بودن احتماال بوجود در آن روزها اتفاقي عجیب میفضاي م

اي ها بیفتد و در یادها بماند( و از طرف دیگر باید رابطه این حکایت با واقعهاین حکایت بر سر زبان

 مخصوصا براي صوفیان( را به چگونگي عمل نوري نیز اضافه کرد.نسبتا مهم )

عنوان وسیله براي ي یک عارف بزرگ و مهمتر از آن بعنوان یک واقعه از زندگیت باین حکا ب(

باشد؛ فرد و ملموس میرت کامال منحصر بصوعقاید و مسلکهاي او )ایثار( ب نشان دادن یکي از

زمان هنگام صحبت از او و مخصوصا درباره یکي از عقاید او در آندلیل به احتمال زیاد افراد همین ب

 افتادند.ر ناخودآگاه به یاد این حکایت می)ایثار( به طو

توان گفت از نظر ( نیز آمده است میتاریخ دمشقبا توجه به اینکه در برخي کتب تاریخي )مانند  ج(

 میت نسبي برخوردار بوده است.تاریخي )مخصوصا در زندگي این عارف( نیز تا حدودي از یک اه

ست و مشاهده گردید که ها در سیر پژوهش بیش از مسائل دیگر صحبت شده ادرباره شخصیت (5 

اند و نیز نقش و موقعیت این اشخاص ها در این زمینه مشکل دارند و از واقعیت دور شدهکدام روایت

 در این سیر کامال آشکار گردید.
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بدلیل طور قطع مشخص گردید )بغداد(، اما زمان محاکمه کمه بدر جریان مقاله مکان محا (9 

 قمر(. 462طور تقریبي روشن گردید )سال کمبود اطالعات ب

 ها با نوري در جریان پژوهش آشکار شده است.رابطه برخي از شخصیت (7 

دهند، میبوالحسین نوري اطالعاتي به ما تمام مطالبي که در مقاله بیان گردید به نوعي درباره ا (8 

 اما نکاتي چند عالوه بر این مطالب باید اضافه کرد:

اي که قیده ج( داري قدرت بیان باال )بگونهپروا ب( راسخ بر سر عشخصیت وي: الف( بسیار بي

 توانست بر دیگران تأثیر بگذارد و این ویژگي با شاعر بودن او همخواني دارد(. می

بسیار  طورابعاد فکري نوري در این حکایت بهمترین عنوان یکي از مب« ایثار»زمینه فکري وي: 

خصوص که یکي از اصول مکتب نوري است. )بحث پیرامون این موضوع اي نمایان است. ببرجسته

]ایثار[ درباره این حکایت و نوري حائز اهمیت است، اما از عهده این مقاله خارج بوده و نیاز به 

 فرصت دیگري است(.

 ها(فتهگیري )خالصه یانتیجه 

 دو راوي اصلي حکایت: عمرالبنّا البغدادي و احمد بن عطاء .4

 ق462مکان محاکمه بغداد و زمان آن احتماال  .2

غالم خلیل براي کسب قدرت و از میان برداشتن رقیبان دیني خود در بغداد شروع به  .9

چیني براي سرکوبي صوفیان کرد تا خودش از لحاظ دیني در رأس باشد نه صوفیاني که دسیسه

 مردم براي آنها احترام بسیار قائل بودند و همچنین مورد محبت. 

 نه المعتمد باهلل که ذهبي نام او را آورده است. خلیفه حاضر در حکایت المؤفق باهلل است .1

 قاضي محاکمه اسماعیل بن اسحاق است نه عباس بن علي که هجویري نامش را آورده است. .5

دلیل سابقه آشنایي با ابوالحسین ب دلیل خصومت با غالم خلیل، و همچنین احتماالقاضي ب .9

 بوده است. نوري، در روند آزادي نوري و همراهانش تأثیرگذار 

هاي متفاوتي آمده، همان ابوحمزه بغدادي صوفي وحمزه که در روایات مختلف به شکلمنظور از اب .7

 بزّاز است.

شبلي برخالف گفته عطار در محاکمه حضور نداشته است و حتي شاید در محنت غالم خلیل به  .8

 او آزاري نرسیده باشد.

در برخي روایات آمده، امّا داشته است. البته نام او جنید برخالف گفته عطار در محاکمه حضور ن .3

 عنوان محاکمه شونده.نه ب

آمده، همان ابوبکر دقّاق )یا رقّاق( باشد؛ نه طبق  رساله قشیریهاحتمال دارد رقّام که نامش در  .44

 ، رویم بن احمد.المعارف بزرگ اسالمي دائرهگفته 
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دقّاق، ابوحمزه بغدادي و ابوالحسین نوري در این وجود هر سه عارف بزرگ یعني ابوبکر . 44 

اي خاطر هم محلهدوستي آنها با یکدیگر و شاید ب دلیل سابقهدلیل نبوده، بلکه احتماال ببي محاکمه

  بودن آنها بوده است.

کشف و  االؤلیاء تذکرههاي موجود در ن اشتباهات را به ترتیب در روایتاز نظر تاریخي بیشتری .42
 توان یافت.می المحجوب
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 قاضی محاکمه شوندگان خصیتهاي فرعی

بانی یا 

بانیان 

 محاکمه

 منابع سند روایت خلیفه

 جمعی و از آنها نوري سیاف
قاضی 

 القضاة
 خلیفه غالم خلیل

سمعت عمر البناء 

 البغدادي

حلیة 

 االولیاء

 سیاف
جمعی و از آنها 

 ابوالحسین نوري
------ ------ 

بعض 

 الخلفاء
------ 

آداب 

 الصحبة

 جمعی و از آنها نوري سیاف

قاضی 

القضاة 

اسماعیل 

 بن اسحاق

 خلیفه غالم خلیل

اخبرنا ابونعیم 

قال سمعت عمر 

 البناء البغدادي

تاریخ 

 بغداد

سیاف،جنید ) در 

فقه گریخت و 

خویشتن را بدان 

باز پوشید و وي 

فتوي کردي بر 

 مذهب بوثور(

شحام و رقام و نوري 

 و جماعتی
 خلیفه غالم خلیل قاضی

از استاد ابوعلی 

 دقاق شنیدم

رساله 

 قشیریه

سیاف، صاحب 

 برید

نوري و رقام و 

 بوحمزه

قاضی 

القضاة 

عباس بن 

 علی

 ------ خلیفه غالم خلیل
کشف 

 المحجوب

 سیاف – 2و  4

جنید بن – 2

محمد ) که با فقه 

خود را نجات داد 

که بر مذهب ابی 

 ثور بود(

آنها را گرفتند و  – 4

 یکی از آنها نوري بود

نوري، ابوحمزه  – 2

صوفی، ابوبکر دقاق و 

 جمعی از همعصران

قاضی  – 4

القضاة 

اسماعیل 

 بن اسحاق

 القاضی – 2

 غالم خلیل
 – 2و  4

 خلیفه

بإسناد عن  – 4

أبی نعیم الحافظ 

قال سمعت عمر 

 البناء البغدادي

بإسناد إلی – 2

ابی العباس أحمد 

 ءبن عطا

تلبیس 

 ابلیس

 سیاف
جماعتی از صوفیان و 

 از آنها نوري
 ------ خلیفه ------ ------

احیاء علوم 

 الدین

------ 
قومی از صوفیان و از 

 آنها نوري
 ------ خلیفه ------ ------

کیمیاي 

 سعادت

 جمعی و از آنها نوري سیاف

قاضی 

القضاة 

اسماعیل 

 بن اسحاق

 خلیفه غالم خلیل

 قال ابونعیم

سمعت عمر البناء 

 البغدادي

تاریخ 

 االسالم

 جمعی و از آنها نوري سیاف

قاضی 

القضاة 

اسماعیل 

 بن اسحاق

 غالم خلیل
خلیفه 

 المعتمد

قال ابونعیم 

سمعت عمر البناء 

 البغدادي

سیر اعالم 

 النبالء
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سیاف، صاحب 

 برید

ایشان راحاضر کردند 

و ایشان ابوحمزه، 

ارقام و شبلی، نوري و 

 بودندجنید 

 ------ خلیفه غالم خلیل قاضی
تذکرة 

 االولیاء

 سیاف
نوري، ابوحمزه و رقاق 

 را بگرفتند
 ------ فهیخل لیغالم خل قاضی

شرح 

 شطحیات

سیاف، جنید ) که 

فقه و دیانت  به

تمیزي و شهرتی 

 (داشت

هر که از ایشان 

معروف و مشهور بود 

 الّا جنید

------ 
جمعی از 

 منکران
 ------ خلیفه

مصباح 

 الهدایه

 ------ خلیفه ------ قاضی صوفیه و از آنها نوري سیاف
طبقات 

 االولیاء

 آنها را حاضر کردند سیاف
قاضی 

 القضاةبغداد
 ------ فهیخل لیغالم خل

الکواکب 

 الدّریّه

 جمعی و از آنها نوري سیاف

قاضی 

القضاة 

 بغداد

 ------ خلیفه غالم خلیل
نتایج 

 االفکار

سیاف، صاحب 

 برید، جنید

جمعی و از جمله آنها 

نوري، ابوبکر دقاق، 

ابوحمزه بغدادي، رقام 

 و شحام

قاضی 

القضاة 

اسماعیل 

 بن اسحاق

جمعی از 

زاهدان 

بصره اي 

در بغداد و 

در رأس 

آنها غالم 

 خلیل

برادر 

خلیفه 

 الموفق

عمر البناء  – 4

 البغدادي

ابوالعباس  – 2

 احمد بن عطاء

حکایت 

تصحیح 

 شده

 تفاوتهاي روایات()جدول 

 کتابنامه

 يالثقافه و االرشاد القوم هوزار :القاهرة .ملوک يف هنجوم الزاهر .وسفیالمحاسن  ي، ابياالتابک -1

 ق 1787العامه،  هیالموسسه المصر

، يعبدالرحمن االدّق هیو علو عل ثهیو أحاد اتهیضبطه و خرّج آ .هصفة الصَّفوَـــــــــــــ .  -4

 .م 1992ق /  1212دارالمعرفة،  :روتیب

محمد عبدالقادر عطا و  قیدراسة و تحق .الملوک و األمم خیتار يالمنتظم ف ـــــــــــــ . -7

 .م 1994ق /  1214، هیدارالکتب العلم :روتیزرزور، ب میعبدالقادر عطا راجعه و صَححه نع يمصطف

 بي تا. ،هایالح هدارالمکتب :روتیب .صورة األرض .ابوالقاسم ،ابن حوقل -2

 .م 1931ق /  1791، يمؤسسة األعلم :روتیب .ابن خَلدون خیتار .ابن خلدون، عبدالرحمن -2

حققه الدکتور احسان عباس،  .و انباء ابناء الزمان انیاالع اتیوف .احمد نیشمس الد ابن خلکان، -6

 .م 1968ق /  1734دارالصادر،  :روتیب



 

 

 

 

 

 

 049/  کنکاشی در روایات محاکمه ابوالحسین نوری، عارف قرن سوم هجری

 .1734 / ق 1212، يالرض فیالشر ، تهران:1چ  ي.الفخر .المعروف ي، محمد بن عليابن الطقطق -3

و فهرسته األب  حهیتصح يوقف عل .المختصر الدول خیتار .الفرج ي، أبفوربوسیغر يابن العبر -8

  .م 1987ق /  1207، ةیالحازم: روتی، بيسوعیال يأنطون صالحان

التراث  اءیداراح :روتیب .اخبار من ذهب يشذرات الذّهب ف ي.الفالح عبدالح ياب ،ابن العماد -9

 بي تا.، يالعرب

 يدقق أصوله و حَقَّقَهُ دکتور أحمد ابوملحم، دکتور عل .ةیو النها ةیالبدا .، ابوالفداءریابن کث -10

 .ق 1203 :روتی، بهیّعطوش و...، دارالکتب العلم بینج

 دارالمعرفة،: ، قاهرهبهیشر نیحققة و خرّجه نورالد .ایطبقات االول .حفض عمر يابن مُلَقّن، اب -11

 .م 1986ق/ 1206

 بي تا.دارالصادر،  :روتیب .راالنسابیتحر يلبُّ لّباب ف. ، عبدالرحمنيوطیاألس -14

: نجف ،محمد صادق بحرالعلوم دیالس هیقدم له و علق عل ي.عقوبیال خیارت .، احمدعقوبیابن  -17

 .م 1962ق  1782، هیدریالح

  .1729 ،سعادة :قاهره .بغداد خیتار .بی، ابوبکر احمد خطيبغداد-12

 1760، يکتابخانه طهور :کربن، تهران يهنر حیبتصح .اتیشرح شطح .روزبهان ،يرازیش يبقل -12

 .م 1981ق / 

، يمرکز نشر دانشگاه :، تهران1چ  ي.مجموعه آثار ابوعبداالرحمن سلم .، نصراهلليپور جواد -16

1734. 

 .1784 :تهران .نفحات االنس من حضرات القدس .عبدالرحمان ،يجام -13

 1987/  1767ق /  1207، يکتابخانه طهور :به کوشش منوچهر ستوده، تهران .حدود العالم -18

 .م

  .م 1980ق /  1200دارالفکر، : قاهره .معجم االدباء .اقوتی، يحمو -19

  .م 1962ق /  1722دارالصادر،  :روتیب .معجم البلدان ـــــــــــــ . -40

مرکز دائره : ، تهران1، چ يبجنورد ينظر موسو ری، ز14ج  ي.دائره المعارف بزرگ اسالم -41

 .1787، يالمعارف بزرگ اسالم

الدکتور عمر  قیتحق .و األعالم ریالمشاه اتیاالسالم و وف خیتار .محمد نیشمس الد ،يذهب -44

 .م 1992ق /  1212 ،يدار الکتاب العرب ي،عَبد السَّالم تَدمُر

  ق. 1723 – 1721، هسعاد :قاهره .اءیو طبقات االصف اءیاالول هیحل .احمد میابونع ي،اصبهان -47

 .ق 1732 ي،التراث العرب اءیدار اح تهران: .الحفّاظ هتذکر ـــــــــــــ . -42

دارالمعرفة،  :روتیب ي،محمد البحاو يتحقق عل .نقد الرجال ياالعتدال ف زانیم ـــــــــــــ . -42

 بي تا. 



 

 

 

 

 

 

 90پائیز -29شماره پی در پی  -شناسی نظم و نثر فارسیسبک/094

 

  .م 1982ق /  1202، يموسسه االعلم :روتیب .دول االسالم ـــــــــــــ . -46

  .م 1997ق /  1217مؤسسة الرسالة،  :روتیب .اعالم النبالء ریس ـــــــــــــ . -43

مؤسسه نشر فهرستگان  يو آماده ساز نیترجمه و تدو ي.عرب يهانگارش خیتار .، فؤادنیسزگ  -48

  .1786، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم: تهران ،به اهتمام خانه کتاب

 1737، يدارالکتاب العرب :مصر ،بهیشر نینورالد قیبتحق .هیطبقات الصوف .، عبدالرحمنيسلم  -49

  .م 1927ق / 

دارالجنان،  ،يعبداهلل عمر البارود قیو تعل می. االنساب. تقدمیسعد عبدالکر ياب ،يالسمعان  -70

 م. 1988ق /  1208: روتیب

ق /  1208، لی: دارالجلروتیب، دیعبدالحم نیالد يمح قیبتحق .الخلفا خیتار .، ابوبکريوطیالس  -71

 .م 1988

 .م 1942ق /  1727، هیاالزهر: مصر ي.الطبقات الکبر .عبدالوهاب ،يشعران -74

ق /  1211دارالصادر،  :روتی، بتریهلموت ر .اتیبالوف يالواف. محمد نی، صالح الديالصَّفد -77

 .م 1991

توس،  :، تهرانیيدکتر محمد سرور موال حیمقابله و تصح .هیطبقات الصوف عبداهلل. ،يانصار -72

1764. 

 .ق 1490 ،بوالق .هیاالفکار القدس جینتاي. ، مصطفيعروس  -72

 .1734تهران: زوار،  ي،دکتر محمد استعالم حیتصح .ایتذکرة االول .محمد نیدالدیعطار، فر -76

، يو فرهنگ يجم، علم ویخد نیبه کوشش حس .سعادت يایمیک .ابوحامد محمّد ،يغزال  -73

 .1762 :تهران

، فیمحمود و الدکتور محمود بن الشر میعبدالحل قیتحق .هیریالقش هالرسال .، ابوالقاسميریقش -78

 .1732، داریب :تهران

الزمان  عیبد حی، تصحيحسن بن احمد عثمان يترجمه ابوعل .هیریرسالة قش .، ابوالقاسميریقش  -79

 .1761 ي،و فرهنگ يعلم :فروزانفر، تهران

 يآقا قاتیمقدمه و تعلو  حیتصح .هیو مفتاح الکفا هیمصباح الهدا .محمود نی، عزالديکاشان  -20

 .1781زوار،  :تهران ،یيهما نیجالل الد

 .1764، يجام :تهران ،يریدهش نیاءالدیض دیترجمه س .مصائب حالجیي. لو ،ونینیماس -21

  .م 1938ق /  1798دارالفکر،  :روتیب .خیالتار يالکامل ف ي.الحسن عل ي، ابریابن االث -24

. وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه لدکتور محمد میمعرفة االقال يف میاحسن التقاس ،يمقدس  -27

 م. 1983ق /  1208 ،يالتراث العرب اءی: دار احروتیمخزوم، ب



 

 

 

 

 

 

 091/  کنکاشی در روایات محاکمه ابوالحسین نوری، عارف قرن سوم هجری

 .( ي) الطبقات الکبر هیّتراجم السّادات الصوف يف هیّالکواکب الدرّ .محمّد عبد الرؤوف ،يالمناو  -22

  .م 4009ق /  1270، هیالدارالعرب همکتب ، قاهره:ياالول هالطبع ي،حققه و ضبطه محمّد فتح

، يبا مقدمه قاسم انصار يد ـ ژوکوفسک حیتصح. کشف المحجوب ي.عل ابوالحسن ،يریهجو -22

 .1737، يطهور: تهران

 .ق 1723السعادة،  :مصر .االنساب بیتهذ ياللباب ف ي.الحسن عل ي، ابریبن االثا -26

 .م 1992ق /  1212، هیالثقاف. سیابل سیتلب ي.عبداالرحمن بن عل ي،ابن الجوز -23

، يمرکز نشر دانشگاه :قراگزلو، تهران يذکاوت رضایترجمه عل .سیابل سیتلب ـــــــــــــ . -28

1768.  

 


