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نقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ آزاد است.
آراء مندرج در نوشتهها الزاماً مورد تأیید آینة میراث نیست.
نشریه در ویرایش مطالب آزاد است.
پس از صفحهارایی و ویرایش مقاله ،امکان بازبینی و تغییر در نوشتته وجتود نتداردب بنتابراین
انتظار میرود نویسندگان شکلی از نوشتة خود را به نشریه بفرستند که حاصل آخرین تتأمت
و وارسیهای ایشان است.
نشریه از باز پس فرستادن مطالبی که مناسب چاپ تشخیص داده نشود ،معذور است.

از نویسندگان درخواست میشود به نکات زیر توجه فرمایند:
• مقاله حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد.
• مطلب ارسالی در نشریة دیگری چاپ نشده باشد.
• مقاله دارای پنج تا ده کلیدواژه و چکیدة فارسی حاوی  011تا  021کلمه باشد.
• اصل مقاله از حدود  0111تا  0111واژه ( 01تا  22صفحة نشریه) باشد.
• بهتر است هر مقاله روی کاغذ  A4تایپ شود ،یا با خط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود.
• حتیاالمکان نمودارها ،جدولها و تصاویر به صور آماده برای چاپ ارائه شوند.
• توضیحا به صور پانوشت بیاید.
• ارجاعا در درونِ متن در میان پرانتز آورده شوند .برای ارجاع ذکر این اطتعا ضروری است:
• نام خانوادگی تاریخ :جلد /صفحه (مثتً :ابوالقاسمی  . )01/0 :0002اگر ارجاع بعدی به اثر دیگتری از
همان نویسنده باشد :همو تاریخ :جلد /صفحه (مثتً :همو  . )01 :0000اگر ارجاع بعدی به همان کتتا
باشد :همان :صفحه .اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد :همانجا.
• برای ارجاع به منابع قدیم ،به جای تاریخ ،نام کتا ذکر میشود :اسم اشهر ،نتام کتتا  ،جلتد،
صفحه (مثتً :فردوسی ،شاهنامه ،ج  ،0ص .)21
• منابع مقاله پس از ارجاعا و توضیحا به صور زیر مرتب شود:
کتابهای جدید :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ ،نام کتا [ ،مترجم] ،شهر ،ناشر.
کتابهای قدیم :اسم اشهر ،نام ،نام کتا  ،مصحح /مترجم ،شهر ،ناشر ،تاریخ.
مقاله :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ« ،عنوان مقاله» ،نام کتا  /مجله ،سال ،شماره ،ص  ...ت . ...
• همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نام و نام خانوادگی نویستنده ،مرتبتة علمتی ،وابستتگی
سازمانی ،نشانی کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود.
• لطفاً مقاال و مطالب را به نشانی دفتر مجلة آینة میراث و یا به نشانی پست الکترونیتک آینتة
میراث  ayenemiras@gmail.comو  ayenemiras@mirasmaktoob.irارسال فرمایید.
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مقدمه
سهلبن عبداهلل تستری بحق يكی از اركان تصوف اسالمی است كه در رديف جنیدد،
شبلی و بايزيد بسطامی ،تأثیر فراوانی بر تفكر صوفیانه داشته و كمتر كتاب و رسدالۀ
عرفانی به فارسی يا عربی ديده میشدود كده وامددار سدهل و آرای وی نباشدد يدا
دستكم بخشی از سخنان او را نقل نكرده باشد؛ به عبارت ديگر ،ردّ پدای سدهل در
اغلب منابع صوفیه بهوضوح ديده میشود .از میان معاصران نیز برخی مستشدرقان و
محققان پژوهشهايی دربارة سهل و آرای وی داشتهاند كه معرفی و نقد آنهدا و مندابع
كهن صوفیه در باب سهل میتواند عالقهمندان را به كار آيد .نگارنده در اين مختصر
نقدگونهای از منابع مربوط به سهل دد اعم از منابع كهن و تحقیقات معاصران دد ارائه
داده است .شايان ذكر اينكه اين وجیزه تحقیقی است كه سالها پیش به عنوان تكلیف
درسی به استاد شفیعی كدكنی تقديم شده است و چون خالی از فايدتی نبود به لطف
دوست عزيز جناب دكتر ايرانی به چاپ سپرده و به خوانندگان گرامی نیاز شد.
مختصري از شرح حال سهلبن عبداهلل تستري
ابومحمد ،سهل بن عبداهلل بن يونس بن عیسی بن عبدداهلل بدن رفیدع شوشدتری (سدلمی،
طبقات ،ج  ،3ص 333؛ ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص  ،)391به سال  311و به قولی 313ق
( الوافی بالوفیات  )38 :33در شوشتر (تستر) متولد شد .از خردسالی تحدت تربیدت و

ارشاد دايی خويش ،محمدبن سوّار ،با عوالم صوفیانه آشنا گشت و مبادی تصوف را
از او آموخت (ابدن خلكدان ،وفیدات ،ج  ،3ص 239؛ يدافعی ،مرآ ة ،ج  ،3ص  .)329از
ديگر مشايخ سهل كه در مصادر به نام او تصريح شده ،حمزهبن حبیبعبادانی اسدت
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كه سهل مدتی را به دنبال پاسخ سؤالش در عبادان ندزد وی بده رياضدت پرداخدت.
شعرانی نیز در الطبقات الكبآي از عارفی به نام «خالد» به عنوان اسدتاد سدهل يداد
میكند كه هويتش معلوم نشد .او نیز ،بده شدهادت اكثدر مندابع ،ذوالندون مصدری (م
323ق) را دريافته و مدتی با او مصاحبت داشته است؛ ولی شاگردی وی نزد ذوالنون
به خالف تصريح برخی منابع (انصاری ،طبقات ،ص  ،332عطار ،تذكآة ،ج  ،3ص 337؛
جامی ،نفحات ،ص  )33مشكوك است .او پس از سیر و سدلوك و تحمدل رياضدات
شاقه به شوشتر برگشت و سالها بدون داعیۀ ارشاد و تربیت در آنجا سكونت داشت
تا سال 323ق كه ذوالنون وفات كرد .گويند كه علت امتناع سهل از ارشداد در ايدن
سالها نگهداشت حرمت شیخ بوده است (سرّاج ،اللمع ،ص 321؛ عطار ،تذكآة ،ج  ،3ص
 .)321وی از اين سال به بعد ،در شوشتر بساط ارشاد گستراند تدا اينكده بده سدبب
مخالفت و آزار دشدمنان از زادگداهش بده بصدره كوچیدد (سدرّاج  ،اللمدع ،ص 299؛
روزبهان ،شرح شطحیات ،ص 23؛ عطار ،تذكآة ،ج  ،3ص  )399و در آنجدا مجددداب بده
تربیت مستعدان سلوك همت گماشت .وی جمع كثیری را در شوشتر و بصره پروراند
كه مهمترين و نامدارترين آنها محمدبن سالم بصری (م 393ق) است كده ،بده نقلدی،
شصت سال آخر عمر سهل را دريافت؛ او و فرزندش احمدبن محمدبن سالم (م 233ق)،
3
براساس آرا و نظريات كالمی سهل ،مكتب سالمیه را در بصره پايهريزی كردند.
سهل در محرم  382يا 372ق (ابن جوزی ،المنتظم؛ ذهبی ،العبر؛ ابن اثیر ،الكامل) در
بصره وفدات يافدت و همانجدا مددفون گشدت ،كده بعددها مددفن وی بده يكدی از
زيارتگاههای بصره بدل شد؛ چنانكه ابنبطوطه در رحلۀ خويش (ج  ،3ص  )398از
مزار سهل در مقابر بصره ياد میكند.
معرفي و نقد منابع
منابع مربوط به سهل در اين جستار ،براساس موضوع ،به پنج دسته تقسیم شددهاندد.
عناوين ذيل هر موضوع ،به ترتیب تاريخ تألیف معرفی و نقد مختصدری مدیشدوند.
موضوعات عبارتاند از :رسائل صوفیانه ،تذكرهها يا طبقات رجال صوفیه ،تواريخ و
 .3گلدزيهر مقالۀ مختصری در باب عقايد كالمی سالمیه در مجلۀ  ZDMGمنتشر كدرده اسدت كده مسدتقالب
معرفی خواهد شد.

دربارۀ سهل و آثار او9/

كتب جغرافیايی ،تحقیقات پیرامون سهل (اعم از قديم و معاصر) ،مدارك كتابشناختی.
در پايان نیز دو بخش افزوده شده است :يكی در معرفی تصانیف منسوب به سهل دد
كه خود مهمترين منبع شناخت آرای سهل به شمار میآيد دد و ديگدری در معرفدی
اصحاب و شاگردان سهل كه نام آنها از البدهالی متدون و سلسدلۀ راويدان از سدهل
استخراج شده است.
رسائل صوفيانه
 .1اللمع ،از ابونصر ،عبداهللبن علیبن محمدبن يحیی سرّاج (م 273ق) .اين كتاب كده
به تصحیح نیكلسون به تاريخ 3932م در مطبعۀ بريل لیدن چاپ شده ،از قديمتدرين
متون صوفیه است و از اقوال سهل و شاگردان وی بهرة بسیار برده اسدت .بده گفتدۀ
باورينگ ( )37 :3981در اين كتاب ،پس از شبلی و جنیدد ،بیشدترين نقدل اقدوال از
سهل است و تقريباب صد بار از سهل و شداگردان وی سدخن بده میدان آمدده اسدت.
نويسنده برخی از اقوال تفسیری سهل را نیز نقل كرده كه به عین الفاظ يا به مضمون،
در تفسیر موجود است .چنانكه سرّاج در جای جای كتاب تصريح كرده ،شخصاب بدا
محمدبن احمد بن سالم بصری (م 233ق) مروج اصلی طريقۀ سهل ،ارتباط داشدته و
بسیاری از معالم و افادات سهل را به نقل از او آورده است .نظر به قرب زمانی مؤلف
با سهل و ارتباط وی با ابنسالم ،يقیناب آرای سهل احتماالب با تحريف كمتری به دست
وی رسیده است .قابل ذكر اينكه سرّاج بیشتر به نقل اقوال محققانۀ سهل اهتمام داشته
و كمتر به حكايات و شرححالنويسدی پرداختده اسدت و از ايدن لحداظ اطالعدات
چندانی به ما نمیدهد .از جملۀ شاگردان سهل كده سدرّاج از او سدخن مدیگويندد،
ابومحمد اسحاق بن احمد است؛ وی حكايتی از مشارالیه نقل میكند حاكی از اينكده
او و استادش هر دو در كیمیاگری دست داشتهاند (سرّاج ،اللمع ،ص  .)233مطلبی كده
در اللمع راجع به سهل آمده و ديگران توجهی بدان نداشتهاند ،ماجرای سفر سهل بده
ارّجان است ،سرّاج به نقل از ابويعقوب نهرجوری گويد :ابويعقدوب موسدی و سدهل
تستری در سفری ،همزمان در ارّجان حضور داشتهاند و سالكی مسدألهای بدر آن دو
عرضه داشت كه به محاورة آن دو بر سر پاسخ به آن مرد ختم شد (همان ،ص .)392
مطلب قابل توجه در اللمع اين است كه اين اثر كمتر از صد سال پس از مرگ سدهل
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تألیف شده و حضور پررنگ سهل و آرای وی در ايدن كتداب نشداندهنددة میدزان
تأثیرگذاری سهل بر صوفیۀ پس از او است .در تكملۀ بحث يادآوری اين نكته الزم
است كه گرچه اللمع از منابع دست اول و موثق برای شناخت قدمای صوفیه به طور
اعم ،و سهل تستری به طور اخص است ،باورينگ در نقد اين كتاب گويد« :نمیتوان
بر ارزش و درستی مطالب آن تأكید كرد ».ما در باب نقد مقالۀ باوريندگ ،انشداءاهلل
مبسوطاب به آن میپردازيم.
 .2قوت القلوب فی معامالت المحبوب ،اثر ابوطالدب محمددبدن علدیعطیدۀ مكدی (م
283ق) .اين كتاب مكرر به چاپ رسیده ،ولی اغلب چاپها بازاری و فاقدد فهدارس
تخصصی و فنی است .مؤلف قوتالقلوب معروفتدرين نماينددة سدالمیه و مسدتقیماب
شاگرد احمدبن محمدبن سالم بصدری (م 233ق) اسدت ،او از ابدنسدالم بدا وصدف
«شیخنا» ،از سهل تستری با وصف «امامنا» و احیاناب «شیخ شیخنا» ياد میكند .و بنا
به عقیدة باورينگ ( )33 :3981هرگاه سخنی در قوتالقلوب با آغاز «قدال عالمندا»
نقل شده ،مقصود سهل تستری اسدت .تأثیرپدذيری سدالمیه از آرا و تعدالیم سدهل و
موقعیت خاص ابوطالب در سالمیه ،و نیز حضور پررنگ تستری در قوتالقلوب ددد
تا بدانجا كه حدود دويست بار از سهل و آرای وی در كتاب ياد شده دد از اين اثدر
منبعی معتبر و موثق ساخته است؛ افزون بر اينكه قوتالقلوب حاصل سالهای پختگی
و نیمۀ دوم عمر مكی است.
 .۳علم القلووب .اثر ديگر ابوطالب مكی است .وی اين كتاب را بعد از قدوتالقلدوب
تألیف كرده است ،زيرا در آن از قوتالقلوب خود ياد میكند .بخش عمدهای از ايدن
كتاب دارای مفاهیمی رمزآلود و در بیان شوق و وجد صدوفیانه و فراسدت عارفدان
است كه در قوتالقلوب نیز نظاير آن بیان شده است .اين كتاب مشتمل بر دو بخدش
است :بخش اول (ص 2د )322مشتمل بر آرای عرفا دربارة حكمت ،علم و توحیدد
است كه اغلب مباحث آن با آيات قرآن شروع میشود .بخش دوم (ص 322دد)391
به بحث دربارة اخالص ،نیت مؤمن و اعمال اختصاص دارد و حاوی مواعظ بسدیار
است .بهرة زيادی از مواعظ و اقوال سهل در علمالقلوب نقل شده كه در بخدش اول
اغلب حول دو محور است :يكی علم و علمدا ،و ديگدری مبعدث رسدولاهلل (ص) و
ماهیت آن .مؤلف ،هنگام بحث دربارة علم و علما بخدش مهمدی از اقدوال تفسدیری
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سهل را در باب خلقت نقل میكند و از اين رو میتواند متمم اقوال سدهل در تفسدیر
باشد .متأسفانه نگارنده نسخهای از اين كتاب را نیافت و آنچه ذيل اين عنوان ايدراد
شد اقتباس و ترجمهای بود از گفتار باورينگ در كتاب نگرش عارفانه (.)33 :3981
 .٤عطف االلف المألوف علیالالم المعطوف .اثر ابوالحسن علیبن محمد ديلمدی (قدرن
چهارم هجری) كه گويا معاصر ابوطالب مكی (م 283ق) بوده و بنابه قدول مطلعدی،
اين كتاب در برخی نسخ موجود در تركیه به شمسالدين محمد بن عبدالملك ديلمی
مؤلف تفسیر فتوحالرحمن فی اشارات القرآن منسدوب اسدت (حداجی خلیفده ،كشدف
الظندون ،ج  ،3ص  .)3321اين كتداب بده سدال 3933م بده تحقیدق ج.ك .واديده در
چاپخانۀ «المهد العلمی الفرنسی» در قاهره به چاپ رسیده است .چنانكده از همدین
متن فهمیده میشود ،او شاگرد ابن خفیف شیرازی (م 273ق) بوده و از ابوالحسنبدن
بكرانبن فضل روايت میكند كه اين شیخ خود از ابوشجاع محمدبن سعدان مقاريضی
روايت میكند .اين كتاب در باب محبت و تحقیق در عشق تألیف شده و آرای فضال
و حكما و اشارات اهل عرفان در باب عشق را در آن گردآوری و غوامض اقوال را
خود تحت عنوان «قال صاحب الكتاب» شرح كرده است (همانجا).
او در باب چهارم كتاب دد كه اقوال متكلمین در باب محبت را بررسی میكند دد
نظر سهل در باب اين موضوع را نقل كرده است و اين خود نشدانگر چهدرة كالمدی
سهل و شهرت وی بدان است .خالصۀ كالم سهل اين است :خدای را سه نور اسدت:
اول نور محمد (ص) ،دوم نور آدم ،و سوم ذرّيت آدم .و دو نور اخیر از ندور محمدد
(ص) آفريده شده است .مؤلف در پايان گويد :الزمۀ اين قول آن است كه محبت هر
محبی ناشی از معدن وجود بعد از حق باشد كه قلب پاك رسول خدا (ص) اسدت .و
قول سهل در تفسیر آيۀ كريمۀ «ال اله الّا اهلل الذی آمنت به بنو اسرائیل» را شاهد نظر
خود میداند و اضافه میكند كه ايمان فرعون در نفس آخر بدان سبب سود نداشدت
كه از معدن قلب موسی اخذ شده بود (ديلمی ،عطف االلف ،ص  .)22مطلب ديگری كه
راجع به سهل آمده ،نسبت دادن قول «ال اله الّا اهلل» به جسد سهل است.
 .5سيرۀ ابنالخفیف .از ديگرتصانیف ابوالحسنديلمی كتاب سیرة ابنالخفیف است كده
آن را دربارة مشايخ طريقت ،بهويژه استاد خويش ابوعبداهلل محمدبن خفیف شیرازی
(م 273ق) ،تألیف كرده است .اين ابنخفیف ،سرّاج و ابونعیم را مريدان خود خواند و
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با احمدبن سالم مخالفت كرد و كتابی در ردّ سالمیه به نام الردّ علیبن سالم نگاشت.
تصويری كه ديلمی از سهل در اين كتاب ارائه داده ،نشان از ارتباط سهل و صدوفیان
فارس دارد .متأسفانه به نسخه ای از اين عنوان دسدت نیدافتم و از مقالدۀ باوريندگ
( )33 :3981استفاده كردم .شايان ذكر اينكه محمد دهقانی در مقالۀ خود ()32 :3277
نام اين كتاب را به صورت «صراط ابنخفیف» ضبط كرده كه خطايی است ناشدی از
بدخوانی متن فرنگی.
 .6التعرّف لمذهب اهل التصوف ،اثر ابوبكر محمد كالباذی (م 281ق) .كالباذی در باب
دوم كتاب ،تحت عنوان «رجال الصوفیه» از سهل در شمار قدمای صوفیه نام میبرد
و تقريباب سی مورد از اقوال سهل را نقل میكند كه برخی به نقل از ابنسدالم و مدزيّن
است؛ ولی مطلب چندانی در باب شرح حال سهل يا اصحاب او ندارد .جمالتی را از
سهل آورده كه شبیه آن را نیز از جنید نقل كدرده اسدت .برخدی از اقدوال سدهل در
التعرّف را میتوان در اللمع و حليةاالوليا يافت؛ ولی اقوالی نیز در آن هسدت كده در
ديگر منابع دسترس رؤيت نشد .در يك مورد نیز قول سهل در باب تجلی را مبسوطاب
شرح و بسط داده است (ص .)333
از مطالب قابل ذكر اينكه قول معروف امیرالمؤمنین (ع) «لو كشفالغطاء ما ازددت
يقیناب» در اين كتاب به سهل تستری نسبت داده شده است (ص  )312و طرفده اينكده
همین كالم در تهذيباالسآار خرگوشی (ص  )93به عامربن قیس منسوب شده است.
 .7تهذیب االسرار فی طبقات االخیار ،از عبدالملكبدن محمددبدن ابدراهیم خرگوشدی
نیشابوری (م 217ق) (كحاله ،معجم ،ج  :3ص  .)388باورينگ در فهرستی كه از منابع
مربوط به سهل ارائه كرده ،چون به نسخۀ اين كتاب دسترسی نداشدته ،فقدط از قدول
آربری دد كه نسخۀ كتاب را ديده دد گويد :شامل اطالعات جالبی دربارة سهل است.
اين كتاب در شیوة تألیف از اللمع سرّاج الگو گرفته است و آنچه از نسدخههدای آن
میشناسیم ،فقط دو نسخۀ كامل و يك منتخب از آن اسدت كده يكدی از دو نسدخۀ
مذكور مورخ  828ق به شمارة  3839در فهرست كتابخانۀ برلین موجود اسدت (ج
 3 :2د  )7و نسخۀ ديگر متعلق به «المكتبة الوطنيه» واقع در مجتمع فرهنگی ابوظبی
است كده نسدخهای اسدت كهدن مدورخ  33ربیدع االول 318ق .نسدخۀ منتخبدی از
تهذيباالسآار دربارة فرق بین مالمتیه و صوفیه به شدمارة  3831نیدز در كتابخاندۀ
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برلین موجود است .بسّامبن محمد بارود به سال 3238ق فقط براساس نسخۀ ابوظبی
كتاب را به چاپ رسانده است كه البته به دلیل عددم دسترسدی بده نسدخۀ بدرلین ،و
نواقص نسخۀ ابوظبی ،و عدم آشنايی الزم با زبان فارسی و نفهمیدن برخی كلمات و
مصطلحات فارسی مستعمل در تهذيباالسآار ،خالی از اغالط فداحش نیسدت ولدی
چاپ اين كتاب ارجمند به هرحال كاری بوده است در خور تقدير.
خرگوشی مجموعاب  98بار ،به مناسبت ذكر اقوال يا حكايات و كرامات ،از سدهل
ياد كرده است كه شمار قابل توجهی از اقوال را میتوان در اللمرع سدرّاج و نیدز در
حليةاالوليا ديد؛ او بخشی از اقوال را با ذكر سند و به واسطه از شاگردان سهل نقدل
میكند كه قابل توجه است .اقوال دقیق از سهل در باب توبه در میدان ديگدر اقدوال
منقول تمايز بیشتری دارد .از البهالی اقوال منقول از سهل به نام سه تن از اصدحاب
برمی خوريم كه از آنها با وصف «صاحب سهل» ياد كرده است :ابدوعلی اصدفهانی،
ابومحمد السفربن الحسن ،عمربن واصل غبری.
حكايتی از سهل در تهذيباالسآار آمده ،مبیّنِ وجود افعی در كنار سهل و حیرت
مريدی از ديدن آن؛ دكتر شفیعیكدكنی در هامش نسخه چندین مرقدوم فرمدودهاندد:
«شبیه بوسعید و اژدها و مريد ».و اين تعلیقۀ صريح در انتساب شبیه همین داستان به
بوسعید ابوالخیر است .ظن نگارنده بر اين بود كه در اسآار التوحيد مصحح ايشان نیز
از اين واقعه سخنی رفته باشد؛ ولی با مختصر جستوجويی كه كردم ،چیزی نیافتم.
مطلب ديگر اينكه شايد قديمترين منبع كه داستان شفای يعقوب لیدث بده دسدت
سهل را نقل كرده ،همین تهذيباالسآار (ص  )238باشد و بعید نیست كه ابونعیم نیدز
اين داستان را در حليةاالوليا (ج ،31ص  )331از تهذيب نقل كرده باشد .قابل توجده
اينكه مصحح در تصحیح متن داستان دچار خطايی فداحش شدده كده بددان اشداره
میرود :در متن عربی داستان آمده است« :فأمر يعقوب بإحضاره ]سهل[ من العمارية
فأحضر ».مصحح محترم در توضیح لغت «العمارية» به نقل از قاموس آورده اسدت:
«العمارية قآية باليمامة ».يعنی يعقوب امر كرد كه سهل را از عماريدۀ يمدن احضدار
كنند تا به شوشتر بیايد .مصحح محترم توجه نكرده اسدت كده كدل صدحنۀ داسدتان
صفحات شوشتر بوده و سهل هم در آن زمان در يمن اقامت نداشته است .اين جمله
در حلية االوليا (همانجا) به اين شكل آمدده اسدت :فدأمرر باحضدارهف فدی العماريدات
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فاُحضفر .بنابراين ،منشأ اشتباه تصحیف «فی» به «من» بوده است .عماريه نیدز مفدرد
عماريات ،به معنای هودج و كجاوه است.
 . 8بهجة االسرار ،از علیبن عبداهللبن جهضم همدانی (م 232ق) .ذهبی در سیرِ أعالم
النبال (ج  ،37ص  )373از او با عنوان «شیخ الصوفیه بالحرم» ياد میكند و باورينگ
( )32 :3981بدون اشاره به محل نگهداری نسخۀ آن میگويد :فقط بخشدی از كتداب
در دست است كه متضمن برخی اشارات سدودمند بده سدهل و شداگردان او اسدت.
چنانكه از مصارع العشّاق (ج  ،3ص  )397برمیآيد ،ابنجهضم ،احمددبن محمددبدن
سالم (م 233ق) را درك كرده و از او سماع حديث و اجدازة روايدت داشدته اسدت.
بخشی از مطالب بهجة االسآار دربارة سهل را میتوان در حليةاالوليا ،مصارعالعشّاق،
مناقباالبآار ابنخمیس موصلی (م  333ق) و تلبيس ابليس يافت .نسخهای از ايدن
كتاب در ظاهريۀ دمشق (مجموعۀ  )2/33موجدود اسدت و شدايد همدان باشدد كده
باورينگ بدان اشاره میكند.
شايان ذكر اينكه ابن حجر عسقالنی در لسانالميزان (ج  ،2ص  )328بر عجايدب
قصص موجود در بهجةاالسآار ايراد میگیرد و میگويد :شكی در نادرستی اقوال وی
نیست .ذهبی در سيآِ اعالمالنبال (ج  ،37ص 373دد )373نیدز او را غیرثقده و كداذب
دانسته است .در مصارعالعشاق داستانی مبنی بر مكالمۀ خرس و سهل از ابنجهضدم
نقل شده كه ظاهراب از همین كتاب گرفته است.
 .9نورالمریدین و فضحية المدّعین = شرح التعورّف از اسدماعیلبدن محمددبدن عبدداهلل
مستملی (م 222ق) .كهنترين متن صوفیانه به زبان فارسی كه به دسدت مدا رسدیده
است .اين كتاب بهخوبی نشاندهندة تأثیر سهل بر صوفیۀ  331سال بعد از اوست و
اينكه چگونه برای شرح و فهم دقايق سخن وی میكوشیدهاند .اطالعات نو و جالبی
دربارة سهل و كرامات وی دارد .مجموعاب  23بار در اين كتداب از سدهل يداد شدده
است؛ شارح در تبیین اقوال سهل مبسوطاب از او سخن میگويدد و سدعی در توجیده
مشكالت كالم سهل دارد و نوعاب به آيات قرآن استشهاد میجويد و دفاع سدختی از
آرای سهل دارد.
در باب دوم كتاب به شاگردی سهل نزد ذوالنون تصريح میكند و میگويد :روزی
كه شروع به تدريس و ارشاد مريدان كرد ،خبر از مرگ ذوالنون در مصر داد ،و ياران
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تاريخ آن روز را نوشتند و بعدها صدق اخبار سهل روشن شدد .شدارح ايدن اخبدار
سهل را از مقولۀ فراست میداند نه غیبگويی (ص .)333
مطلب ديگر اينكه عبارت معروف سهل در دعا برای يعقوب لیث كه در اغلب مندابع
از جمله حليةاالوليا (ج  ،31ص  )331به گونۀ «اللهم أريتده ذلّ المعصرية فدأره عدزّ
الطاعة» آمده ،در اين كتاب چنین ضبط شده است« :اللهم قد أريته ذلّ معصیته فدأره
عزّ طاعتی ».چنانكه مالحظه میشود ،لطف نقل دوم بر مدقق پوشیده نیست .داستان
مربوط به جنازة سهل بر تخت غسّال دد كه در برخی منابع آمده ددد تكلمدهای دارد
كه فقط در اينجا (ص  )3793ذكر شده است.
 .11الآسالة فی علم التصوف = الآسالة القشيآية از ابوالقاسدم عبددالكريمبدن هدوازن
قشیری (م 233ق) فقیه اشعری خراسان .وی اين كتاب را به قصد ايجاد وفداق بدین
تصوف و فقه اشعری خطاب به صوفیه نگاشته است .در ايدن رسداله حددود هشدتاد
مورد از سخنان سهل ذكر شده و جزء مشايخی است كه بیشترين نقل قول از آنها در
كتاب يادشده ديده میشود .كلیت شرح حال سهل در اين كتاب برگرفتده از طبقرات
سلمی است .برخی از اقوال را نیز از كتاب اللمع سرّاج با نسبت به سرّاج نقل كدرده؛
بخشی از اقوال و حكايات را نیز به نقل از بهجةاالسآار ابنجهضم (م 232ق) آورده
و عالوه بر اينها تفصیالتی در بدايت احوال سهل و كیفیت سلوك او آورده كده منبدع
آن نامعلوم است و در كتب صوفیانۀ قبل از او كه در دست هست ،ديده نشد .عطدار
نیز در تذكآةاالوليا تفصیالت حال سهل را از همین رساله برگرفتده اسدت .وی ايدن
سخنان را به نقل از محمدبن الحسین (؟؟) آورده است .قشیری از اين دسته اصحاب
سهل نقل قول می كند :ابوالحسن علی محمد المزين (م 238ق) ،ابومحمدد احمددبدن
محمدبن حسن جريری (م 233ق) ،عمروبن سنان ،و ابنمسروق .حكدايتی در بداب
شكايت مريد از سرقت اموال خانهاش نقل میكند كه در ديگر منابع ديده نشد.
گفتنی است ،همانگونه كه گذشت ،كالباذی در التعآّف سخن معدروف امیرالمدؤمنین
(ع) «لو كشف الغطاء  »...را به سهل نسبت داده است .قشیری به شیوهای اين كالم را
از سهل نقل میكند كه روشن است سهل بر سبیل استشهاد اين سخن را گفته اسدت.
اينك عبارت قشیری« :و سهل گويد ابتداء يقین مكاشفه بود و از بهر ايدن گفتدهاندد
بزرگان :لو كشف الغطاء ما ازددت يقیناب ».داستانی از سهل حاكی از اخبدار سدهل از
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مرگ شاهبن شجاع كرمانی گزارش شده كه شبیه اخبار سهل از مرگ ذوالنون مصری
است .حكايتی نیز در باب روز وفات سهل و فرود آمدن آسمانیان و تبرك جستن به
جنازة سهل از كتاب بهجةاالسآار ابنجهضم نقل شده كه در ديگر منابع ديدده نشدد.
حكايات ديگری نیز در كتاب هست كه شفاهاب به نقل از اصحاب سهل آورده اسدت.
داستان نانوای كور بصری در متن عربی با ترجمۀ اين رساله كه استاد فروزانفدر (ص
 )388چاپ كردهاند ،تفاوتهايی دارد.
 .11كشف المحجوب ،اثر ابوالحسن علیبن عثمان جالبی هجويری (م 239ق) .مؤلف
در اواخر عمر خويش كشف المحجوب را به پايان میرساند و مقصود وی از تدألیف
اين كتاب شرح و تبیین عقايد عرفا بوده و نظری به جزئیات شدرح حدال صدوفیان
ندارد .وی مطالب خود را غالباب براساس شفاهیات صوفیانه بیان كرده است؛ همچنین
از برخی منابع همچون اللمع سرّاج تأثیر پذيرفتده اسدت .بده عدالوه آثداری چدون
تصانیف سلمی و قشیری بدرای جلّدابی شدناخته شدده بدوده اسدت .ظداهراب كشرف
المحجوب نخستین منبعی است كده عقايدد صدوفیانه را در قالدب مكاتدب جداگانده
بررسی ،و مشخص كرده كه تعالیم صوفیانۀ هر عارف به تشكیل كددام نحلده منتهدی
شده است .يكی از دوازده مكتبی كه جالبی برشدمرده ،مكتدب «سدهلیّه» اسدت كده
مريدان سهل آن را پايهگذاری كردهاند و شايد مراد وی همان سالمیه باشد.
 .12مصارع العشاق از ابوبكر ،جعفربن احمد سرّاج (237دد 311ق) .سدرّاج مصدنفی
دقیق ،و نقل اقوال او در غايت دقت است .وی اسناد روايدات را بدا وسدواس زيداد
گزارش كرده است .روايات و احاديث كتاب مشدتمل اسدت بدر روايدات جداهلی و
اسالمی اموی و عباسی كه در باب عشق و عشاق نقل شده است .كتاب مشدتمل بدر
 33جزء است كه هر جزء با اشعاری عاشقانه و تغزلی شروع میشود .وی برخدی از
اقوال سهل و حكايات مربوط بده وی را در كتداب آورده اسدت؛ از جملده داسدتان
مكالمۀ خرس و سهل كه خود مشتمل بر كرامتی از سهل (ج  ،3ص  .)397سرّاج اين
حكايت را به نقل از ابوالقاسمبن عبدالعزيز خیاط و او از ابنجهضدم (م 232ق) و او
هم از ابن سالم نقل كرده است .ظاهراب اين داستان از جملۀ حكايات غريبی باشد كده
ابنجهضم در بهجةاالسآار آورده و ابنحجر عسقالنی به خاطر آنها مؤلف را مالمدت
و متهم به دروغگويی كرده است .مؤلف به نقل از ابنجهضدم گويدد كده ايدن اولدین
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كرامت و عجیبهای بود كه در زندگی مشاهده كردم .ديگر كالم قابل توجه ،قول سهل
در باب اصناف مردم است كه مؤلف نیز آن را به واسطه از ابنجهضم نقل مدیكندد و
بايستی از منقوالت بهجةاالسآار (ج  ،3ص  )373باشد.
برخی از اقوال سهل با اسناد مختلف به صورت مكرر نقل شده كه حداقل فايددة
آن دستیابی به نامهای بیشتری از اصحاب سهل است .اين خود نشانگر آن است كده
مؤلف فرصت تهذيب و ويراستاری كتاب خود را نیافته است.
 .13إحیاء علومالدین از ابوحامد محمدبن محمدد غزّالدی (م  313ق) .در ايدن كتداب
حدود شصت بار از سهل و اقوال وی ياد شده كه اغلب از قوتالقلروب مكدی اخدذ
شده و برخی نیز از رسالۀ قشیريه ،حليةاالوليا و تهذيباالسآار گرفتده شدده اسدت.
غزالی از میان سخنان سهل به آن دسته از گفته های وی كه به تصفیۀ باطن و دقايق
احوال قلب و عجايب آن تعلق دارد ،اعتنای خاصی دارد و در كتاب فة شهوة البطن
و الفآج بر نظر سهل در فوايد گرسنگی تأكید دارد .وی همچنین سدهل را از وعداظ
سهگانۀ بصره می شمرد كه از میان  331واعظ بصره مختصاب در علمالیقین و احوال و
اوصاف باطن سخن میگفته و مستمعین انگشتشمار داشته است .غزالدی بده اقدوال
تفسیری سهل نیز توجه خاصی دارد.
 .32زبدة الحقايق .از عينالقضات همدانی (م  333ق)؛ او در تصانیف خود به سدهل
توجه دارد و در زبدة ،فصل  72دد كه مبحث قدر را جزء طور ورای عقل میداند دد
در پايان بحث ،كالم دقیق سهل را شاهد بر استدالل و استنتاج خود میگیرد« :الكالم
فی القدر عندالمخالف بدعه» (عینالقضات ،زبدة ،ص  .)92اين تنها موردی است كه در
زبدة از سهل ياد شده است .همچنین در تمهیدات مجموعاب پنج بار از سهل و كالم او
ياد كرده و در پايان مباحث خويش بدانها استشهاد جسته است؛ مثالب در صدفحۀ 82
كالمی از سهل نقل كرده از مقولۀ تعبیرات حروفیان و اخذ معانی عرفدانی از اشدكال
حروف ،و گويا از رسالة الحآوف سهل اخذ شده باشد .او برخی از اقدوال تفسدیری
سهل را نیز نقل كرده است .عین القضات به نظريۀ سهل در بداب لدزوم ورلدیّ بعدد از
پیامبر و نیز نظر او در باب نور محمدی اعتنا دارد و بدان تكیه میكند (همو ،تمهیدات،
ص  .)328 ،82 ،27در شكوي الغریب نیز ،به مناسبت ذكر سالمیه و ابنسالم ،از سدهل
ياد می كند و بار ديگر او را در رديف اكابر عرفا نام میبرد و بر محنت كشدیدن وی
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تأكید دارد كه ظاهراب مقصودش كوچ وی از شوشتر به بصدره اسدت .او در ايدن اثدر
مجموعاب سه بار از سهل ياد كرده است.
 .17كشف االسرار و عدّة االبرار از رشیدالدين فضدلاهلل میبددی (م  321ق) .در ايدن
كتاب تفسیر مجموعاب حدود  32مورد از اقوال سهل نقل شده است .بخشی از اقدوال
وی در «نوبة ثانیه» و اغلب آنها در «نوبة ثالثه» درج شده است .بیشتر اقوالی كه در
كشفاالسآار آمده ،عیناب ،يا با نقل مضمون ،در كتاب اللمع سرّاج و قوتالقلوب مكی
و حليةاالوليا آمده اسدت .بده خدالف توقدع ،هدی نقدل قدولی از تفسدیر سدهل در
كشفاالسآار ديده نمیشود.
 .18تلبیس ابلیس از ابوالفرج ابن الجوزی (م  397ق) .سهل در ايدن كتداب از جملده
كسانی است كه در نقد مسالك صوفیه نوك تیز حمله متوجه اوست .مؤلف از مندابع
متقدم صوفیه مانند رساله قشيآيه ،طبقاتالصوفيه ،سنن الصوفيه سلمی و بهجةاالسآار
ابنجهضم و حليةاالولياي ابونعیم اقوالی از سهل نقل كرده و ضمن تاختن به مؤلفدان
آن كتب به سبب استنادشان به اقوال و كردار سهل ،به نقد و رد كالم وی میپردازد.
وی به خالف قول مشهور منابع صوفیه دد كه علت خدروج سدهل از شوشدتر را
اظهار نظرش دربارة «وجوب توبه» در هر نفس دانستهاند دد به نقل از سلمی گويد:
سهل را بدين سبب از شوشتر راندند كه ادعدا كدرد مالئكده و اجنده و شدیاطین در
مجلسش حاضر می شوند و با وی گفتوگو دارند .همین سخن بر عوام گران آمدده،
موجب شد تهمتها بر او بندند و او را از آن ديار برانندد .وی همچندین روزهگشدادن
سهل به كاه را نكوهش میكند و خالف سنت نبوی میداند .از جملده مسدائل قابدل
توجه ديگر اينكه به نقل از ابنجهضم (ظاهراب منقول از بهجرةاالسرآار او) مدذاكره و
محاجّۀ ابوعبداهلل زبیری با سهل را بر سر ادعای «حجّت اللهی» سهل نقل مدیكندد،
سپس در صفحۀ بعد به نقل كالم سهل میپردازد و آن را مخالف قواعد شرع میداند.
مؤلف در قسم تلبیسات ابلیس نیز در تفاسیر مأثور ،برخی از اقوال تفسیری سهل را
نكوهیده و تلويحاب آنها را مصداق تفسیر به رأی دانسته است؛ تفسیری كه هی قرينه
و شاهدی در نصوص شرعی ندارد ،فقط ذوقی است شبیه ذائقۀ شعآا .شدگفتتدر از
همه اينكه جملۀ دقیق سهل در باب توكل و اكتساب را دد كه به نوعی جمع بین هدر
دو مقوله است دد حمل بر نادانی و قلت دانش سهل میكند.
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 .19اسرار التوحید از محمدبن منور میهنی (م  311ق) .مؤلف فقط دوبدار بده نقدل از
ابوسعید ،از سهل نقل مطلب كرده است :يكی در باب خرقه و ديگدری در بداب دعدوی
(میهنی ،اسرار ،ص  )327 ،313و جز اين دو مورد هی ذكر ديگری از سهل در كار نیست.
 .31شرح شطحیات .روزبهان بقلی شیرازي (م 616ق) در این كتاب كه بده تداريخ 371
ق تألیف كرده به برخی از شطحیات سهل پرداختده اسدت .در اوايدل كتداب چدون
محنتهای صوفیه را نقل میكند ،از جملۀ ممتحنین صدوفیه ،سدهل را ندام مدیبدرد و
میگويد كه «او را از شوشتر براندند» كه البته شايد مقصود از تعبیر راندن اخراج يدا
تبعید به معنای مصطلح آن نباشد ،بلكه كوچیدن وی در اثر رنجدش از ششدتريان را
در نظر داشته؛ او كرامتی را نیز از سهل نقل كرده است.
روزبهان سه مورد از جمالت شطحآمیز سهل را شرح كرده است .شطح اول مشتمل
بر محاجّهای است كه سهل با فقهای شوشتر بر سر اثبات حجرتاللهر خدويش بدر
مالئكه و حجتالله گوسفند وی بر فقها و علما داشته است .و چون بده خاسدتگاه
اين سخن دقت شود ،میتوان رمز شوريدن عوام بر سهل را كه موجب خدروجش از
شوشتر شد ،دريافت.
 .33مشرب االرواح .اثر ديگر روزبهان است كه آن را در بیان مقامدات عرفدا تدألیف
كرده و به سال  379ق به پايان برده است .او به بخشی از اقوال سهل استشهاد جسته
كه اغلب منقول از حليةاالوليا ،اللمع سرّاج و طبقات الصوفيه سلمی است .شايان ذكر
اينكه در پی برخی از سخنان سهل ،قول مناسب و مرتبطی را با عنوان «قال العدارف
رضیاهللعنه» می افزايد كه معلوم نگارنده نشد كه مقصود از ايدن عدارف كیسدت .او
برخی از مضامین اقوال سهل را مكرر آورده است و به آراء سدهل در بداب معجدزه،
كرامت و رهگشا بودن گرسنگی و امساك اشاراتی دارد.
 .22عرائس البیان فی تفسیر القرآن .اثر ديگر روزبهدان اسدت كده بده انضدمام تفسريآ
ابنعآب در مطعبۀ نولكشور به چاپ رسیده است .روزبهان در اين تفسیر شمار قابل
توجهی از اقوال تفسیری سهل را نقل و به بسیاری از اقوال وی استشهاد میكندد .او
بخشی از اقوال سهل را از حقايق التفسيآ سلمی اخذ كرده است .قابل توجده اينكده
بخشی از اقوال تفسیری كه در عآائس هست ،نه در حقايق سلمی يافت میشود ،نده
در تفسیر سهل كه امروزه در دست ما است.
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 .23الفتوحات المكّیه .محییالدين ابن عربی (م  328ق) در اين كتداب سدخت تحدت
تأثیر عقیدة سهل مبتنی بر تطبیق مقامات و درجات اهل بهشت با مقامات و مراتدب
اهل عرفان و سلوك است ،به همان شیوه كه در تفسیر آيۀ شريفۀ «لتركبنَّ طبقاب عدن
طبق» ( )39 :82درجات اولیا را تقسیم كرده (كالم سدهل ،ص  )322و هريدك را بده
درجۀ حسّیه و درجۀ معنويه بخش نموده است .او معتقد است از جملده كسدانی كده
تمامی اين مراحل را طی كرده و به ذروة اعالی آن رسیدهاند ،مدیتدوان بده بايزيدد
بسطامی و سهل تستری اشاره كرد (ابن عربی ،فتوحات ،ج  ،3ص  .)33در اغلب منابع
صوفیه راجع به دغدغۀ عرفانی سهل كه به دنبال پاسخ آن راهی عبادان شد و حبیب
عبادانی پاسخ او را داد ،سخن گفتهاند؛ ولی كسی از اصل پرسش سهل سخن نگفته و
ابنعربی دد بنا به منابع موجود دد ظاهراب اولین كسی است كه از دغدغۀ سهل ،يعندی
سجدة قلب ،سخن گفته و تاكنون منبع سخن او ندامعلوم اسدت و اگدر از مكاشدفات
شخصی خود او نباشد ،بايستی از منبعی نقل كرده باشد كه فعالب بر ما پوشیده است.
 .21فصوص الحكم .ابن عربی همچنین در فصوص منقوالت و اقتباساتی از سهل دارد
از جمله در فصّ كلمۀ اسحاقیه و فصّ كلمۀ اسماعیلیه كه در باب سّر ربوبیّه و امتناع
بطالن آن بحث مبسوطی دارد ،و مصحح فصدوص ،ابدوالعال عفیفدی ،نیدز در بخدش
تعلیقات ،توضیحاتی دربارة آن آورده است .محییالدين همچنین بده مسدألۀ سدجود
قلب دد كه ظاهراب اولین بار سهل مطرح كرده دد در اين كتاب عنايت خاصی دارد.
 .25الجواب المستقیم عمّا سأل عنه الترمذي الحكیم .محیدیالددين در ايدن كتداب نیدز
مطالبی راجع به سهل دارد .او در اين رساله به پرسشهايی كه حكیم ترمذی در فصل
چهارم كتاب ختم االوليا تحت عنوان «المسائل الآوحانية» مطرح كدرده ،پاسدخ داده
است .عثمان يحیی در چاپ ختم االوليا در پاورقی فصل چهارم پاسخهای ابنعربی
را از الجواب المستقيم برگزيده و در ذيل هر سدؤال گنجاندده اسدت .شدیخ در ايدن
پاسخها در هفت مورد از سهل ياد میكند و او را بسیار میستايد .در ذيل سؤال هفتم
ترمذی كه «بأیّ شیءٍ استوجبوا علی ربّهم» در پاسخ از مكالمۀ ابلیس و سدهل يداد
می كند كه بدو گفت« :يا سهل التقیید صفتك الصفته ».در جای ديگدر (ص  )339در
پاسخ« ،ما السجود» شاهد از سجود قلب سهل میآورد و به توجه قول عبدادانی در
پاسخ به سهل میپردازد .در پاسخ به سدؤال اول ترمدذی در بداب مندازل اولیدا بده
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مناسبت به شمارش انواع علوم میپردازد و میگويد :هی كس از امم بده تمدام ايدن
علوم اعم از لدنی ،علمالنور ،و علم الجمع و التفرقه دست نیافته ،مگر اولیا ،و از اولیا
برخی به بخشی از اين علوم دست يافته اند و برخی تمام اين علوم و سهل و بايزيدد
تمام آن را كسب كردهاند.
 .26بلغة الغّواص .ابن عربی در اين كتاب خود نیز مكالمۀ سهل و ابلیس را نقل كرده
است (ابن العماد ،شذرات ،ج  ،3ص .)382
 .27مصباح الهداية و مفتاح العناية از عزالدين محمود كاشانی (م 723ق) .مؤلدف در
اين كتاب مجموعاب  32بار از سخنان سهل بهره برده كده اغلدب از عروارفالمعرارف
سهروردی متأثر است؛ ولی در برخی موارد كه سخنان سهل تعقیداتی دارد ،شرحی بر
آنها نوشته است .حكايتی نیز مشتمل بر گفتوگوی سهل بدا مدرد باديدهنشدین نقدل
می كند كه در منابع قابل دسترس نديدهام .برخی اقوال سهل را نیز تكرار كدرده و در
مناسبتهای مختلف بدان استشهاد جسته است.
 .28عوارف المعوارف از شهابالدين عمر سهروردی ( 329د  323ق) .از جملۀ متون
درسی صوفیه است و بیش از سی بار از سهل نقل قول كرده است كه میتوان آنها را
برگرفته از حلية االوليا ،رسالۀ قشريه و كتاب اللمع دانست .برخی از اقوال تفسدیری
سهل را نیز مورد توجه قرار داده است.
 .29اوراد االحباب و فصوص االداب از ابوالمفاخر يحیی باخرزی (م 723ق) .باخرزی
تألیف خود را در 732ق به پايان برده است .او هفده مورد از اقوال سهل و شاگردان
و حكايات مربوط به وی را ياد كرده كه مبتنی است بر اطالعدات طبقدات الصدوفیۀ
سلمی ،قوتالقلوب ،اللمع سرّاج ،رسالۀ قشريه و عوارفالمعارف .حكايات و اقدوالی
را نیز از سهل نقل كرده كه در ديگر منابع ديده نشد؛ از جمله دستورالعمل سهل راجع
به شیوة ذكر و حكايتی در تأكید سهل بر نترسیدن صوفی .وی همچنین حكدايتی از
اصحاب سهل آورده است ،بیانگر اينكه اصدحاب سدهل پدس از وفداتش در حلقدۀ
مريدان جنید درآمدند.
 .31الكواكب الدّریه از عبدالرؤف منداوی (م 3122ق) .وی چندد صدفحه از كتداب
خويش را به سهل اختصاص داده اسدت و حكايدت سدهل و حبیدب عبدادانی را از
فتوحات مكیه برگرفته ،و برخی از اقوال محییالدين ابی العربی دربارة سدهل را نیدز
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آورده است (نك :مناوی ،الكواكب ،ج  ،3ص 328؛ باورينگ .)23 :3981
 .31نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض از شهابالدين محمد خفاجی مصری (م
3139ق) .قاضیعیاضبن موسی اندلسی (م  322ق) در كتاب الشفاء بتعريف حقوق
المصطفی برخی از اقوال سهل و اغلب اقوال تفسیری وی را نقل كرده است .شهابالدين
خفاجی نیز در شرح خويش بر شفا برخی از اقوال سهل را شرح كرده است.
 .32المحجّة البیضاء فی تهذیب االحیاء از فیض كاشانی (م 3193ق) .فیض اين كتداب
را به قصد ويرايش و تهذيب احياء علومالدين غزالی نگاشته است و در حقیقت احياء
العلوم را شیعی كرده است .وی اغلب نقل قولهای غزالی از سهل را حفظ كرده ،مگدر
آنجا كه صبغۀ تسنن قوی است.
 .33طرائق الحقایق از معصومعلیشاه (م 3333ق) .مؤلدف در جدای جدای كتداب بده
مناسبت از اقوال و احوال سهل و مكاشفاتی كه مربوط به او است ،سخن مدیگويدد.
مطالب وی غالباب مأخوذ از فتوحات ابن عربی ،احياءالعلوم غزالدی ،تلويحرات شدیخ
اشراق و نفحاتاالنس جامی است .ارجاعاتی نیز به مجالسالمؤمنين قاضی ندوراهلل
شوشتری دارد .در باب واليت مطلقه به نظر سهل در اين باره توجه دارد.
 .31نتایج االفكار القدسیه از مصطفی العروسی (م 3392ق) كده حاشدیهای اسدت بدر
«شرح رسالۀ قشريه» از زكريا انصاری (م 933ق) .وی برخی از اقوال سدهل را كده
در رسالۀ قشیريه آمده شرح و بسط داده است.
 .35الجدّ فی السلوك الی ملك المملوك از اسعد محمدد سدعید صداغرچی .مؤلدف از
معاصران است و كتاب را براساس رسالۀ قشیريه تصنیف كرده اسدت .مطلدب قابدل
توجهی در اين كتاب دربارة سهل نیست ،جز حديث معروف «الناس نیام فإذا مداتوا
انتبهوا» كه در مجامع حديثی به نبی اكرم (ص) يدا امیرالمدؤمنین (ع) منسدوب شدده
است ،ولی در الجدّ فی السلوك از سهل شوشتری دانسته شدده اسدت ،منتهدا بددين
صورت« :الناس ن یام فإذا ماتوا انتهبوا ،إذا انتبهوا ندموا ،و إذا ندموا لم ينفعهم الندم».
از سیاق كالم چنین برمی آيد كه سهل از حديث در كالم خود بهره برده و دو جملدۀ
اخیر را توضیحاب بدان افزوده است؛ چرا كه از لحاظ سبك سخن تفاوت بسدیار بدین
جملۀ اول و مابعدش موجود است.
 .36الجنّه فی وصف الجنّه (ص  .)37مؤلف آن را نشناختم .كمال جعفر در من ترآا
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الصوف از اين اثآ ،بدون انتساب آن به هی مؤلفی ،مطالبی نقدل مدیكندد .از جملدۀ
مطالب اين كتاب حكايتی است كه در سدخاوت او نقدل شدده و آن اينكده مدادر و
برادران سهل از بذل و سخاوت سهل به عبداهللبن مبارك زاهد شكايت بردند و سهل
با پاسخی آنها را قانع ساخت .مع ذلك ،با توجه به تاريخ تولد سهل (311ق) چگونه
او می توانسته عبداهللبن مبارك را كه در 331ق درگذشته اسدت درك كدرده باشدد؛
مگر اينكه اشاره عبداهللبن مبارك ديگری بوده است.
ملحقات

دد ذم الكالم از خواجه عبدداهلل انصداری هدروی (م 283ق) .ماسدینیون در مصرائب
حالج ،صفحۀ  27حكايتی از ذم الكالم (نسخۀ خطی لندن ،گ 332الف) راجدع بده

سهل نقل میكند كه در منابع پیش از اين نديدهام و آن اينكه «روزی سهل از گوشده
عزلت خود به در آمد تا به ديدار بوداود سیستانی محدّث نامی برود و زبدانی را كده
آن همه حديث بیان كرده ببوسد» .وی از اين حكايت برای اثبات اهل الحديث بودن
سهل استفاده میكند (نك :ماسینیون .)27 :3233
شیخ شهابالدين يحییبن حبیش سهروردی ،مشهور به شیخ اشدراق (م  387ق)
در التلويحات العآشيه سدخن از خلسدهای دارد كده طدی آن ارسدطو را مدیبیندد و
مفاوضاتی با او دارد ،در پايان كالم چون سخن بده ذكدر اربداب شدهود مثدل سدهل
میرسد ،ارسطو در جواب گويد« :أولئك هم الفالسفة حقّاً ».و نیز همو در المشرارع
و المطارحه (ص  )312تعبیر عجیبی دربارة سهل دارد و آن اينكده گويدد« :فخميرآة
اليونانيّين وقعت إل اخميم و منه نزلرت إلر سريّار تسرتآ و شريعته ،و امرا خميرآة
الخسآوانيين ف السلوک فه ِ نازلة إل سيار بسطام و من بعرده إلر فتر بيضراء».
حاصل كالم اينكه سهروردی بنا به تقسیمبندیای كه برای حكمت قائل است ،خمیرة
حكمت يونانیان را نزد ذوالنون و پس از او ندزد سدهل تسدتری مدیداندد و خمیدرة
حكمت پهلوانی را نزد بايزيد بسطامی و حالج .و اين خود بیانگر علو شأن آنان نزد
شیخ اشراق است.
رر روضة الفوریقین تألیف مؤمّلبن مسرور چاچی مروی (م 333ق) از علمای حنفدی
مذهب قرن پنجم و اوايل قرن ششم هجری است .مؤلف در كتاب الصوم اين اثآ (ص
 )333يكی از كرامات سهل را كه مربوط به بیماری اواخر عمر اوست ،نقل میكند.
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رر تبصآة العوام ف معآفة مقاالت االنوام از سدید مرتضدی داعدی رازی ،در دفداع از
مذهب شیعه ،كه تألیف آن در 311ق پايان يافته است .سدید مرتضدی بداب هفددهم
كتاب را به نقد صوفیه و اقوال آنها اختصاص داده است كه منبع نقلش اغلب رسدالۀ
قشیريه است .او كرامات منسوب به سهل در باب گرسنگی و چگونگی روزهداری و
افطار سهل را جزء خرافات صوفیه به حساب آورده است.
تذكرهها يا طبقات رجال صوفيه
دد طقبات الصوفیه از ابو عبدالرحمن محمدبن الحسینبن محمدبن موسی ازدی سلمی
(م 233ق) .اين كتاب كهنترين تذكرة موجود صوفیه است كه در اواخر قرن چهدارم
هجری تدوين شده است و ظاهراب به نوعی تكملۀ تاريخالصوفیۀ خودف سلمی است كه
اكنون در دست نیست .يقیناب سلمی اولین تذكره نويس صوفیه نیست ،بلكه پیش از او
بزرگانی بدين كار اهتمام داشتهاند؛ زيرا او خدود از آثداری چدون طبقرات النسّراک
ابوسعید ابناالعرابی (م 223ق) و أخبار الصوفيه و الزهّاد ابوبكر زاهد نیشدابوری (م
223ق) و جز آن استفاده كرده است (ابونعیم ،حلية ،ج  ،313ص 338؛ ابناثیر ،اللبداب،
ج  ،3ص  .)29اين كتاب اختصاص به شرح حال  313تن از عرفای قرنهای سدوم و
چهارم هجری دارد و بهندرت شرح حالی از رجال قرن دوم در آن موجود است.
سلمی در آغاز مختصری در شرح احوال سهل آورده است؛ شدايد بتدوان گفدت
دقیقترين قول را دربارة ارتباط سهل با ذوالنون طی اين عبارت بیدان كدرده اسدت:
«شاهد ذوالنون المصآي سنة خآوجه ال الحج بمكة» ،به خالف كسانی كه قائل بده
مصاحبت سهل با ذوالنون و حتی شاگردی نزد وی شدهاند .او همچنین  38جملده از
اقوال سهل را با ارائۀ دقیق اسناد و سلسلۀ راويان نقل میكند كه از فوايد آن ،عالوه
بر اصالت ،اين است كه فهرست قابل توجهی از اصحاب و شاگردان سهل بده دسدت
می آيد و آنچه اعتماد بر اين كتاب را دوچندان میكند ،اينكه اغلب منابع مهدم قدرن
پنجم مانندد رسدالۀ قشدیريه ،حليرةاالوليرا و طبقدات الصدوفیۀ انصداری (ج  ،3ص
313د )333بر اين كتاب تكیه دارند.
دد حلية االولیاء از ابونعیم احمدبن عبداهلل اصفهانی (م 221ق) .اين كتاب مشتمل بدر
شرح حال و اقوال مأثور تقريباب ششصد نفراز زهّاد و عرفا اسدت كده تدألیف آن در
233ق پايان يافته است .او انبوهی از سخنان سهل را از منابع كتبی و شدفاهی گدرد
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آورد .منابع كتبی وی عبارتاند از :كتداب عبددالجباربن شدیرياز نهرجدوطی ،اللمدع
سرّاج ،طبقات الصوفیۀ سلمی .و منابع شفاهی وی نه نفر از اصدحاب سدهل اندد كده

معموالب با يك يا دو واسطه از آنها نقل میكند .بخش مهمی از اقوال سهل را نیدز بده
روايت از پدرش نقل میكند .او شرح حال سهل را از طبقات الصدوفیۀ سدلمی نقدل
كرده است .ابونعیم در نقل اقوال و اسناد روايت ،اعم از كتبی و شفاهی ،بهغايت دقیق
است و همین دقت اتقان و اعتبار كتابش را افزون مدیكندد .او يقینداب از میدان انبدوه
اطالعاتش راجع به سهل فقط بخشی را برگزيده است .در حليةاالوليا پس از شدرح
حال سهل تستری ،ترجمۀ سهل بن عبداهلل الفرحدان اصدفهانی (م 373ق) را آورده و
برای جلوگیری از اشتباه شدن دو سهل ،صفت زاهد را به تستری میافزايد.
از مطالب درخور تأمل كتاب اينكه قول مشهور «من عرف نفسه فقد عرفه ربده»
را كه منسوب به امام علی (ع) است به سهل نسبت میدهد و میگويدد كده كسدی از
سهل دربارة اين قولش سؤال كرد كه او پاسخی داد (ابونعیم ،حليرة ،ج ،31ص  )318و
نیز «طلب العلم فآيضة عل كلّ مسلم» (همان ،ص .)311
دد طبقات الصووفیه از خواجه عبداهلل انصاری (م 283ق) (ص 322د  .)323اين كتداب
نخستین طبقات صوفیه به زبان فارسی است و نبايد تصور كرد كده خواجده در ايدن
كتاب صرفاب تكیه بر طبقات سلمی داشته است ،بلكه با تأكید بر اينكه طبقات سدلمی
از منابع اصلی انصاری بوده ،بايد گفت كه طبقات انصاری ترتیب متفاوتی با طبقدات
سلمی دارد .ديگر اينكه انصاری مطالب فراوانی مأخوذ از منابع كتبی ،كه دهتای آنها
در متن طبقات مذكور است ،و همچنین اطالعات شفاهی كه از مصداحبان و مشدايخ
خود در خاطر داشته و در طبقات سلمی نیست ،به اين كتاب افزوده است .او شدرح
حال سهل را در طبقۀ ثانیه آورده است .مأخذ اصدلی وی در ترجمدۀ سدهل همدان
طبقات سلمی است و چون از كتب اماليی خواجه است ،به هنگام نقل اقوال دقتی در
اسددناد ندددارد .برخددی اقددوال سددهل در ايددن كتدداب را مددیتددوان در اللمررع س درّاج،
تهذيباالسآار خرگوشی و حلية االوليا ديد و گويا به آنها مراجعه داشته است .گويد:
رياضت سهل شصت ساله بوده و اين به خالف تصريح قشیری در رساله اسدت (ص
 )21و نیز يافعی در مآ ة الجنان (ج  ، 3ص  )313كه سالهای رياضدت وی را بیسدت
میداند .انصاری ،به خالف اكثر منابع ،وفات سهل را 372ق میداند؛ ولی قرائنی بدر
بطالن آن موجود است :يكی اينكه ابويوسف احمدبن محمدبن قیس سجزی در سال
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373ق تفسیر سهل را نزد او مدیشدنود (مقدمدۀ تفسدیر) ،و ديگدر اينكده ابدونعیم در
حليةاالوليا (ج  ،3ص  )31در ترجمۀ سهلبن عبداهلل فرحان اصدفهانی تداريخ وفدات
وی را 373ق اعالم و تصريح میكند كه پیش از سهل وفات كرده است.
دد مناقب األبرار و محاسن االخیوار از ابنخمیس موصلی (م  333ق) .ايدن كتداب بدر
اساس رسالۀ قشیری تألیف شده و ترجمۀ سهل در ايدن كتداب خالصدهای اسدت از
طبقات سلمی و رسالۀ قشیری (باورينگ .)23 :3981
ددد صفة الصفوة از عبدالرحمنابن الجوزی ( 331د 397ق) .كتابی است مشدتمل بدر
احوال و اقوال بزرگان زهّاد و صوفیه .مؤلف ذيل عنوان «من اصطفی من أهل تستر»
اقوالی از سهل را به نقل از حليةاالوليا و برخی را با استناد بده خدويش نقدل كدرده
است .او همچنین از گوسفندی سخن می گويد كه به نزد سهل می آمد تا شیرش را
بدوشد .در پايان نیز ترجمۀ مختصری از سهل آورده است .از مهمترين اقوالی كه
نقل می كند ،اين است كه سهل مجالس علما را هم پايه مجالس انبیا می دانست (ج
 ،2ص 32د.)33
دد تذكآةاالولياء از فريدالدين محمدبن ابراهیم عطار نیشابوری (م  337ق) .عطار اين
كتاب را در اواخر عمر براساس طبقات الصوفیه انصاری (م 283ق) تألیف كدرد .وی
در شرح حال سهل مطالبی را از رسالۀ قشیريه و حليرةاالوليا بده مطالدب انصداری
افزوده و چندين بار نیز در شرح حال ديگران از سهل ياد كرده است.
دد سیر اعالم النبالء از شمس الدين محمدبن احمدبن عثمان ذهبی (م 728ق) .از منابع
نسبتاب متأخر ،ولی مبتنی بر متون كهن ،و قابل اعتماد است .چند نفر از اصحاب سهل
كه ذهبی از آنها روايت میكند ،عبارتاند از :ابومحمد الجريری ،عبداسبدن عصدام،
محمد المنذر الجهیمی ،عمربن واصل العنبری ،ابن درستويه (صاحب سهل) .او ترجمۀ
سهل را بیشتر به نقل از حليةاالولياي ابونعیم و طبقات الصوفیۀ سلمی آورده اسدت.
اين قول سهل كه با «أصولنا ستّه  »...آغاز میشود ،با عباراتی افزون از ديگر مندابع
نقل كرده است .همچنین به نقل از ذمّالكالم هدروی (م 283ق) و علدیبدن الحسدین
الدقیقی ،اقوالی را از سهل نقل میكند كه نشانگر اهتمام سهل به امر كتابت حديث است.
در آخر ،ذهبی 372ق را به عنوان تاريخ وفات سهل ناصواب و 382ق را صحیح
میداند ،و اين دقیقاب به عكس اظهار نظر هروی در طبقات الصوفيه (ص  )322اسدت
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(ذهبی ،سیر ،ج  ،32ص 221د.)223
همو در كتاب ديگرش تذكآة الحفّوا (ج  ،3ص  )383ذيل ترجمۀ ابن خدراش
شیعی (م 283ق) به مناسبت وفدات سدهل در آن سدال از او بدا عندوان «شدیخ
الصوفیه» ياد می كند.
دد مآ ة الجنان و عبآة الیقظان از عفیفالدين عبداهللبن اسعد يافعی (م 738ق) .كتدابی
تاريخی و تراجمی است كه حوادث تاريخی باألخص وفیدات اعدالم را بده ترتیدب
سنوات بیان كرده است .او شرح حال سهل را ذيل حوادث سال 382ق دد كه سدال
وفات اوست دد آورده است .اين شرح حال حاوی نكتدۀ جديددی نیسدت و اغلدب
برگرفته از رسالۀ قشیريه و حليةاالوليا است .حكايت يعقوب لیث و سهل كه اولدین
بار در حليةاالوليا آمده ،در اينجا (ج  ،3ص  )311قدری متفاوت است.
روض الریاحین فی مناقب الصالحین .از ديگر تصانیف يافعی است مشدتمل بدر پانصدد
حكايت از صوفیان با اقوال و اشعار مناسب كه برخی از آن حكايات مربوط به سهل
است و نسخهای خطی از اين كتاب مورخ  3ربیعاالخر 3333ق به شدمارة 33331
در كتابخانۀ مجلس موجود است ،منتخبی از كتاب نیز در هدامش قصر االنبيراي
ثعالبی بدون ذكر تاريخ ،در مصر چاپ شده است (ظاهراب اوايل قرن چهداردهم) كده
مجموعاب پنج حكايت از سهل در آن وجدود دارد؛ البتده يكدی از آنهدا بده «عبدداهلل
تستری» نسبت داده شده كه مقصود بايد همان سهل باشد .باورينگ ( )29 :3981در
نقد اين كتاب گويد« :يافعی برخی سخنان و حكايات را به سهل نسدبت داده كده در
منابع كهنتر ديده نمیشود ».بايد گفت نظر به اينكه يكدی از حكايدات ايدن كتداب
«مكالمۀ خرس با سهل» است كه در مصارعالعشاق سرّاج از بهجةاالسآار ابنجهضم
(م 232ق) نقل شده ،و نیز اينكه شیوه و سیاق حكايات و غرابدت از همدان دسدت
است كه ذهبی در سيآ اعالم النبالء (ج  ،37ص  )373به خاطر آنهدا بدر ابدنجهضدم
خرده گرفته است ،میتوان احتمال داد كه منبع يافعی در نقل ايدن حكايدات غريدب
همان بهجةاالسآار بوده است (نك :يافعی ،منتخب ،ص 332د.)337
دد طبقات االولیاء از ابن الملقّن سراجالدين عمربن علی المصدری (م  812ق) .شدرح
حال سهل در اين كتاب منحصر به ترجمه ای مختصدر و چندد حكايدت از كرامدات
اوست؛ از جمله حكايتی غريب مشتمل بر مسلمان شدن يك زرتشدتی و جانشدینی
وی بعد از سهل (باورينگ .)28 :3981
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دد نفحات االنس از نورالدين عبدالرحمن جامی (م  898ق) .اين كتاب در واقع تحرير
ديگری از طبقات الصوفیۀ انصاری (م 283ق) است با افزودههايی از مندابعی چدون
حليةاالوليا ،رسالۀ قشیريه ،روضالآياحين يافعی و جز آن و نیز اطالعات شخصی و
مشاهدات عینی مؤلف .جامی تألیف اين اثر را در  883ق تمام كدرده اسدت .شدرح
حال سهل در نفحات بیشتر همان مطالب طبقات انصاری اسدت و مختصدری نیدز از
تذكآةاالولياي عطار نیشابوری.
در پايان ترجمۀ سهل ،كرامتی را از او نقل میكند حاكی از ريش درآوردن امردی
به دعای سهل؛ همین مطلب در يكی از منابع به يكدی از مجدانین نسدبت داده شدده
است (جامی ،نفحات ،ص 33د.)37
دد الطبقات الكبري از عبدالوهّاب شعرانی (م 927ق) .او در اين كتاب مددخلی را بده
سهل اختصاص داده و بخش قابل توجهی از اقوال وی را نقل كرده اسدت .از جملدۀ
مطالب تازة اين كتاب كه ديگر منابع تاكنون ديده نشدده اسدت ،اشداره بده يكدی از
مشايخ سهل به نام «خالد» است كه هويت او معلوم نیست .از مضدامین مهدم ديگدر
كتاب مذاكرة مبسوطی است كه ابوزكريای ساجی و عبداهلل زبیدری بدر سدر ادعدای
واليت سهل در مكه با او داشتهاند .شعرانی اشتباهاب تاريخ مالقات سدهل و ذوالندون
مصری در سفر حج را 372ق ذكر كرده است؛ حال آنكه به شدهادت مندابعی چدون
تاريخ بغداد (خطیب بغدادی ،تاريخ بغداد ،ج  ،8ص  )297و حليةاالوليا (ابونعیم ،حليرة،
ج  ،9ص  )233ذوالنون به سال 323ق يعنی  38سال قبل از تاريخ مذكور در گذشته
است (شعرانی ،طبقات ،ج  ،3ص 33د .)38
دد االنوار القدسیۀ اثر ديگر شعرانی (م 927ق) است كه در هامش همان الطبقات الكبرآي
به چاپ رسیده است .وی در اين كتاب فقط برخی از اقوال سهل را نقل كرده است.
دد طبقات المفسّرین از شمسالدين محمدبن علی داودی (م 923ق) .او در اين كتداب
سهل را در شمار مفسرين ذكر كرده ولی معاالسف فقط عنوان سدهل در كتداب درج
شده و ذيل آن چیزی نوشته نشده است و ظاهراب در نسخهای كده پايدۀ چداپ بدوده
چنین بوده است.
دد مجالس المؤمنین از قاضی نوراهلل شوشتری (م 3139ق) .آنچه در شرح حال سهل
آورده ،برگرفته از رسالۀ قشیريه و حليةاالوليا است .داستان شفای يعقوب لیدث بده
واسطۀ سهل را به گونهای تقريباب متفاوت نقل كرده كه منبع آن معلوم نشدد .همچندین

دربارۀ سهل و آثار او29/

مشاهده خود از خانه سهل و مزار مادر او را گزارش كرده است.
قاضی در پايان بحث ،قولی از سهل را به نقدل از تدذكرة ابدن عدراق (نورالددين
علیابن عراق) آورده و با استدالالت مبسوط پیرامون آن و قراين كالم ،تشیع وی و
اعتقادش به صاحبالزمان (عج) را اثبات میكند و تأكید دارد كه تعبیر وی از سلطان
در جملۀ «السلطان هو القطب لوال القطب ما درات الرحی الخ» همانا صاحب الزمان
(عج) است والغیر .وی همچنین به مناسبت نام بايزيد از علو مقام سهل سخن گفتده
است (شوشتری ،مجالس ،ج  ،3ص .)22
دد سفينة االولیاء از محمد داراشكوه (م 3139ق) .تذكرهای اسدت فارسدی در شدرح
حال بزرگان زهد و تصوف و از خلفای راشدين تا زمدان مؤلدف را در برمدیگیدرد.
مؤلف حنفیمذهب است و سخت به معتقدات خود پايبند .وی سهل را يدك صدوفی
حنفی مذهب میداند و در آنجا به مناسبت ،سطوری در باب مذهب سهل نگاشته است.
يكی از مؤيدات قول داراشكوه ،كالمدی اسدت كده كدوپريلیزاده (م 3323ق) در
كتاب كلمات سهلبن عبداهلل التستری و مناقبه 3از سهل نقل میكند« :سئل سهل :مت
يعلم الآجل أنّه عل السنّة و الجماعة؟ قال :إذا عرف من نفسه عشر خصال :فدالن و
فالن و اليترك المسح علی الخفّین  »...هرچند شافعی نیز به مسح خف جدواز داده،
اما تأكید بر آن بدين شیوه كه از سهل نقل شده از منفردات حنفیده اسدت .چندانكده
حنفیه حديثی از عايشه نقل میكنند ،حاكی از طعن در آنكه بده مسدح خُدف معتقدد
نیست؛ برای تفصیل میتوان به صالة مسعودي مراجعه كدرد .امدا قاضدی ندوراهلل در
تعلیقهای كه خود بر مجالس المؤمنين نوشته (به گفتدۀ محددّث ارمدوی در تعلیقدات
فآدوس ،ص  )391تصريح دارد كه اهالی شوشتر قبدل از رواج تشدیع ،همگدان بدر
مذهب شافعی بودهاند و حنفی بودن اهالی شوشتر را كه مورد ادعای صداحب نزهرة
القلوب است رد میكند همچنان كه داعی رازی نیز در تبصآة العروام صدريحاب اهدالی
خوزستان را شافعی معتزلی میخواند.
دد خزينة االصفیاء از غالم سرور الهوری .تذكرهای است در شدرح حدال عارفدان و
زهّاد از صدر اسالم تا زمان مؤلف و بخش قابل توجهی از آن تراجم مربوط به عرفا
و صوفیۀ شبهقارة هند است .باورينگ ( )23 :3981گويد« :بیشتر اين كتاب مبتنی بر
 .3نسخۀ خطی كتابخانۀ مرعشی ،ش  ،9217گ 2ر.
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كتاب سفينةاالولياي داراشكوه (م 3139ق) است ».وی تصريح به حنفی بودن سدهل
دارد و حكايات جالبی را در باب سهل آورده كه در منابع شايع كمتر ديده میشدود.
وی میگويد :سهل ولی مادرزاد بوده است و میفرموده :وقتی كه حق تعالی «ألسدت
بربّكم» فرمود و من «بلی» گفتم را به ياد دارم.
حكايت يعقوب لیث را شبیه آنچه در مجالسالمؤمنين آمده ،ثبت كدرده اسدت و
تفاوتهايی با اين داستان در ديگر منابع دارد .همچنین گويد كه سهل بهغايت به سماع
اهمیت میداده است .داراشكوه حكايت غريبی از سهل آورده كه مدی گويدد :چدون
سهل در مرض وفات بود ،مريدان از او درخواست تعیین جانشدین كردندد .پدس او
گبری از گبركان شوشتر به نام «شاد دلگیر» را به عنوان جانشینی خود معرفی كدرد.
او نیز پس از وفات سهل به منبر رفته اظهار اسالم نمدود و بده ارشداد و دسدتگیری
پرداخت .ظاهراب منبع اين حكايت طبقات االولياي ابن ملقّن (م 812ق) باشد .مؤلدف
در پايان ،مادهتاريخ وفات سهل را به هر دو روايت  372و 382ق به نظدم فارسدی
درآورده است (ج  ،3ص 333د.)333
 .17روضوات الجنّوات از سدید محمددباقربن زيددنالعابددين موسدوی خوانسدداری (م
3232ق) .شرح حال تستری در اين كتاب اغلب برگرفته از رسالۀ قشیريه و انددكی
از وفيات االعيان ابن خلّكان است .اشارتی نیز بده قدول ذهبدی (م 728ق) در سريآ
اعالم النبالء دربارة تعیین تاريخ فوت سهل دارد .مؤلف بخش پايانی شرح حال سهل
را به نقد كالم او اختصاص میدهد و موارد مخالفت كالم او بدا نصدوص شدرعی را
روشن میكند و او را به سبب تجديد مراسم رهبانیت كده در اسدالم منسدوخ اعدالم
شده ،و روزة وصال و نیز به سبب تصريح وی بر ترك روايت از ائمۀ معصومین (ص)
با استداللی كه به توهین اهل البیت (ص) میانجامد ،بهشدت نكوهش میكند .قابدل
توجه اينكه وی در پايان ،به نقل از برخی بزرگان ،مزار سهل را در شوشتر میداند و
اين به خالف تصريح ابنبطوطه (سفرنامه ،ج  ،3ص  )398است كه گويد قبر سدهل را
در مزارات بصره ديده كه بر سنگ قبرش نام و تاريخ وفدات او حدك بدوده اسدت.
ظاهراب ايشان مزار مادر سهل در شوشتر را كه قاضی نوراهلل در مجالس المرؤمنين (ج
 ،3ص  )22از آن ياد می كند ،قبر خود سدهل فدرض كدرده اسدت (ندك :خوانسداری،
روضات ،ج  ،2ص .)92
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تواريخ و كتب جغرافيايي و آثار مربوط به آن
 .3االنساب از عبدالكريمبن محمد سدمعانی (313دد 333ق) .سدمعانی ذيدل نسدبت
«تستری» از سهل تستری ياد و او را سداكن بصدره و صداحب كرامدات معرفدی
می كند .او فوت سهل را 372ق میداند ،به خالف اكثر منابع كه 382ق را تداريخ
صحیح دانسته اند.
 .3المنتظم تألیف ابوالفرج عبدالرحمنبن علی جوزی (م  397ق) .اين كتاب مشدتمل
بر تواريخ اسالم از صدر آن تا پايان سال  372ق است كه اخیراب به تصحیح نعدیم زر
زور ضمن منشورات دارالكتب العلمیه به چاپ رسیده است .نويسدنده ذيدل حدوادث
سال 382ق از مرگ سهل در اين سال ياد و قدول وفدات سدهل در سدال 372ق را
تضعیف میكند .او عبارتی را با استناد به خويش از سهل روايت میكند.
 .2معجمالبلدان از ياقوتبن عبداهلل حموی رومی (م  332ق) .او ذيل عنوان «تسدتر»
به مناسبت ،ترجمۀ كوتاهی از سهل میآورد و او را به كرامات میستايد .يداقوت در
تاريخ دقیق وفات سهل ترديد دارد (نك :ياقوت ،معجمالبلدان ،ج  ،3ص .)831
 .2اللباب فی تهذیب االنساب از عزالدين ابن االثیر جدوزی (م 321ق) .ايدن كتداب
تهذيب و استدراكی است بر انسراب سدمعانی (م  333ق) .ذيدل نسدبت «تسدتری»
ترجمۀ مختصری از سهل آورده كه همان اقدوال سدمعانی در انسراب اسدت و چیدز
جديدی ندارد (ابن اثیر ،اللباب ،ج  ،3ص .)333
 .3الكامل فی التاریخ اثر ديگر ابن اثیر است .وی در اين كتاب ذيل حوادث سدال
 382ق از وفات سهل در اين سال ياد می كند .متأسدفانه نسدبت «تسدتری» در
چاپ مورد استفاده به غلط به صورت «السرّی» ضبط شده است (نك :ابن اثیدر،
الكامل ،ج  ،7ص .)282
 .3وفیات االعیان از ابن خلّكان (م  383ق) مؤلف شرح حال سهل را تماماب از رسالۀ
قشیريه برگرفته و جز نقل تاريخ وفات وی از تاريخ الكامل ابدناثیدر (م  321ق) و
قرار داشتن قبر براءبن عازب ،صحابی معدرف رسدول اهلل (ص) ،در شوشدتر مطلدب
ديگری بر آن نیفزوده و به خدالف گفتدۀ باوريندگ ( )23 :3981كده گويدد منداظرة
ابوحاتم سجستانی با سهل در پايان شرح حال سهل در وفيات آمده ،چنین مناظرهای
در ترجمه سهل در وفيات نیامده است .در باب چگدونگی اشدتباه باوريندگ تحدت
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عنوان «نقد مقالۀ باورينگ» سخن گفتهايم.
 .7العبر فی تاریخ من غبر از حافظ ذهبی (م 728ق) .مؤلف در ذيدل حدوادث سدال
382ق از وفات سهل در محرم اين سال ياد كرده است .در چند مورد نیز به مناسبت
ذكر اصحاب سهل چون حسینبن منصور حالج (م 322ق) ،ابوالحسن علی مزين (م
238ق) ،حسنبن علی بربهاری (م 239ق) ،احمدبن سالم بصری (م 231ق) از سهل
ياد میكند و میگويد ابنسالم آخرين شاگرد سهل بود و همین ذهبی در ترجمۀ ابدن
سالم گويد كه در برخی موارد به خالف سنت عمل كرده است.
 .8شدّاالزار فی مزارات شیراز از جنید شیرازی (قرن هشتم) .اين كتاب در شرح حال
صاحبان مزارات و قبور شیراز است .از میان صاحبان مزارات در شدیراز دو نفدر از
اصحاب سهل را نام میبرد و شرح حال مختصدری از آنهدا ارائده مدی دهدد :يكدی
عبدالرحیم بن موسی اصطخری ،ديگری احمدبن يحیی شیرازی .در شرح حدالی كده
برای عبدالرحیم اصطخری آورده ،تأثیر وی از شیوة سهل در امسداك و رياضدت و
تأكید بر گرسنگی به خوبی روشن است .همچنین حكايت يعقوب لیدث را آن چندان
كه در حليةاالوليا آمده ،در شرح حال يعقوب آورده است.
 .9البداية و النهاية از ابن كثیر (م 772ق) .ذيل حوادث سال 382ق ضمن سدخن از
مرگ سهل در اين تاريخ ،ترجمۀ بسیار مختصری از حال و نمونۀ اقوال حكیماندۀ او
را میآورد (ج  ،33ص .)72
 .31رحلۀ (سفرنامۀ) ابنبطوطه (م 779ق) .ابن بطوطه در زمرة مزارات بصدره از قبدر
سهل تستری ياد می كند كه در جوار قبر حبیب عجمی و مالك ديندار قدرار دارد .او
همچنین در مسیر خود از بصره به اُبله از محل عبادت و خلوت سهل ياد میكند كده
كشتیسواران چون مقابل اين محل میرسیدند ،به دعا میپرداختندد و از آب آن بده
تبرك میآشامیدند .او از بزرگان شوشتر در آن روزگار ،به امام شرفالدين موسیبن
صدرالدين سلیمان اشاره میكند كه از احفاد سهل و مردی امام و پیشوا بوده و در آن
ديار مدرسه داشته است .اين امام شرفالدين جدد اعدالی خانددان «شدرفالددين»
شوشتر است كه تاكنون در آنجا ساكناند و از اين خاندان است مرحوم شیخ مهددی
شرف الدين عالم و فاضل معاصر خوزستان .قابل ذكر اينكه شجرهنامۀ اوالد سدهل و
خاندان شرفالدين نزد اين خاندان در شوشتر موجود است.
 .33النجوم الزهآاة فیملوك مصر و القاهآة .اثر ابن تغری بردی اتابكی (832دد872

دربارۀ سهل و آثار او33/

ق) .مؤلف به مناسبت وقايع سال 382ق در كنار جماعتی از بزرگان كه در اين سال
وفات كردهاند ،از سهل تستری نام میبرد (ج  ،2ص .)98
 .33شذرات الوذهب از عبدالحی ابن العماد حنبلی (م 3189ق) .تاريخ معروفی اسدت
به ترتیب سالهای تاريخ هجری .شرح حال و سال فوت سهل را ذيل حدوادث سدال
382ق آورده است .مختصری از شرح حال سهل و اقوال او را از طبقرات الصدوفیۀ
سلمی و حليةاالوليا نقل كرده است .در پايان نیز مناظرة سهل و ابلیس را به نقدل از
بلغةالغّواص ابنعربی (م  328ق) میآورد كه عاقبت سهل اقرار میكند كه شیطان مرا
مجاب كرد (ج  ،3ص .)382
 .32فردوس اثر عالءالملكبن قاضی نوراهلل مرعشی شوشتری (قرن يازدهم) .كتدابی
است در تواريخ شوشتر و تراجم رجال آن .كلیۀ مطالبی كه در شدرح زنددگی سدهل
آورده تلخیص و اقتباسی است از شرح حال سهل در مجالس المؤمنين ،و فقط يدك
جمله در تاريخ وفات وی و چند نقل قول را بر آن افزوده است .در پايان (ص )28
نیز چند جمله از اقوال سهل را كه قاضی نوراهلل از تذكآة ابرن عرآاق نقدل و بدا
استناد به آن اقوال ،در اثبات تشیع سهل استدالل كدرده ،بدا حدذف اسدتدالالت
قاضی نوراهلل نقل كرده است.
 .32تذكرۀ شوشتر از سید عبداهلل جزايری شوشدتری (م 3372ق) .مؤلدف در فصدل
ششم كتاب كه برخی از مزارات قديم شوشتر را معرفی كرده ،از جمله ابنیۀ اين شهر
كهن كه در زمان مؤلف بیرون از محدودة آن بوده ،از خانۀ سهل و خانۀ مادر او ندام
می برد و ظاهراب مقصود وی از خانۀ مادر سهل همان مزار مادر او است كه بده قدول
محمد (؟؟) شرف الدين در تاريخ شوشتر (مخطوط) چون مادرش فوت كرد ،سهل
او را به اندازة صد قدم از معبد خود پايین آورده ،اطاقی درست كدرد ،سدنگبری
نمود ،مادر خويش را در آن دفن كرد .متأسفانه در سالها ی اخیر نااهالن ،به طمع
گنج ،قبر او را شكافته ،استخوان او را بیرون انداختدها ندد؛ ولدی فعدالب آن اطداق
هست .از ديگر قبوری كه جزايری ياد می كند ،بقعۀ شدیخ محمدد سدوّار ،دايدی
سهل ،است كه در جوار مسجد مال محمد نجار ( مسجدالحسین) قرار دارد (نك:
مرعشی ،فردوس ،ص  389د.)391
 .33بضاعة مزجاة از سید عبدالحسینبن عزيزاهلل جزايری شوشتری (قرن سدیزدهم).
رسالۀ مختصری است در تاريخ و جغرافیای شوشتر و دزفول .مؤلف از نوادگان سید
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نعمتاهلل جزايری (م 3333ق) است و در نیمۀ اول قرن سیزدهم هجدری مدیزيسدته
است .او شرح حال مختصری از سهل نگاشته كه بیشتر برگرفته از مجالس المؤمنين
قاضی نوراهلل (م 3139ق) است؛ چند كالمی نیز از معجمالبلردان نقدل كدرده اسدت.
نسخۀ خطی اين كتاب به شمارة  71سرود در كتابخانۀ مجلس موجود است.
 .33دیار شهریاران از احمد اقتداری .وی در معرفی مزارات و بقاع شوشتر گور مادر
سهل را ذكر كرده ،گويد :در اراضی معروف به «صحرای گرگر» بر تپهای مشرف بده
چشمۀ سیزنگر 2واقع است .اطالعات وی برگرفته از فآدوس عالءالملدك مرعشدی،
بضاعة مزجاة ،و تذكرة شوشتر است و متضمن نكتۀ تازهای نیست .همچنین ايشان از
يادداشتهای شخصی آقای محمدمهدی شرفالدين نقل میكند كده گدور مدادر سدهل
علیرغم مشهور كه در صحرای گرگر واقع است آنجا نیست ،بلكه در محلی است كه
به نام «تُو كمرری» شهرت دارد؛ يعنی اطاقی كه در كمر كوه واقع است (نك :اقتدداری
:3232

.)337-333/3

 .2تلفظ شوشتری «سوزنگر» است.

پژوهشهاي سهلشناسي از قديم تا به امروز
در اين بخش به معرفی و بررسی نقدگونۀ تحقیقاتی میپردازيم كده از قدديم تدا بده
امروز پیرامون سهل صورت پذيرفته است.
 .3المعارضررة و الورّد علووی اهوول الفوورق و الوودعاوي فووی االحوووال ،تددألیف ابوالقاسددم
عبدالرحمن بن محمدبن عبداهلل صقلی زاهدد قیرواندی .سدمعانی (االنسداب ،ص )232
وفددات وی را 232ق و بغ ددادی (هديررةالعارفين ،ج  ،3ص  )332آن را  281هجددری
تعیین كردهاند كه قول اول مرجح است .تاكنون يك نسخه از اين كتاب شناخته شده
كه ضمن مجموعۀ خطی شمارة ( 737گ 313دد )322كتابخاندۀ كدوپريلی اسدتانبول
موجود است .در فهرست كل اين مجموعه كه به نام «كالم سدهل» شدناخته شدده و
مشتمل بر سه عنوان است :كالم سهل ،الشرح و البیان (از همین صدقلی) ،المعارضده
والردّ (رمضان ششن .)233/3 :3213
اين اثر يكی از مهمترين و معتبرترين مصادری است كه در باب افكدار سدهل و
سلوك وی سخن گفته و نظر به فاصلۀ كم زمانی مؤلف با سهل ،میتدوان حكدم بده
اصالت متن داد .ظاهراب صقلی در سفر مكه كالم سهل را نزد برخی صوفیه سماع كرده
است كه بهواسطه به سهل متصل میشود :يكی ابوالقاسم عبددالعزيز علدی خیداط ،و
ديگری ،احمدبن محمدبن سالم .همچنین بعید نیست كه صقلی در مكه ابنسالم (پسر)
را مالقات كرده باشد؛ هرچند به واسطه از او سماع داشته باشد .اين اثر مشدتمل بدر
گزيدههايی از اقوال سهل است كه غالباب منقول از ابنسالم و بعضاب از ديگران است .از
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عنوان كتاب برمیآيد ،كه بايد دربارة اختالف عرفا در موضوع احوال روحدانی ايدن
جماعت باشد؛ ولی فی الواقع عالوه بر موضوع مذكور ،بخشی از كتاب در نقدد آرای
فرق كالمی ،مانند قدريه و مرجئه است و باقی كتاب مختص مسائل صوفیانه و نقدد
برخی رويكردها و عادات فرق صوفیه .اين كتاب قابل قیاس است با كتاب التنبيره و
الآدّ عل أهل االهواء و البدع اثر محمدبن احمد ملطی (م 277ق) كه به تصحیح سید
عزت العطار به چاپ رسیده است.
قابل توجه اينكه صقلی صد سال بعد از فوت سهل ،اين كتاب و كتداب ديگدرش
الشآح و البيان ،را در قیروان (غرب عالم اسالم) در باب آرای سهل تدألیف كدرده و
اين بیانگر پهنۀ نفوذ آرای سهل است كه چه سريع مرزهای جغرافیايی را درنورديده
است؛ البته مكۀ مكرمه را هم به عنوان محل التقای علما ،زهّاد و صوفیۀ جهان اسالم
و مركز انتقال آرا نبايد ناديده گرفت.
بحثي در اعتبار و اصالت كتاب المعارضه
از شواهد متقن اصالت اين كتاب راويانیاند كه اقوال آنها در اين كتاب نقل شده است
و اينان يا معاصر سهلاند يا به فاصلۀ كمی بعد از سهل میزيستهاند؛ اين گروه اخیدر
از معاصران ابنسالم (پسر) به شمار میآيند.
دستۀ اول عبارتاند از :ابوبكربن زقّداق (م 291ق) ،ابوالحسدن علدیبدن محمدد
المزيّن (م 238ق) ،ابويعقدوب اسدحاقبدن محمدد نهرجدوری (م 221ق) ،ابومحمدد
جعفربن نصیربن قاسم خوّاص بغدادی خلدی ،و عمربن واصل غبری .و دستۀ دوم كه
همان معاصرين ابنسالماند :ابوالحسنعلیبن احمدبن عبداهلل طرسوسی (م 283ق) ،و
ابوسعید اصطخری (م 282ق) .كمال جعفر اين اثر را به انضمام كالم سهل ،و الشآح و
البيان از صقلی يادشده در باال ،از روی نسخۀ كوپريلی كه ذكر شد ،تصحیح انتقدادی
كرده و در مجموعۀ من تآا الصوف به چاپ رسانده است.
 .3الشرح و البیان لما اشكل من كالم سهل از عبددالرحمن صدقلی (م 232ق) .مؤلدف
ضمن گردآوری سخنان مفصل سهل به شرح و تفسیر آنها مدیپدردازد و در بیاندات
خود از سهل و آرای وی بهشدت دفاع می كند .شارح جمالت تفسیری و تعلیقهگون
خود را تحت عنوان «قال عبدالرحمن» به بیانات سدهل مدیافزايدد .برخدی از ايدن
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جمالت عیناب در رسالۀ كالم سهل كه اول در مجموعۀ كوپريلی واقع است ،آمده است.
او در شرح خود اعتماد و تكیه تمام بر اقوال ابنسالم (م 231ق) و ابوطالدب مكدی
دارد در عین حال بیانات خود او حاكی از تضلّع و بصیرت تمام وی بده آرای سدهل
است .اين اثر به لحاظ قرابت زمانی مؤلف با سهل و ارتباط وثیق وی بدا شداگردان
مكتب سهل ،از مصادر مهم شناخت آرای سهل به شمار است؛ بهويژه كه قسم مهمی
از تصانیف منسوب به سهل امروز در دست نیست.
تاكنون به دو نسخه از اين كتاب دست يافتهايم :يكدی در مجموعدۀ شدمارة 737
كتابخانۀ كوپريلی (رمضان ششن  )233/3 :3213استانبول كه از برگ  332تا  313را
شامل میشود و كاتب آن عطداءاهلل ندوعیزادة قاضدی بده تداريخ 3122ق در شدهر
اسكوب از كتابت آن فارغ شده است .ديگری نسخهای است از قرن هفتم هجری بده
شمارة  3333در كتابخانۀ اسعد افندی (رمضان ششدن  )22/2 :3211مشدتمل بدر 23
برگ ( 82صفحه) .محمدكمال جعفر (محمدكمال  83 /3 :3972دد )82گويدد :ايدن دو
نسخه را با هم مقايسه كردم ،اختالفی نداشتند .او اين اثدر را بدا اسدتفاده از دو
نسخۀ مزبور تصحیح و تحقیق كرده و در مجموعۀ من تآا التستآي الصوف به
چاپ رسانده است.
جالب اينكه فؤاد سزگین در تاريخ التآا العآب (339 /2د )321تحدت عندوان
تفسیر سهل از كتاب الشآح و البيان صقلی (م 232ق) نام میبرد ،آن را بده عندوان
شرح يا تعلیقهای بر تفسیر مذكور قلمداد میكند؛ حال آنكه چندین نیسدت و اساسداب
ارتباطی به تفسیر ندارد.
 .2كلمات سهل بن عبداهلل التستری و مناقبه .مؤلف اين اثر نعمان پاشا بن مصطفی پاشدا
معروف به كوپريلیزاده (م 3323ق3739 /م) از وزرای فاضل دولت عثمانی در قرن
دوازدهم هجری است .فهرست نويس كتابخانۀ كوپريلی (رمضان ششدن 73/2 :3213؛
233/3؛  )233/3از پدر وی «مصطفی پاشا» با اوصاف «الصدر الشهید» ياد می كندد
كه حكايت از وزارت او نیز دارد .تاكنون از اين مؤلف دو اثر شناختهايم :يكی همین
كلمات سهل كه دربارة آن سخن خواهیم گفت؛ ديگر رسالة العدل كه نوشتۀ مختصری
است در بیان احوال خضر(ص) كه ولیالدين جاراهللبن مصطفیبن علی رومی حنفدی
(م 3333ق) شرحی بر آن نگاشته است .دو نسخه از اين رساله در كتابخانۀ كوپريلی
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موجود است :يكی در مجموعۀ شمارة  333به انضمام شرح مذكور و ديگر به شمارة
 .328و اما كلمات سهل ،اين كتاب با عنوان كامل كلمات سهلبن عبداهلل التسدتری و
مناقبه كتاب مختصری است به منزلۀ مقامات سهل كه مؤلف در آن اقوال و كرامدات
منسوب به سهل را از شش منبع ،كه در ديباچه نام آنهدا را يداد كدرده ،گدردآوری و
تدوين كرده است و اين شش كتاب عبارتاند از :الشرح و البیان لما أشكل من كالم
سهل از عبدالرحمنبن محمدد صدقلی (م 232ق) ،قدوتالقلدوب ابوطالدب مكدی (م
283ق) ،الآسالة القشيآيه از ابوالقاسدم عبددالكريمبدن هدوازن قشدیری (م 233ق)،
مصارع العشاق از ابوبكر محمدبن جعفر سرّاج (م 273ق) ،صفةالصرفوة از ابدوالفرج
ابنالجوزی (م  397ق) ،عوارف المعارف از شهابالدين عمر سهروردی (م  329ق).
الزم به ذكر است كه تمام مآخذ مزبور چاپ شدهاند و امروزه در دسدترس قدرار
دارند و از اين لحاظ اين كتاب مزيت ويژهای ندارد؛ جز اينكه غالب اقوال و كرامات
سهل را يكجا گردآورده و محقق را تقريباب از يافتن حجم زيادی از اقوال سهل بینیاز
كرده است .باری اين رساله بدون تقسیمبندی صريح و روشن مشدتمل بدر دو قسدم
است :بخش اول مشتمل بر اقوال سهل است كه بی آنكه مأخذ اقوال مشخص شدود،
يكجا گردآوری شده است .برخی از اقوال سهل را نیز دد كه مؤلف نیاز دانسته دد به
اختصار آورده است .بخش دوم مشتمل بر كرامات منسوب به سهل است كه هر كدام
را مستند به ذكر منبع و تصريح به نام راوی آن میكند .اين كلمات بالغ بر هجده عدد
است كه هفدهتای آن از مآخذ مدذكور گرفتده شدده و هجددهمی آن بیتدی اسدت از
منظومۀ شاطبیه و حاكی از اين است كه قبر سهل همیشه خوشبو و معطدر اسدت .او
بیت مزبور را در پايان رساله نقل میكند.
تاكنون چند نسخه از اين كتاب شناختهايم كه عبارتاند از:
 .1نسخۀ كتابخانۀ كوپریلی (قسم عربی) شمارة  .333اين نسخه به خط نسخ مشتمل
بر  39برگ  ،31×32/7هر صفحه نوزده سطر ،تاريخ كتابت نسخه 3311ق اسدت و
در حیات مؤلف ( 23سال پیش از وفات وی) كتابت شده است .از امتیدازات نسدخه
اين است كه در تملك فرزند مؤلف ابوالخیر حاج احمد كوپريلیزاده بوده و گدواهی
تملك وی مورخ 3321ق در برگ سوم نسخه ديده میشود.
 .2نسخۀ دانشگاه استانبول (قسم عربی) شمارة  .2189اين نسخه از قرن دوازدهم و
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مشتمل بر  22برگ است.
 .3نسخۀ كتابخانه اسعد افندي به شمارة ( 2737/2كتابخاندۀ مرعشدی قدم ،شدمارة
 )9217مشتمل بر  72برگ  .33×39/3كاتب اين نسخه محمد امینبن محمد اسدت
كه به تاريخ اواخر شعبان 3321ق از كتابت پرداخته است .نسخهای است خوشخط
ولی پرغلط و سقیم.
آغاز :الحمدهلل رب العالمین و الصالة … هذا كتاب جمعت فیه كلمات اإلمام الرّبدانی
سهلبن عبداهلل التستری و كراماته من كتب االئمرة المعتبدرين مثدل كتداب الشرآح و

البيان… (ندك :رمضدان ششدن 73/2 :3213؛ 233/3؛ 233/3؛ رمضدان ششدن :3211
22/2؛ مختارات منالمخطوطات العربیه فی تركیا ،ص .)839

 .2ظاهراب نخستین مستشرق و محقق معاصری كه پیرامون سهل به تحقیدق پرداختده،
لويی ماسینیون است كه مقالۀ مختصری در دايآةالمعارف اسالم دربارة زندگی سهل و
مبانی فكری او نگاشته است .انصافاب مقالتی است قلیلالحجم كثیرالمعنی .از امتیازات
اين مقاله استفادة نويسنده از دو اثر كهن صقلی (م 232ق) يعنی الشرآح و البيران ،و
المعارضه و الآدّ عل أهل الفآق ،كه از منابع اصیل و معتبر آرا و نظريات سهل است.
نكاتی در اين مقاله به چشم میخورد كه محل تأمل است :يكی اينكه در آغاز مقالده
تصريح دارد بر اينكه سهل به عربی می نوشته است و سطر بعد تصريح مدیكندد كده
«سهل چیزی ننوشت» .ظاهر كالم متناقض است؛ هرچند ظاهراب مقصود وی از اينكه
«سهل چیزی ننوشت» اين نیست كه سهل امی بوده و نوشتن نمیدانسته؛ بلكده ايدن
است كه تألیف منسوب به وی تقرير اقوال وی به وسیلۀ شاگردان اوست .ديگر اينكه
از بصره به عنوان تبعیدگاه سهل ياد میكند .آيا واقعاب سهل را تبعید كردند يا خود در
اثر دلخوری از مردم شوشتر به بصره رفت؟ ظاهراب اين قول ماسینیون در اثر استنباط
وی از اقوالی است شبیه آنچه روزبهان در شآح شطحيات (ص  )23گفته ،كه سهلبن
عبداهلل را از تستر براندندد ،يدا آنچده شدعرانی در طبقرات (ج  ،3ص  )32گفتده كده
«أخآجوا سهالً من بلده إل البصآة» .ولی از قراين چنین برمیآيد كده آنچده برخدی
منابع از آن به تبعید سهل تعبیر كردهاند ،چیدزی نیسدت جدز خدروج سدهل در اثدر
دلآزردگی از فقها و عموم اهالی تستر ،چنانكه گزارش سرّاج در اللمع (ص  )299از
اين ماجرا مؤيد است و نیز گزارشهايی چون شفای يعقوب لیث بده دسدت سدهل در
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حوالی شوشتر (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص  )331و نیز گزارش عطار از خروج سدهل از
شوشتر و برگشتن وی پس از چندگاه (عطار ،تذكآة ،ج  ،3ص  )339خود گدواه ايدن
است كه خروج سهل از شوشتر به اختیار خود او بوده و هرگداه خواسدته بده آنجدا
برگشته است.
ديگر اينكه او در پايان مقاله دد كه مصادر خود را برمیشمارد دد چون از تفسیر
سهل نام میبرد ،آن را تفسیری مجعول میداند كه بده سدهل بسدتهاندد؛ چنانكده در
ترجمۀ عربی مقاله آمده اسدت« :تفسدیر مفتعدل» (دايآةالمعرارف اسرالمية ،ج  ،33ص
 .)232و اين تعبیر بیانگر عدم اعتماد وی بر تفسیر سهل است در حالی كه اولین منبع
وی در نوشتن اين مقاله همین تفسیر سهل است.
 .5من تراث التستر الصوفی ،از مهمترين و جامعترين تحقیقات معاصران پیرامون سهل
و میراث فكری ،تألیف محمد كمال ابراهیم جعفر ،استاد دانشگاه قداهره .ايدن كتداب
مشتمل بر سه جلد است كه مؤلف در جلد اول مبسوطاب به تحقیق پیرامدون زنددگانی
سهل ،آرا و افكار او پرداخته و آثدار مكتدوب منسدوب بده سدهل و آرا و نظريدات
دستپروردگان مكتب وی را بررسی كرده است .اين جلد مشدتمل بدر چهدار بداب
است :باب اول در شرح حال سهل و ارتباط وی با معاصران ،كتابشناسی آثار وی ،و
بحث مبسوط دربارة تفسیر سهل .بداب دوم در بررسدی افكدار و نظريدات سدهل و
تحقیق پیرامون شیوة سلوك او .باب سوم در عقايد كالمی و نظريات خاص سهل در
مباحثی چون الوهیت ،قدر ،نبوت و واليت ،و چگونگی تأثیر سهل بر فرقۀ سدالمیه.
باب چهارم مشتمل بر رسالة فی الحروف منسوب به سهل و مجموعۀ اقوال قددما در
تعريف تصوف.
مجلد دوم و سوم اختصاصاب مجموعه ای است از متون مهم و كهن صوفیه مربدوط
به میراث فكری سهل و شاگردان مكتب او .مندرجات جلد دوم عبارت اسدت از.3 :
كالم سهل از روی نسخۀ موجود در كتابخانۀ كوپريلی (ش  .3 ،)737برخی از اقوال
پراكندة سهل به صورت تتمۀ كالم سهل .2 ،الشآح و البيان مذكور .متأسفانه به مجلد
سوم كتاب دست نیافتم و ظاهراب اولین رسالۀ آن المعارضة والرآدّ علر أهرل الفرآق
همان عبدالرحمن صقلی است.
مؤلف با گردآوردن اين مجموعه تحقیقی جامع پیرامون سهل و میراث فكری وی
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ارائه داده و با تصحیح و چاپ عناوين ياد شده ،منابع اصیل و مطمئنی را در اختیدار
پژوهندگان قرار داده است.
از ديگر تحقیقات جامع و مستند معاصر پیرامون سهل و آرای عرفدانی او كتدابی
است كه گرهارد باورينگ به نام نگدرش عرفدانی بده وجدود در اسدالم سدنتی 2يدا
تأويالت قرآنی سهل تستری صوفی تألیف كرده است .وی در اين كتاب مبسوطترين
و مستندترين تحقیق معاصر را در مدورد سدهل و آرای وی و شداگردان و تصدانیف
منسوب به سهل ارائه داده است .او اغلب منابع مربوط به سهل را دد از قدديمتدرين
منابع تا تحقیقات مستشرقان معاصر دد ديده و اثری مستند و ممتع آفريده اسدت .از
جمله ابواب مهم كتاب تحقیق دقیق و موشكافانهای است پیرامدون تفسدیر سدهل .او
سرانجام اعتبار و وثاقت اين تفسیر را تأيید كرده و از آن ،رؤس عقايد سدهل راجدع
به الست ،جاودانگی روح يا نفس ناطقه را استخراج كرده است.
مؤلف با تمام دقت و موشكافیاش در نقل برخی عبارات از منابع فارسی و درك
مطلب آنها دچار خطا شده كه محمد دهقانی در مقالۀ خدود موسدوم بده «پژوهشدی
دربارة سهلبن عبداهلل تستری» نمونههايی از آنها را يادآور شده است .عالوه بدراين،
نكاتی در كتاب به چشم میخورد كه محل تأمل است:
اوالب مؤلف معتقد است كه سهل عربیزبان بوده و بدرای اثبدات مددعای خدويش
دلیلی واهی می آورد كه چون دايی سهل يعنی محمدبن سوّار ملقب به «سید» بدوده،
بايستی عرب بوده باشد ،پس مادر سهل نیز عرب بوده و زبان او نیدز بده پیدروی از
زبان مادر بايستی عربی بوده باشد (باورينگ  .)23 :3981حال آنكه قراين مهمدی در
دست است كه اين سخن را نقض مدیكندد؛ از جملده اينكده احددی از مورخدان و
جغرافیدانان شوشتر را عدرب ندانسدته اندد .ديگدر اينكده ،در مندابع مهمدی چدون
حليةاالوليا (ج  ،31ص  )312مكرر آمده كه سهل مخاطبان را با تكیه كدالم «يدا
دوست» مخاطب قرار می داده و نیز در همدان حليرة االوليرا (ج  ،31ص  )331از
قول كسی از اصحاب سهل آمده كه او را در مسجد جامع ديدم كه با گوسفندی به
فارسی سخن گفت.
باورينگ به هنگام نقد منابع هم وقتی به وفياتاالعيران ابدن خلّكدان مدیرسدد،
4. The Mystical Vision of Existence in Classical Islam

 /12آینۀ میراث :ضمیمۀ 37

میگويد :وی [ابن خلكان] مناظرة ابوحاتم سجستانی با سهل را بر شرح حال سدهل
دد كه از رسالۀ قشیريه گرفته است دد افزوده است .ولدی در وفيراتاالعيران مدورد
استفاده (تحقیق محییالدين عبدالحمید) ذيل عنوان «سهل تستری» هی مناظرهای از
ابوحاتم سجستانی يا غیر او نقل نشده ،بلكه ذيل ترجمۀ «ابوحاتم سدهلبدن محمدد
سجستانی» كه در وفيات بالفاصله بعد از ترجمۀ سهل قرار گرفته ،صورت مناظرة او
با غالم زيبارويش ثبت شده است؛ ظاهراب در ذهن مؤلف خلطی پیش آمده است.
باورينگ همچنین معتقد است كه سهل به بصره تبعید شد؛ حال آنكه واقعاب تبعیدد
سهل به بصره مشكوك است و در منابع قرائنی هست حاكی از خروج ارادی سهل از
شوشتر به جهت آزردگی از اهل شهر و گهگاه به شوشتر باز میگشته است .در ايدن
باره به معرفی مقالۀ ماسینیون مراجعه شود.
او در بخش نقد رسائل صوفیه ،در باب اللمع سرّاج (م 273ق) چندین اظهدارنظر
می كند كه «روايات سرّاج مبتنی بر منابع شفاهی و كتبی است امدا خدالی از تكدرار
نیست و نمیتوان بر ارزش و درستی آنها تأكید كرد» (باورينگ .)3981
اين سخن دور از انصاف است :اللمع كتدابی اسدت در غايدت اعتبدار و مدؤلفش
محققی خبیر است .آيا اينكه قسمی از روايات سرّاج مبتنی بر منابع شدفاهی اسدت،
نقص كار او است؟ اساساب كسی كه  93سال بعد از فوت سهل وفات مدیكندد ،طبعداب
بسیاری از پیران را كه زمان حیات سهل زنده بوده اند درك كرده و طبیعی است كده
بسیاری از معارف سهل شفاهاب به دست كسی مانند سرّاج برسد .و اما ايرادی كه بدر
تكرار مطالب می كند نیز وارد نیست؛ زيرا به نظدر نگارندده آنچده باوريندگ تكدرار
مینامد ،واقعاب تكرار محض نیست؛ بلكه به قول بالغیدون تكدراری اسدت كده مفیدد
فايدتی است .مثالب يك جا از قول سهل گويد« :عالقه الفقیر الصادق كذا »...و جدای
ديگر به مناسبت حكايتی گويد كه جمله «عالقه الفقیدر الصدادق  »...را در مجلسدی
خواندم صوفیای به من چنان گفت.
« .7سهل تستري» عندوان مقالدهای اسدت از باوريندگ در دايآةالمعرارف اسرالم ،در
ويرايش 3993م .او در اين مقاله مختصری از زنددگی سدهل و شداگردان وی را بده
همراه بحثی پیرامون سالمیه دد كه میراثداران سهل به حساب میآيند دد آورده است.
او بهجز تفسیر سهل و مجموعۀ اقوال تستری دد كه به دست عبددالرحمن صدقلی (م
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232ق) گردآوری شده و به شمارة  737در كتابخانۀ كوپريلی موجود است دد باقی
عناوين موجود را دد كه مشتمل بر مقاالت كوتاه منسوب به او است ددد غیدرمهم و
جعلی دانسته است .بخش معتنابهی از مقاله نیز اختصاص به عقايد سدهل دارد .ايدن
مقاله گويا برگرفته از كتاب نگآش عآفان به وجود باشد .او ظداهراب اولدین محققدی
است كه موضوع شاگردی سهل نزد ذوالنون را مشكوك اعالم كرده و ايدن سدخن او
متكی بر قول مندابع كهدن و معتبدری چدون طبقرات الصروفيه سدلمی (ص  )313و
حليةاالوليا (ج  ،31ص  )389است.
اشكالی كه میتوان بر آن انگشت نهداد ،اينكده وی محمددبن احمددبن سدالم (م
397ق) را جزء شاگردان سهل در شوشتر میداند؛ ولی مسلم است كه فقط در بصره
بوده است چنانكه انصاری در طبقات (ص  )338بدين نكته تصريح كرده است .عالوه
بر اين در هی منبعی سخن از اقامت ابنسالم (پدر) در شوشتر ديده نشد.
 .7وجهۀ كالمی فرقۀ سالمیه .عنوان مقاالتی از گلدزيهر كه به سدال  3917در مجلدۀ
آلمانی  ZDMGبه چاپ رسیده است .وی در اين مقاله به بررسی عقايد كالمی فرقه
سالمیه میپردازد .اين فرقه به لحاظ نسبت آنها به احمدبن محمدبن سالم بصدری (م
391ق) به سالمیه مشهور شدهاند .ابنسالم نزديكترين و مهمترين شاگرد سهل است
كه شخصیت علمی خويش را مديون او است و بده قدول ماسدینیون ( )23 :3233بدا
گردآوری جوابهای سهل به سؤاالت كالمی خود ،پايهگذار مكتب كالمی سالمیه شد.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ سهل و ابنسهل و ابنسالم ،عقايد كالمی سالمیه میتواند
مرجع مطمئنی برای دستیابی به مبانی كالمی سهل باشد .هرچند اساساب علی القاعدده
عرفا و صوفیه را نمیتوان در قالب مذهب كالمی خاصی قرار داد ،ولدی سدهل اهدل
كالم نیز بوده و رويكرد تعقلی به دين داشدته اسدت .سدالمیه از جملدۀ فدرق گمندام
اسالمی است كه به رغم جايگاه كالمی و مشخصه هدای ويدژه اش ،در زمدرة فدرق
اسالمی به عنوان يك مكتب مستقل به شمار نرفته اسدت .قدديمتدرين مأخدذی كده
اطالعاتی از اين مكتب به دست میدهد ،كتاب مقدسی (چاپ دخويه ،ص  )333است.
بنابر گزارش وی ،سالمیه گروهی از زهّاد بودهاند بددون توجده بده معركدۀ اخدتالف
فقهای زمان ،كه پايۀ سلوك دينی آنها زهد بوده است و اكثر مذكّران بصدره از ايندان
بودند .اطالعات مق دسی از سالمیه كم است و كلی ،ولی با توجه به قرابت زمانی
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وی با سالمیه ( كمتر از يك قرن) اين اطالعات موثق و ذی قیمت است .طاهر بدن
محمد معروف به شاپور اسفراينی (م 273ق) در كتاب التبصيآ ف الدين و تمييرز
الفآقة الناجية عن الفآق الهالكين (معجم المؤمنین ،ج  ،3ص 28؛ ج  ،2ص  )231از
فرقۀ سالمیه ياد كدرده و آندان را جدزو حشدويه آورده و گمراهدی آندان را در
كالمشان بیان كرده است.
مهمترين منبعی كه اطالعات دقیق و چشدمگیری در بداب عقايدد سدالمیه ارائده
میكند ،الغنية لطالب طآيق الحق اثر عبدالقادر جیالنی صوفی حنبلیمدذهب (چداپ
مكه3232 ،ق) است .او فصلی مبسوط از كتاب خود را به نقد اين فرقده اختصداص
داده است؛ اصول عقايد آنان را كه مشتمل بر يازده فصل است ذكر میكند كه برخدی
از آنها مخالف نص صريح قرآن است؛ مثل اعتقاد آنان به سجدة شیطان بر آدم پدس
از امتناع اولیۀ او از اين كار؛ و اين خالف تصريح قدرآن ( 32 :3و  )31 :7اسدت؛ يدا
اينكه ابلیس هرگز وارد بهشت نشد ،به خالف تصدريح قدرآن بدر راندده شددن او از
بهشت (قرآن  ،)37 :7يا اينكه پیامبر(ص) قبل از نزول جبرئیل و ابالغ وحی با كلمدۀ
قرآن آشنا بوده ،و اين به خالف نص قرآن مجید است (قرآن .)33 :23 ،27 :39
قابل توجه اينكه برخی از رؤوس عقايد مزبور عیناب كالم سهل است كه در مآخد
به او نسبت دادهاند .آنان همچنین حالج را تكفیر نمیكنند ،و در اعتقداد بده حضدور
باری تعالی در همهجا ،متمايل به مشرب معتزلیاناند كه همین اعتقاد موجدب نفدرت
اشعريون می شده است (نك :االبانّه عن أصول الديانة ،حیدرآباد3233 ،ق ،ص .)22
آنان به نحو اغراقآمیزی قائل به قديم بودن قرآناند و محمد موصلی اصفهانی (قدرن
ششم) نیز در سيف السند السنيّة ف قطع تهاب الحجمية و الشريعة بدهشددت بدر سدالمیه
میتازد و آنان را در كنار چهار امامیان و اهل حديث قرار میدهد .ذهبی (م 728ق) نیدز
در العبر تصريح دارد كه ابنسالم در برخی مواضع خالف سنت رأی داده است.
آيا آنچه گلدزيهر به نقل از منابع به عنوان عقايد كالمی سالمیه ارائه میكندد ،بده
راستی همان سالمیهای است كه اتباع احمدبنسالم بصدری بودندد و مسدتقیماب تحدت
تأثیر تعالیم سهل تستری ،يا خلطی پیش آمده بین عقايد اين گروه و تابعان هشامبن
سالم جوالیقی كه شهرستانی (الملل و النحل ،ص  )323در میدان غُدالت او را نماينددة
مكتب به سرحدّ جنون معرفی میكند؟ آيا در معتقدات سهل تضاد و تنافی صريح بدا
قرآن هست؟ مگرنه اين است كه سهل از بزرگان صوفیه است كه اكثر قددما او را بده
دينداری و مبالغه در زهد ستودهاند .آيا به راستی اگر آنچه گذشت ،برگرفته از عقايد
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سهل است ،چرا اين طعن و ناسزاها كه در حق سالمیه گفتهاند ،در حدق سدهل گفتده
نشده است؟ گلدزيهر میگويد :غیرممكن است مقصود از سدالمیه در متدون ،پیدروان
هشامبن سالم جوالیقی باشند كه وصفش گذشت؛ ولی عقايد عجیب و غريب ياد شده
كه در تنافی صريح با قرآن است ،خواننده را به شك میاندازد كه خلط عقايد پیروان
ابنسالم جوالیقی با سالمیۀ بصره محتمل است.
 .8سهلبن عبداهلل تستري و سالمیه .اين كتاب از ديگدر تحقیقدات معاصدران پیرامدون
سهل تستری است كه مؤلف آن مستشرقی آلمانی به نام تونك است .او اين اثر را به
سال 3971م منتشر ساخته است .باورينگ گويد :اين كتاب ترجمهای از متن كتداب
المعارضه عبدالرحمن صقلی (م 232ق) است .از آنجا كه مدتن المعارضره اخیدراب بده
اهتمام محمدكمال جعفرابراهیم در مصر ضمن مجموعۀ «من تراث الصوفی» به چاپ
رسیده است و آن مشتمل برگزيدة اقوال كالمی و عرفانی سهل است كده اغلدب
آنها را ابن سالم روايت كرده است و پايۀ اعتقادی سالمیه را تشكیل می دهد ،وجه
انتساب كتاب به سهل بن عبداهلل و سالمیه روشن می شود (نك :دهقانی 37 :3277؛
باورينگ .)3 :3981
 .9مصائب حالج .لويی ماسینیون در مصائب حالج (ص  )23تحت عندوان «مرشدد و

ياران حالج» ترجمۀ مختصری از سهل آورده و طی مقالهای متین بده تبیدین عقايدد
وی پرداخته است .او عقايد سهل را از مآخذی چون الشرآح و البيران ،المعارضرة و
الآّد عل اهل الفآق ،هردو از صقلی (م  232ق) ،ذمّالكالم هدروی ،تهرذيباالسرآار
خرگوشی و تفسيآ الحقايق سلمی گرفته است كه همگی از متون معتبر و كهن صوفیه
است .وی اصول مكتب سهل را سه چیز میداند :اجتهاد ،توحید ،ايمدان« :مجموعدۀ
سلوك دينی».
او سهل را سنّی محض و اهل الحديث می داند و با استناد به قوتالقلروب مكدی
آمده ،وی را هوادار سرسخت خلیفۀ عباسی برشمرده كه عقیدده داشدته هركده او را
فرمان نبرد ،كافر و دوزخی است .شگفت اينكه قاضی نوراهلل در مجالس المؤمنين با
استناد به همین كالم سهل و نظاير آن سعی در اثبات تشیع سهل داشته كه تا حدودی
موفق بوده است .او میگويد :سهل مصطلحات خويش را از ابنكالب (كدذا!) اخدذ و
اقتباس كرده است.
خردهای كه میتوان بر كالم او گرفت اينكه يك جا میگويد كه سدهل بده مانندد
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ابنحنبل از شیوة جدل متألهین حرفهای روی میتافت و به كردار وی بر اصول دين
سنتی پای می فشرد و جای ديگر گويد كه مشرب سهل در زمینۀ حكمت الهی چنان
مستدل و منطقی است كه ابنسالم ،شداگرد وی ،بدا گدردآوری جوابهدای سدهل بده
پرسشهايش پايه گذار مكتب سالمیه گشت .بايد گفت مگر شیوة متألهین حرفدهای و
بحث و جدالشان غیر از استدالل و منطق است .چگونه كسی كه به مانند ابدنحنبدل
ظاهری قشری كه فقط به حديث اهتمام دارد و از استدالل گريزان است و دين را به
تعبد فراگرفته ،مانند كسی است كه شیوهاش در حكمت الهی مستدل و منطقی اسدت
(نك :ماسینیون .)32 :3233
 .11شیخ العارفین االمام التستري از محمد حبيآةاهلل كه در دارالثقافة به چاپ رسیده است.
 .11العارف باهلل سهلبون عبوداهلل التسوتري حیاتوه و آرائوه از عبددالحكیم محمدود ،در
دارالمعارف قاهره به چاپ رسیده است .متأسفانه به دو اثر اخیر دست نیافتم.
 .13پردۀ پندار از علی دشتی .اين كتاب در نقدد ترذكآةاالوليا تدألیف شدده اسدت و
كرامات منسوب به بزرگان صوفیه را بررسی می كند .نويسنده شش كرامت منسدوب
به سهل تستری را نقل و نقد میكند و آنها را خدالف قواعدد عقلدی و محسوسدات
می داند و به سبب نقل آنها به عطار میتازد .وی برای رد كردن اين كرامات شاهدی
از رسالۀ قشیريه میآورد ،حاكی از اينكه سهل خود منكر كرامات منسوب بده خدود
بوده و در استدالالتش مكرراب برای نقد و رد كرامات به آن كالم استناد میكند .عجب
آنكه دشتی مكرراب از سهل تستری به عنوان «ابوسهل» سخن می گويد.
 .11جستوجو در تصوف از عبدالحسین زرينكوب .او به مناسدبت وقدايع حدالج از
سهل تستری ياد میكند و مختصدر تحقیقدی دربدارة مشدرب او دارد .او را سدنی و
هواخواه فرقۀ اهل حديث معرفی كرده است و استناد او در اين استنتاج ،مدحی است
كه سهل در عبارات خود از حديث و نقل آن دارد و اينكه گويند روزی سهل تستری
از خلوتگاه خويش بیرون آمد فقط به قصد آنكه ابوداود سجستانی را مالقات كند و
آن زبان را كه بدان چندان حديث روايت كرده است ببوسد (ذمالكدالم هدروی ،نسدخۀ
خطی) .او همچنین گويد :چون سهل از شوشتر به بصره كوچید ،حالج در خددمت او
بود و با او به بصره رفت.
 .33پژوهشی دربارۀ زندگی ،آثار الحوال سهلبون عبوداهلل تسوتري .عندوان مقالدهای از
محمد دهقانی كه در ارجنامۀ ايرج (ج  ،3ص 33د )29به چاپ رسیده است .گفتداری
است حاوی تحقیقات ارزندهای دربارة سهل و آثار او .نويسنده منابع مهم را ديدده و
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كاری ارجمند عرضه كرده است؛ مع ذلك ،نكاتی در اين مقاله به چشم میخورد كده
تذكر داده میشود:
دد نام كتاب بلغة الغوّاص ف االكوان إل معدن االخالص اثر محییالدين ابدنعربدی
(حاجی خلیفه ،كشفالظنون ،ج  ،3ص  )332به صورت بليغة الجروّاس ثبدت شدده كده
ظاهراب ناشی از غلطخوانی متن فرنگی باورينگ است (دهقانی .)33 :3277
دد نويسنده در ترجمۀ بخشهايی از كتاب نگآش عارفانه به وجود اثآ باورينگ ،طی
عبارتی گويد :سمعانی (م  333ق) در معجمالبلدان تنها عبارتی كوتاه دربدارة سدهل
دارد (همدان .)37 :بدين صورت معجمالبلدان ياقوتبن عبداهلل حمدوی (م  332ق) را
به سمعانی نسبت داده است .به اصل متن مراجعه شد ،تقريبداب يدك سدطر از ترجمده
ساقط و اين غلط فاحش خلق شده است .ترجمۀ اصل متن چنین است« :سمعانی (م
3337م 333/ق) در كتاب االنساب خود تستری را زير نسبت «تستر» آورده است.
ياقوت (3339م 332/ق) در معجم البلدان خدود .»...بددين ترتیدب «سدمعانی» بده
معجمالبلدان وصل شده (نك :باورينگ .)23 :3981
دد در ترجمۀ داستان شفای يعقوب لیث به دعدای سدهل در حليرةاالوليا (ج  ،31ص
 )331جملۀ پايانی سهل خطاب به معترض را( :من كانت حالده مدعاهلل تعدالی هكدذا
اليستكثر مال يعقوببن لیث) چنین میآورد« :آن را با خدای چنین حدالی اسدت از
مال يعقوب لیث فزونی نمیجويد ».حال آنكه «يستكثر» در اينجا بده معندای زيداد
پنداشتن است؛ يعنی كسی كه با خدايش چنین حالی است مال يعقوب بده ديددة وی
زياد نمیآيد (دهقانی .)32 :3277
دد نويسنده در بررسی آثار منسوب به سهل اظهار میدارد :نمیدانیم مقصود از قدول
ماسینیون در مقالۀ دايآةالمعارف اسالم كه «سهل چیزی ننوشت» دقیقاب چیست؛ لیكن
منابع تأيید میكنند كه سهل عالقۀ مفرطی به نوشتن حديث داشته است (همان.)38 :
نگارنده گويد :يقیناب كسی مانند ماسینیون میداند كه سهل عالقۀ وافر بده نوشدتن
حديث داشته و بعید است كه منظورش از اين سخن اين باشد كه سدهل امدی بدوده،
بلكه سیاق كالم خواننده را به اين معنی راهنمايی میكند كه مقصدود ايدن اسدت كده
تصانیف سهل به دست خود او نوشته نشدهاند ،بلكه شاگردان و اصدحاب وی تقريدر
كردهاند؛ چنانكه مشهور است.
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دد نويسندة مقاله ضمن ايراد بر باورينگ دد كه احتمال میدهد سهل عربیزبان بوده
و استدالل ضعیفی ارائه كرده است دد با اينكه دو قرينۀ قداطع و شداهد صدادق بدر
پارسی بودن سهل مدیآورد ،پدس از ايدن اسدتدالالت هندوز هدم ايراندی بدودن و
پارسیبودن سهل را احتمالی میداند (همان.)23 :
دد نويسنده در بخش آرای سهل به مبحث «واليت» كه میرسد ،چون بده مناسدبت
كالم به فتنۀ زنگیان بصره میانجامد ،بدون هی مستمسك و قرينۀ تاريخی میگويد:
«آيا نمیتوان گفت در جريان شورش زنگیان بصره ،سهل كه حاضر نشد بصدريان را
برای دفع اين خطر ياری دهد در واقع با زنگیان همدلی میكرد و خوشحال بود كده
اين غالمان شورشی البّد به خواست خدا باد كبر و نخوت را از دماغ اعدراب بده در
میكردند» (همان.)23 :
آيا عموم اهالی بصره كه دستخوش قتل و غارت زنگیان قرار داشتند ،عرب بودند
يا فقط قشر حاكم و وابستگان او؟ مگر نه همین بصره بود كه تا قرون اولیۀ اسدالمی
بخش قابل توجهی از جمعیت آن فارسیزبان بودند و كودكانشان در كدوی و بدرزن
سرود «آب است و نبیذ است /عصارات زبیب است /سمیه روی سپیذ اسدت» سدر
میدادند .شايد زنگیان فقط متعرض عربها میشدهاند .البته آنچه دهقانی مطرح كرده،
چیزی جز يك سؤال نیست و زياده نمیتوان مناقشه كرد؛ ولی در يك گفتار علمدی
پرسش نیز بايد مبتنی بر قرينهای باشد.
دد ايشان نام كتاب سيآةابن الخفيف تألیف ابوالحسن علدیبدن محمدد ديلمدی را بده
صورت صراطابن خفیف ضبط كرده است كه ظاهراب ناشی از بددخوانی مدتن فرنگدی
باورينگ است (همان.)32 :
چند مقاله و رسالۀ مختلف ديگر به زبان فارسی در چند دهۀ اخیر منتشدر شدده كده
برخی از آنها عبارتاند از« :سهل تستری فیلسوف مستجاب الدعوة» از علدیاصدغر
حلبی .اين مقاله در نشريۀ نگین ( ،3233ش  ،93ص  )27به چاپ رسدیده اسدت .بخدش
اعظم كار ،ترجمۀ مقالۀ ماسینیون در دايآةالمعارف اسالم است و نكتۀ جديدی ندارد.
«سهلبن عبداهلل شوشتری» و «سهلبن عبداهلل پیشوای صوفیان اسدالمی» هدر دو از
محمدعلی شیخ ،اولی در مجلۀ دانشكده ادبيات تهران (س  ،32مرداد  ،3238ش 2د،2
ص 388د )312و دومی در نامۀ كريمان (تهران )3272 ،مجموعۀ نقل قولهايی هستند
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از منابع قديم و جديد و امتیازی ندارند« .سهلبدن عبدداهلل تسدتری» عندوان مقالدۀ
ديگری است از فاطمه مظاهری كه در مجلدۀ صدوفی (ش  ،27زمسدتان  )3273بده
چاپ رسیده است .شهرستان تصوف تدألیف حسدن جاللدی عزيزيدان كتدابی اسدت
مختصر در زندگی و اقوال و آرای سهل .مؤلف بدون اينكه بین مندابع مهدم و دسدت
اول و كتب دست دهم مثل فرهنگ عمید فرقی قائل شود ،به يك میزان بدانها ارجاع
داده ،ولی در گردآوریِ سهلیات كوشیده است .ايدن كتداب را در 3272ش مؤسسدۀ
چاپ و انتشار حديث منتشر كرده است.
مدارك كتابشناختي
 .3محمدبن اسحاق ابنالنديم در الفهآست (تألیف 288ق) سده عندوان را بده سدهل
نسبت داده كه امروزه اثری از آنها در دست نیست .اين عناوين عبارتاند از :دقرايق
المحبّين ،مواعظ العارفين ،جوابات اهل اليقين.
الفهآست ،قديمترين منبع كتابشناسی است كه آثاری را به سهل نسبت میدهد و اين
خود بیانگر آن است كه نام سهل در مدت كمتر از يكصد سال بعدد از مدرگش بده
عنوان مؤلف آثار صدوفیه در الفهآسرت يدا بده تعبیدر باوريندگ ( )8 :3981تداريخ
كالسیك عربی ابننديم وارد شد.
 .3كالباذی (م 281ق) نه تنها در التعآيرف از سدهل بده عندوان مؤلدف شدهیری در
موضوع تصوف ياد نكرده ،كه او را حتی به عنوان كسی كه اثر مكتوبی در تصوف از
خود به جای گذاشته باشد نیز به حساب نیاورده است.
 .2هجويری (م 239ق) در كشف المحجوب (ص  )229سهل را از جملدۀ صداحبان
آثار در آداب صوفیه برمیشمارد.
 .2اسماعیلبن سودگین (م  323ق) از تالمیذ محییالددين ابدن عربدی (م  328ق)
است كه مجموعه ای از آثار جنید را كتابت كرده و در پايان از سهل و تدألیف او
به نام الميثاق به عنوان مدؤلفی معتبدر در مباحدث عرفدانی يداد مدی كندد (ندك:
محمدكمال .)83/3 :3972

 .3ابن خلدون (م  818ق) در كتاب العبآ (ج  ،3ص  )313كتداب «زايرجده» را بده
سهل نسبت داده است.
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 .3ابن قطلوبغا (م  879ق) در كتاب تراج الترآاجم (ص  )331كتدابی را بدا عندوان
طبقات الصوفيه به سهل نسبت داده است.
 .7شمسالدين محمدبن علیبن احمد داودی (م  923ق) در طبقرات المفسرآين (ج
 ،3ص  )331تستری را به عنوان مفسر و صاحب تفسیر معرفی میكند؛ اما در چداپی
كه در اختیار بود ،زير عنوان سهل مطلبی گفته نشده است و ظاهراب در نسدخۀ اصدل
چنین بوده است.
 .8عبدالرؤف مناوی (م 3123ق) در الكواكب الدريه (ج  ،3ص  )323همان عناوينی
را كه ابن النديم در الفهآست به سهل نسبت داده ،نقل میكندد ،بدا ايدن تفداوت كده
دقائقالمحبين را به صورت رقائق المحبين ضبط كرده است.
 .9حاجی خلیفه مصطفیبن عبداهلل كاتب چلبدی (قدرن يدازدهم) در دايآةالمعرارف
كتابشناسی خود به نام كشفالظنون (ج  ،3ص  )3238 ،3392دو عنوان از آثار سدهل
را برمیشمرد :الغاية ألهل النهاية ،و قص األنبيا .الزم به ذكر است كه عنوان اول را
به نقل از عمادالدين محمود فارابی (م  317ق) صاحب خالصةالحقايق نقل مدیكندد
(همان ،ج  ،3ص .)399

 .31اسددماعیل پاشددا بغدددادی (م 3228ق) در هديررةالعررارفين (ج  ،3ص ،233 ،33
 )3933سهل تستری را به عنوان مؤلف شش اثر معرفی میكند :جوابات اهل اليقين،
دقائق المحبّين ،زايآجه ،الغاية ألهل النهاية ،قص األنبيا ،مواعظ العارفين.
بغدادی در اين فهرست «زايرجه» را به عناوينی كه ابننديم و حاجی خلیفه ندام
بردهاند ،افزوده و ظاهراب مأخذ وی كالم ابن خلدون در العبآ (ص  )313است.
از مأخذ معاصر كه در زمینۀ تاريخ ادبیات اسالم يا عرب تألیف شدهاند ،میتوان
عناوين زير را نام برد:
خیرالدين زركلی در األعالم ضمن ترجمۀ مختصری از سهل (ج  ،2ص  ،)331بدا
ارجاع به مآخذی چون طبقات الصوفیۀ سلمی ،وفيات االعيان ،حليةاالوليا و طبقات
شعآان  ،اين عناوين را به سهل نسبت داده اسدت :تفسدیر القدرآن ،رقدائق المحبدین
(چنانكه مناوی ثبت كرده است).
عمر رضا كحّاله در معجم المؤلفين (ج  ،2ص  )382اين عنداوين را بده سدهل
نسبت داده است :رقائق المحبين ،مواعظ العارفين ،جوابات أهل اليقرين ،تفسريآ
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القآ ن الكآيم ،قص األنبيا.
كارل بروكلمان در تاريخ ادبيات عآب (ج  ،3ص  ،)391ترجمۀ احوال سهل را در

باب هشتم كتاب تحت عنوان علوم قرآن ،در شمار مفسران آورده است .او در معرفی
آثار سهل به سه نسخه اشاره كرده است؛ نیدز از آنچده در كتابخاندۀ كدوپريلی ذيدل
شمارة  737نگهداری می شود ،ياد می كند كه در واقع مشتمل بر سه نسدخه اسدت:
كالم سهل ،الشآح و البيان ،المعارضة و الآّد عل اهل الفآق كه شرح آن گذشت .وی
بدون توجه به محتويات مجموعه و اينكه در حقیقت سه عنوان كتاب است ،با اعتماد
به برچسب پشت نسخه ،كل مجموعده را يدك واحدد بده حسداب آورده اسدت .او
همچنین در ذيل كتاب خود (ج  ،3ص  )222از دو كتداب صدقلی ،يعندی الشرآح و
البيان و المعارضه ،ياد كرده است و از كالمش چنین فهمیده میشود كه اين دو كتاب
را به مثابۀ شرح يا حاشیه ای بر تفسیر سهل دانسته و همین باعث شدد كده سدزگین
همان خطا را تكرار كند.
فؤاد سزگین در تاريخ التآا العآب آنچه از تصانیف سهل در كتابخانههای دنیدا
موجود و شناخته شده بوده ،فهرست كرده است كه شمار آنها بده هشدت عندوان
می رسد .اين عناوين عبارتاند از :تفسيآ القآ ن الكآيم ،المعارضة و الرآّد علر
اهل الفآق ،كلمات سهل بن عبداهلل التستآي ،رسالة ف الحكم و التصوف ،رسرالة
الحآوف ،مناقب أهل الحق و مناقب أهل اهلل ،لطائف ا لقص ف قصر االنبيرا،
مقالة ف المنهيات.
او دربارة كلمات سهلبن عبداهلل گويد :ترجیحاب بايستی در قرن هفتم تألیف شدده
باشد .او نیز اشتباه بروكلمان را تكرار كرده است؛ يعنی در ذيل تفسیر سهل از كتداب
الشآح و البيان صقلی (م 232ق) نام میبرد و آن را به عنوان حاشیه يا تعلیقهای بدر
تفسیر سهل معرفی میكند كه اشتباه است (نك :سزگین 339 /2 :3233د.)321
محمدكمال ابراهیم جعفر در كتابش با عنوان من تآا التسرتآي الصروف (ج ،3
ص 83د )82تفحصی در مآخذ ،فهرستی از تصانیف سهل ارائه داده كده مشدتمل بدر
دوازده عنوان است :دقائق المحبين ،مواعظ العرارفين ،جوابرات أهرلاليقرين ،تفسريآ
القآ ن العظيم ،قص االنبيا ،رسالة الحآوف ،كتراب الميثراق ،رسرالة فر الحكرم و
التصوف ،الغاية الهل النهاية ،زايآجه ،سلسبيل سهل  ،كالم سهل.
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رمضان ششن در نوادر المخطوطات ف مكتبات التآكيا به معرفی كتداب كلمرات
سهلبن عبداهلل التستآي و مناقبه اثر نعمان پاشا كوپريلیزاده (م 3323ق) میپدردازد
و نسخههای آن را معرفی میكند .او همچنین در فهرست كتابخاندۀ كدوپريلی نسدخۀ
شمارة  737را كه مجموعه ای اسدت مشدتمل بدر سده عندوان الشرآح و البيران،
المعارضه و كالم سهل مب سوطاب معرفی می كند و همچنین اظهار نظر می كند آنچده
در اين مجموعه سزگین با عنوان كالم سهل معرفی كرده است ،چیزی نیست جز
همان «كلمات سهل  »...كوپريلی زاده (م 3323ق) و كالم عجیبی است (رمضدان
ششن 73/2 :3213؛ .)233/3

نويسندة رسالة المنهيات منسوب به سهل دد كه بده شدمارة 333ج در كتابخاندۀ
دانشكدة حقوق دانشگاه تهران موجود است دد تصريح مدیكندد كده ايدن رسداله از
ضياءالقلوب سهل برگزيده شده است.
محمد دهقانی در مقالۀ خود تحت عندوان «پژوهشدی دربدارة سدهلبدن عبدداهلل
تستری» بخشی را با عنوان «آثار منسوب به سهل» به معرفی آثار سهل اختصداص
داده است .تعداد عناوينی كه او برشمرده است ،مجموعاب به سیزده عنوان بالغ میشود
(دهقانی 38 :3277د .)39

آثار سهل
فؤاد سزگین در تاريخ التآا العآب ( )339/2/3 :3233آثار منسوب به سهل موجود
در كتابخانهها را احصا كرده است كه مجموعداب بده هشدت عندوان بدالغ مدیشدوند.
محمدكمال جعفر (72/3 :3972د )79تعداد آنها را به دوازده رسانده است .قابل توجه
اينكه دو عنوان از عناوينی كه سزگین ذكر كرده ،در فهرست عناوين كمال جعفر ذكر
نشده و باقی مشترك است كه حاصل اين دو فهرست چهارده عنوان است .نگارندده
در اين مقاله شمار مذكور را با افزودن چهار عنوان به هجده رسدانده اسدت .ايندك
مختصری از معرفی آثار منسوب به سهل:
 .1تفسیر القرآن العظیم .اين تفسیر به مانند تفاسیر رسمی قرآن نیست كه متكفل شرح
و تفسیر تمامی آيات قرآن باشد؛ بلكه به مثابۀ تعلیقات متفرقدهای اسدت بدر برخدی

پژوهشهاي سهلشناسی از قدیم تا به امروز 53/

آيات قرآن كريم كه بدون هی نظم و ترتیدب خاصدی تددوين شدده ،و در حقیقدت
مجموعۀ پاسخهای سهل به سؤاالت مريدان و اصحاب است .در اين تفسدیر قرائندی
ديده میشود كه ثابت میكند كتاب به صورت حالیدهاش يقینداب نوشدتۀ خدود سدهل
نیست؛ از جمله اشاره به اخباری از سیرة شخصی سهل و داسدتان اختصداری وی و
حتی وقايعی مربوط به بعد از فوت وی ،كثرت عباراتی مانند «سدئل سدهل»« ،قیدل
له»« ،قلت لسهل»« ،سمعته يقول» و نظاير آن ،برخی از عبارت ابنسالم و حكايدت
سماع سهل .با وجود همۀ اين موارد ،در صحت انتساب مواد اصلی تفسیر بده سدهل
شكی نیست و ظاهراب در خالل تفسیر سهل كه از قديم به وسیلۀ راويان متصوفه سینه
به سینه نقل میشد ،اقوالی به وسیلۀ همان راويان اضافه شده و اين روندد در طدول
قرون متوالی ادامه داشته است .با اين حال صحت اقوال سهل در اين تفسیر به استناد
منابع كهن صوفیه مانند قوتالقلوب ،حلية االولیا و جز آن ،قابل تأيید و اعتماد است.
قرينۀ مهم ديگر بر اعتبار تفسیر اينكه در تفسیر الحقايق سلمی كده در قدرن چهدارم
تألیف شده ،بخش مهمی از اقوال تفسیری سهل نقل شده كده مقايسدۀ آن اقدوال بدا
تفسیر سهل میزان اشتراكات در دو منبع را بده دسدت مدیدهدد .باوريندگ (:3981
332د )333تقريباب چهارصد مورد مشابه در دو تفسدیر يافتده و بدا ارائدۀ صدفحات،
جدول مبسوطی تدوين كرده است (نیز نك :دهقانی 21 :3277د.)23
بنابر ديباچۀ كوتاه تفسیر ،ابويوسف احمدبن محمدبن قیس سجزی اين تفسدیر را
به سال 373ق (هشت سال قبل از مرگ سهل) از خدود او شدنیده ،پدس از او ايدن
تفسیر به شیوه شفاهی سینه به سینه نقل شده ،تا آنكه نوبت بده ابوبكرمحمددبن ابدی
نصر (م  312ق) محدّث مشهور نسف رسیده است و به احتمال قوی هموست كه بدا
اجازة پدرش ابونصر محمد (م 223ق) به گردآوری و تبويب تفسیر سهل میپدردازد
و بعید نیست كه همو برخی روايات تاريخی و حكايات مربوط به شیوة سلوك سهل
را به تفسیر افزوده باشد.
بايد توجه داشت كه ما دو «ابونصر بلدی» میشناسیم :يكی پددربزرگ ديگدری
است .پدربزرگ ،ابونصر بلدی (م 223ق) و نوة او ابونصر احمدبن عبدالجبار بلددی
(م 323ق) است .آن ابونصری كه سمعانی (االنساب ،برگ 91الف) به قصدد ديددارش
به نخشب رفت و از او حديث شنود ،ابونصرِ نوه است ،و آن ابونصری كه به اجازة او
تفسیر سهل گردآوری شده ،ظاهراب ابونصر جد اسدت نده ندوه (محمددكمال /3 :3972
93د .)92و آنچه اين احتمال را تقويت میكند اين است كده عبددالرحمنبدن محمدد
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صقلی (م 232ق) در الشآح و البيان (برگ 389الف) برخی از اقوال تفسیری سهل را
از ابونصر جد روايت میكند.
شايان ذكر اينكه يقیناب مدون تفسیر سهل استقصای كامل در جمع اقوال تفسدیری
سهل نداشته؛ چراكه مثالب در تفسیر قرطبدی (ج  ،3ص  ،339ج  ،3ص  ،372ج  ،3ص
 ،383-383 ،393ج  ،7ص  ،223ج  ،9ص  339و  ،33ص  ،72ج  ،33ص  )338و
الحقايق سلمی اقوالی تفسیری از سهل نقل شده كه در تفسیر حالیه موجود نیسدت و
اهتمام به گردآوری اين اقوال و استقصای آنها تالشی درخور تقدير است.
بنا بر تحقیق سزگین ،نسخ موجود از اين تفسیر در كتابخانههای دنیا عبدارتاندد
از :جوتا  ،339قاهره ،28/3 :تفسیر  ،38ظاهريه  323( 333برگ) ،فاتح 73( 328
برگ) مورخ  873ق ،و 383( 2288/3الدف دد 379الدف) مدورخ  ،933صدنعا 33
(سزگین .)329/2/3 :3233
اين كتاب به سال 3233ق توسط بدرالدين لغسانی در قاهره به چاپ رسید و بده
سال 3239ق به وسیلۀ غمراوی با استدراك اغالط چاپ اول در قاهره مجدداب منتشر
شده و اخیراب به تحقیق محمد باسل عیون السود جدزو انتشدارات دارالكتدب العلمیدۀ
بیروت در دو مجلد به چاپ رسیده است.
 .2جوابات اهل الیقین .اين كتاب كه در الفهآست (ص  )332ذكری از آن رفتده ،جدزو
كتب مفقوده است .منابعی چون الكواكب الدرّيه (ج  ،3ص  ،)322روضات الجنات (ج
 ،2ص  ،)92هدية العارفين (ج  ،3ص  )233نیز به نقل از منبع اول ،ايدن كتداب را بده
سهل نسبت دادهاند.
كتاب ،همچنان كه از عنوان مذكور برمیآيد ،بايستی در پاسخ سدؤاالت مريددان
نوشته شده باشد و نیز میدانیم كه ابنسالم مجموعاب پنجهزار سؤال در كالم و عرفان
از سهل پرسید و او نیز پاسخهای مبسوط به آنها داد .سدپس ابدنسدالم بدر اسداس
پاسخهای سهل مكتب كالمی خويش را بنیاد نهاد .بعید نیست اين عنوان متعلدق بده
پاسخهای سهل به ابنسالم باشد.
 .3دقائق المحبین .ابن النديم نامی از اين كتاب برده است (الفهرست ،ص  )323و تمامی
منابع مذكور ذيل عنوان  3نیز آن را به سهل نسبت داده اند ،با اين تفاوت انددك كده
در الكواكب (ج  ،3ص  )328آن را به صورت «رقائق المحبین» ضبط كرده است.
 .1دية القلووب .چنانكه از رسالة المنهيّات منسوب به سهل برمیآيدد كتدابی بده ندام
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ديةالقلوب نیز به سهل منسوب است (باورينگ .)31 :3989
 .5رسالة فی الحكم و التصوف .در منابع اصیل چنین عنوانی به سهل نسبت داده نشده،
ولی محمدكمال جعفر به نقل از معجرم المخطوطرات المصروّرة (ج  ،3ص  ،333رقدم
 )393نسخه ای از اين رساله مورخ  383ق را معرفی میكند كه به شدمارة 2338/2
(28د )333در كتابخانۀ اياصوفیا موجود است .او كه نسخه را بررسدی كدرده اسدت،
میگويد :عالوه بر اينكه نسخهای ناقص است خود رساله اثری كدماهمیدت اسدت و
چیزی نیست جدز منتخبداتی محدرّف و نداقص از تألیفدات سدهل .سدزگین (:3233
339/2دد )321در فهرست آثار سهل از اين رساله نام بدرده اسدت (ندك :محمددكمال
.)83/3 :3972
 .6رسالة الحروف .در فهارس شناخته شدة آثار سهل اثری از اين ندام نیسدت و اول
كسی كه آن را معرفی كرده ،محمدكمال جعفدر در ترآا التسرتآي الصروف (:3972
 )232/3است .رسالهای است كمحجم در چند برگ ،مشتمل بر اقوال سهل در بداب

معانی رمزآلود حروف كه اغلب دربارة حدروف مقطعدۀ قدرآن اسدت .بعیدد نیسدت
پديدآورندة اين اثر اقوال مربوط به حروف را از میان گفتده هدای سدهل از مصدادر
برگزيده و تدوين كرده باشد .البته در انتساب مطالب اين وجیزه به سهل تقريباب شكی
نیست ،چون برخی از اين عبارات به عین الفاظ يا به مضمون در آثار مشدابه ديگدر
نیز يافت می شود.
كمال جعفر احتمال میدهد ،كتابی را كه اسماعیل بغدادی در هدية العارفين (ج ،3
ص  )233به عنوان زايرجه به سهل نسدبت داده همدین رسرالة الحرآوف باشدد و در
توجیه سخن خود گويد :چه بسا بغدادی به اين سبب عنوان زايرجه را بر اين رساله
اطالق كرده كه ارقام و اعدادی را در حاشیۀ نسخهای از اين رسداله ديدده و گمدان
كرده آن اعداد مربوط به فن استخراج خبیئات موسوم به زايرجه باشد .در بطالن اين
سخن بايد گفت چند صد سال پیش از بغدادی ،ابن خلدون (م  818ق) در العبرآ (ج
 ،3ص  )313زايآجه را به سهل نسبت داده است و اين عنوان تراشیدة ذهن بغددادی
نیست .نسخۀ منحصربهفرد اين اثر در كتابخانۀ چستربیتی ضمن مجموعۀ ( 2338گ
333د )372در كنار شمار ديگری از رسائل علم الحروف قرار دارد .سدزگین (:3233
 )321/2نیز از اين كتاب ياد كرده است .اين رساله اولین بار بده اهتمدام محمددكمال
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جعفر در مجموعۀ من تآا التستآي الصوف با مقدمه ای تحت عنوان «توثيق رسالة
الحآوف التستآي» در ده صفحه (233د )273به چاپ رسیده است.
آغاز :بسمله و سلی امه… قال سهلبن عبدداهلل فدی الحدروف إن اهلل بحكمتده جعدل
الحروف أصالب لیتركب منها القول…
 .7الزایرجّه از جمله كتابهای مفقوده است كده اثدری از آن در دسدت نیسدت .علدم
زايرجه از جمله فنون و قواعدی است مانند رمل از متفرعات علوم غريبه كده از آن
جهت كشف مغیبات و پیشگويی استفاده میشود .بنابر منابع موجود ،اولین كتابی كده
اين عنوان را به سهل نسبت داده ،العبآ (ج  ،3ص  )313نوشتۀ ابنخلدون (م  818ق)
است .حاجی خلیفه كاتب چلبی (قرن يازدهم) در كشرف الظنرون (ج  ،3ص  )928و
سپس بغدادی در هديةالعرارفين (ج  ،3ص  )233هدم از ايدن كتداب ندام بدردهاندد.
الزايرجه ،به رغم نظر محمدكمال جعفر در مرن ترآا التسرتآي الصروف (ج  ،3ص
 )232كه احتمال می دهد اين اثر با «رسالة ف الحآوف» يكی اسدت ،بدا توجده بده
استداللی كه ذيل عنوان  3در باال بیان شد ،اين دو نوشته ،دو اثر متفاوت اند.
 .8سلسبیل سهلیه .به گفتۀ شیخ سینوسی وجیزهای است مشتمل بر اوراد روزانۀ سهل
كه آن را از دايی خود محمدبن سوّار اخذ كرده (ماسوینیون  .)23 :1991مناوی نیز در
الكواكب الدّريه (ج  ،3ص  )322از اين كتاب ياد كرده است.
 .9ضیاء القلوب = ضیاء القلب .از جمله عناوين منسوب به سهل است كه امروزه اثری
از آن در دست نیست .چنان كه نويسندة رسالةالمنهيات موجود در دانشكدة حقدوق
به شمارة  333تصريح میكند ،رسالۀ مذكور را از ضياء القلوب سهل برگزيده اسدت:
همچنین بندی از همین كتاب در مجموعۀ خطی شمارة  3113كتابخانۀ ملك مدورخ
 939هجری نقل شده است (نك :افشار و دانش پژوه  :3239ج  ،7ص .)323
 .11طبقات الصوفیه .ابن قطلوبغالم (م  879ق) .در كتاب تاجالتآاجم (ص  )33كتداب
طبقاتالصوفيه را به سهل تستری نسبت داده و او در اين قول منفدرد اسدت و كدس
ديگری چنین سخن نگفته (نیز ،نك :باورينگ .)31 :3981
 .11الغاية ألهل النهاية .فريابی (م 211ق) از اين كتاب با عندوان خالصرات اايرات
أهل النهاية ياد میكند (طبقدات الحنیفیّده ،ج  :3ص  ،)32در كشرف الظنرون (ج  ،3ص
 )928و هدية العارفين (ج  ،3ص  )233و من ترآا التسرتآي الصروف (محمددكمال
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 )83/3 :3972نیز از اين كتاب ياد شده است.
 .12كالم سهل .سزگین (339/2 :3233د )321و محمدكمال جعفر ( )83 /3 :3972اين
نام را بر كل مجموعۀ شمارة  737كتابخانۀ كوپريلی استانبول اطالق كردهاندد؛ حدال
آنكه اين عنوان متعلق به رسالۀ اول مجموعه است .كالم سهل رسالۀ موجزی اسدت
مشتمل بر اقوال كوتاه سهل حول قضايای زهد و تصوف و علم كالم .ديباچدهای كده
در آغاز رساله آمده ،بهروشنی مشخص میكند كه اين رساله را سهل خدود ننوشدته،
بلكه شامل تقريرات او است كه حضار مجلس او ،از جمله ابن سالم (پدر) و دد بندا
به قول محمد كمال جعفر دد ابن سالمِ پسر آن تقريرات را تنظدیم و تبويدب كردندد.
سزگین گويد :به احتمال قوی اين متن حوالی قرن هفتم تبويت و تنظیم شدده اسدت
(محمدددكمال  .)83/3 :3972شددايان ذكددر اينكدده رمضددان ششددن ( )233/3 :3213در
فهآست مخطوطات كوپآيل گويد :آنچه سزگین به عنوان كالم سهل معرفدی كدرده،
همان «كلمات سهلبن عبداهلل التستری و مناقبه» اثدر لغمدان پاشدا كدوپريلیزاده (م
3323ق) است .اين نظر يقیناب خطا اسدت چدرا كده از دو نسدخه ای كده در اختیدار
نگارنده است ،چنین مطلبی برنمی آيد؛ معلوم نیست ششدن چگونده بده ايدن نتیجده
رسیده است .همانگونه كه اشاره شد ،يك نسدخه از ايدن كتداب در مجموعدۀ 737
كتابخانۀ كوپريلی استانبول موجود است كه تاريخ آن  3122ق و محل كتابت آن در
شهر اسكوب است.
 .13لطائف القصص (قصص االنبیا) .حاجی خلیفه در كشف الظنون (ج  ،3ص  )3238از
اين كتاب ياد كرده است .نسخۀ اين كتاب تا قرن يازدهم كه حاجی خلیفده مشدغول
تدوين كشف الظنون بوده ،وجود داشته چراكه او خدود نسدخهای از كتداب ديدده و
عبارت اول آن را اين طور نقل كرده است :الحمدهلل الذی لم يسبقه شیء.
محمدكمال جعفر ( )81/3 :3972اظهار عقیده میكند كده بايدد بخشدهايی از ايدن
كتاب در تفسیر سهل و نیز در كالم سهل باقی مانده باشد .همدو گويدد كده تداكنون
نسخهای از اين كتاب يافت نشده ،و لذا از آن به عندوان مفقدود يداد مدیكندد؛ ولدی
سزگین (339/2 :3233د )321نسخه ای از اين كتاب را در كتابخانۀ طلعت به شدمارة
 382يافته است .اين نسخه به خط محمدبن ابوبكر ملقب به ابدنعطدا جدوری و بده
تاريخ  37رمضان  828و كل نسخه مشتمل است بر  33صفحه .كتداب هفدده فصدل

 /58آینۀ میراث :ضمیمۀ 37

دارد كه فصلهای يكم تا يازدهم آن به ترتیب حیات آدم ،ندوح ،ابدراهیم ،اسدماعیل،
يعقوب ،ايوب ،يونس ،سلیمان ،موسی ،عیسی ،خداتماالنبیدا محمدد علدیهم صدلوات
الرحمن را شرح میكند و از فصل دوازدهم تا هفدهم كتاب در موضوع الطاف حق و
حكاياتی است صوفیانه در خصوص عبادت ،نماز و بسماهلل (نك :محمددكمال :3972
81/3؛ باورينگ .)37 :3981
 .11المعارضه و الرّد علی اهل الفرق .مجموعۀ اقوال سهل است در مناقشده بدا برخدی

صوفیه و فرق كالمیه مانند مرجئه و قدريه كه عبددالرحمن صدقلی (م 232ق) گدرد
آورده است و در بخش «پژوهشهای سهلشناسی» معرفی شد.
 .15المیثاق (كتاب المیثاق) .آرتور آربری ،چنانكه در مقدمۀ كتاب الصدق خدرّاز (ص
هشت) آورده ،می گويد :از تصريح كاتب رسائل جنید يعنی اسماعیلبن سدودكین (م
 323ق) كه خود از تالمیذ ابنعربی است ،به وجود چنین كتابی میتوان پی برد .وی
تصريح میكند كه كتاب الميثاق سهل در خصدوص تفسدیر آيدۀ كريمده  373سدورة
االعراف «ألست بربكم  »...و به مانند رسالهای است كده جنیدد در همدین موضدوع
نگاشته ،و هم چنین گويد كه رسالۀ مذكور را يافته و مطالعه كدرده اسدت .امدروزه از
چنین كتابی اثری نیست ،ولی ممكن است برخی نكات مهم آن در تفسیر سهل ذيدل
آيۀ شريفه و نیز در اقوال مأثور از سهل يافت شود (نك :مقدمدۀ محمدد باسدل عیدون
السود ،در :تستری ،تفسیر ،ص 31؛ محمدكمال .)83/3 :3972
 .16مناقب اهل الحق و منواقب اهل اهلل عزّ و جلّ .سزگین (339 /2 :3233د )321از اين
كتاب ياد كرده و گويد شیخ محمد راثینی از اعالم قرن هفتم بر ايدن كتداب شدرحی
نگاشته كه در كتابی در كتابخانۀ طلعت به شمارة  3383تصوف نگهداری میشود.
 .17المنهیات (مقاله فی) = رسالة المنهیات .ظداهراب منتخبدی از كتداب ضرياء القلروب
منسوب به سهل است .وجیزهای است در آداب طريقت و تعیین رذايل نفسانی كه بده
دستور رسول خدا نهی شده است ،مشتمل بر اقوال كوتاه و فهرسدتوار كده خدالی از
تكرار نیست و مطلب جديدی از سهل ندارد .تنها نسخۀ شدناخته شددة ايدن رسداله
ضمن مجموعۀ شمارة 333ج دانشكدة حقوق دانشكده تهران (در كتابخانۀ مركدزی)
موجود است .كل رساله مشتمل بر شش برگ و يك صفحه است كه خود جزيدی از
رسالهای مبسوط در آداب طريقت اسدت .كاتدب ايدن نسدخه مقبدول شداه مخددوم
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كشمیری است كه به تاريخ 3339ق از كتابت آن پرداخته است .اين تاريخ در تاريخ
التآا العآب (سزگین  )339/2 :3233و فهآست كتب خط دانشكدة حقروق (داندش

پژوه  )287 :3229به غلط 3379ق ثبت شده اسدت (ندك :دهقدانی 38 :3277دد 39؛
باورينگ .)37 :3981
 .18مواعظة العارفین .ابن نديم در الفهآست از اين كتاب منسوب به سدهل يداد كدرده
است و نیز الكواكب الدّرية (ج  ،3ص  ،)322معجرمالمرؤلفين (ج  ،2ص  ،)382هديرة
العارفين (ج  ،3ص  )233و روضات الجنات (ج  ،2ص  )92به تبع الفهآست ،آن را به

سهل نسبت دادهاند.

اصحاب سهل
در البهالی متون صوفیه و نیز برخی منابع تداريخی ،مدیتدوان بده ندام بسدیاری از
اصحاب و شاگردان سهل دست يافت .هرچند اين بخش از لحاظ محتوا جزء وظايف
مقاله محسوب نشود ،ولی به لحاظ عالقه به علم رجال و اينكه شايد محققان تداريخ
تصوف را به كار آيد ،اسامی به دست آمده به ترتیب الفبا عرضه میشدود؛ امیدد كده
سودمند افتد:
د ابراهیمبن شیبان خراسانی .عبدالرحمن صقلی در الشآح و البيان كرامتی از سهل را
به نقل از وی آورده (نك .كلمات سهل ،نسخۀ خطی مرعشی ،برگ 71الف).
د ابراهیم برجی (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)313
د ابن درستويه .ذهبی در سيآ اعالمالنبال (ج  ،32ص  )221از او بده عندوان صداحب
سهل ياد میكند.
د ابن واصل ← عمربن واصل.
د ابوبشیربن ابراهیمبن دستكوثا (كذا!) (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)313
د ابوبكر جوربی (همان ،ج  ،31ص .)331
د ابوبكر محمدبن يحییبن ابیبدر (همان ،ج  ،31ص .)393
د ابوبكر محمدبن منذر الهجیمی (همان ،ج  ،31ص  ،393ذهبی ،سیر اعالم ،ج  ،32ص .)221
د ابوجعفر مصیصی مغازلی .از جمله عبّاد روزها و مذكور در بغية الطلب جیالنی (ج

 /61آینۀ میراث :ضمیمۀ 37

 ،31ص  )2279است كه از سهل حكايت دارد.
د ابوالحسدن البشدری ،در تكلمرة االكمرال (ج  ،3ص  )233او را از اصدحاب سدهل
برمیشمارد كه از او بسیار روايت میكند.
د ابوالحسن بغدادی ← علیبن محمد المزيّن.
د ابوالحسن نحّاس يا نخّاس ،در تاريخ بغداد (خطیب بغدادی ،تاريخ بغدداد ،ج  ،32ص
 )238چنین آمده از سهل سماع حديث داشته است.
د ابوالعباس الخوّاص .ابن الجوزی در صفة الصرفوة او را از زمدرة مصداحبان سدهل
برمیشمارد.
د ابوعلی اصفهانی خرگوشی در تهذيباالسآار (ص  )23از او به عنوان صاحب سهل
ياد كرده است.
د ابوعلی البصری ،وی ساكن بغداد بوده و در زمرة مصاحبان سهل به شمار میآيدد.
ابومحمد جريری (خطیب بغدادی ،تاريخ بغداد ،ج  ،32ص  )233از او روايت میكند.
د ابوعلی محمد الصحاكبن عمرو (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)333
د ابوالفضل جعفربن احد شیرجی (همان ،ج  ،31ص .)313 ،389
د ابومحمد ،احمدبن محمدبن الحسین الجريری (م 233ق) (انصاری ،طبقات ،ج  ،3ص
312؛ ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص )313
د ابومحمدبن صولیب (همان ،ج  ،31ص .)392
د ابويعقوب بلدی (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)313
د ابويعقوب سوسی .از دوستان و نزديكان سهل بوده .در اللمع سدرّاج آمدده كده بده
همراه سهل در ارّجان بوده (محمدكمال 73/3 :3977؛ سرّاج ،اللمع ،ص .)392
د احمدابن سالم .وی معروفترين اصحاب سهل است و به عنوان شیخ سالمیه شهرت
دارد (نك :ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص 278؛ ذهبی ،سیر اعالم ،ج  ،33ص .)373
د احمدبن محمدبن يوسف .وی دايی پدر حافظ ابونعیم است و مكدرر از او سدخنان
سهل را روايت میكند (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)399
د احمدبن نوح اهوازی (همان ،ج  ،31ص .)311
د احمدبن يحیی شیرازی( ،ابوالعباس) مدفون در شیراز اسدت (ندك :روزبهدان ،شدرح
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شطحیات؛ جنید ،شدّاالزار).

د ايوب جمال ،ابوسلیمان ،ابن الجوزی (ابن تغری ،صفة ،ج  ،3ص  )392از او به عنوان
صاحب كرامت و مصاحب سهل ياد میكند.
د ابوبكربن محمدبن العالء قشیری ابوالفضل (م 222ق) از بزرگان فقهای مالكی است
و حكاياتی را از سهل نقل كرده است (ذهبی ،سیر اعالم ،ج  ،33ص 327؛ ابن فرحدون،
ديباج ،ج  ،3ص .)311
د جعفربن محمدبن يعقوب ثقفی (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)313
د حسنبن علیبن خلف بر بهاری فقیه ،ابومحمد (م 238ق) از بزرگان حنابله ،مردی
فقیه و صاحب تصانیف و از مشاهیر اصحاب سهل است (ذهبی ،العبر ،ج  ،3ص 333؛
جنید ،شذرات ،ج  ،3ص 239؛ ابن ابی يعلی ،طبقات ،ص .)399
د حسینبن منصور حالج ،ابومغیث (م 219ق) (ذهبی ،سیر أعالم ،ج  ،32ص .)232
د عباسبن احمد (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)393
د عباسبن عصام (همان ،ج  ،31ص .)398
د عبدالجباربن شیريازين يزيد عبدی بطی .از او به عنوان صاحب سهل ياد كردهاندد
(همان ،ج  ،31ص  398و 333؛ ياقوت ،معجمالبلدان ،ج  ،3ص .)239
د عبدالرحمن بن احمد .در رسالۀ قشيآيه از او به عنوان صاحب سهل ياد شده است.
د عبدالرحیمبن موسی اصطخری مدفون در شیراز (جنید ،شدّاالزار).
دد عثمانبن احد عثمانی (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)392
دد علی بن عبدالعزيز ضرير صوفی بغدادی ،ابوالحسن (خطیب بغدادی ،تاريخ بغدداد ،ج
 ،33ص .)21

دد علیبن محمد مزيّن بغدادی ،ابوالحسن (م 238ق).
دد عمربن واصل عنبری ،ابوالحسن .وی ظاهراب بصری و ساكن بغداد بدوده مكدرر در
تفسیر سهل نامش آمده (خطیب بغدادی ،تاريخ بغداد ،ج  ،33ص 333؛ ابونعیم ،حلية ،ج
 ،3ص .)333

دد محمدبن احمدابن سالم بصری (م 397ق) .مشهورترين شاگرد سهل .او و پسرش
هر دو عنوان «ابنسالم» شهرت دارند (سلمی ،طبقات ،ج  ،3ص 233؛ ابن اثیر ،الكامل،
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ج  ،3ص .)233
دد محمدبن احمدبن سلمه نیشابوری (ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)392
دد محمدبن حسنبن احمد جوری (ياقوت ،معجمالبلدان ،ج  ،3ص .)383
دد محمدبن الحسن؟ از مصاحبان سهل است (خطیب بغددادی ،تداريخ بغدداد ،ج  ،3ص

333؛ ابونعیم ،حلية ،ج  ،31ص .)333

كتابنامه
دد ابن ابی يعلی ،طبقات الحنابله ،تصحیح محمدحامد فقهی ،قاهره3933 ،م.
دد ابن اثیر ،عزالدين ،الكامل ف التاريخ ،بیروت ،دار صادر3283 ،ق.
دد ابن اثیر ،عزالدين ،اللباب ف تهذيب االنساب ،بیروت ،دار صادر3232 ،ق.
دد ابن بطوطه ،سفآنامه ،ترجمۀ محمدعلی موحد ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتداب،
3228ش.
دد ابن تغری بردی ،النجوم الزهآاة ،مصر ،دارالكتب3921 ،م.
دد ابن تغری بردی ،صفة الصفوة ،تصحیح محمود فاخوری ،حلب ،دارالوعی3392 ،ق.
دد ابن تغری بردی ،المنتظم ،تصحیح نعیم زر زور ،بیروت ،دارالكتب العلمیه[ ،بیتا].
دد ابن خلدون ،العبآ ،تحقیق صالحالدين المنجد ،كويت3931 ،م.
دد ابن خلكان ،وفيات االعيان ،تحقیق محیی الددين عبدالحمیدد ،مكتبرة النهضرة
المصآية3237 ،ق.
دد ابن العربی ،محییالدين ،الفتوحات المكية ،تصحیح عثمان يحیی ،قاهره3983 ،م.
دد ابن العربی ،محییالدين ،فصوص الحكم ،تصحیح ابوالعال عفیفی ،الزهرا3271 ،ش.
دد ابن العماد الحنبلی ،شذرات الذهب ف أخبار من ذهب ،دار أحیا التراث العربی [بیتا].
دد ابن فرحون ،ديباج المذهب فی معآفرة اعیدان علمداء ،تحقیدق محمدد االحمددی
ابوالنور ،قاهره ،دارالتراث3113 ،م3233 /ق.
دد ابن كثیر ،البداية و النهاية ،بیروت ،مكتبة المعارف3233 ،ق.
دد ابونعیم اصفهانی ،حليةاالوليا[ ،بینا]3237 ،ق.
دد اسفراينی ،شاهفوربن طاهر ،تاج التآاجم ،ويرايش گوستاو فلوگل3833 ،م.
دد اسماعیلبن محمدبن عبداهلل مستملی ،نورالدين و فضيحة المدّعين ،تصحیح محمد
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روشن ،تهران ،اساطیر3287 ،ش.
دد افشار ،ايرج؛ دانشپژوه ،محمدتقی ،3239 ،فهرست نسخۀ خطی كتابخانۀ ملدك،
ج  ،7تهران ،كتابخانۀ ملی ملك.
دد اقتداری ،احمد ،3232 ،ديار شهآياران ،تهران ،انجمن آثار ملی.
دد انصاری ،عبداهلل ،طبقات الصروفيه ،تصدحیح محمدد سدرور مدواليی ،تهدران ،تدوس،
3232ش.
دد باخرزی ،ابوالمفاخر يحیی ،اوراداالحباب و فصوص اآلداب ،بده كوشدش ايدرج
افشار ،تهران ،دانشگاه تهران3282،ش.
دد بغدادی ،اسماعیل پاشا ،هدية العارفين ،استانبول3933 ،م.
دد ترمذی ،محمدبن عل  ،ختماالوليا ،به كوشش عثمان يحیی ،المكتبة الكاثوليكيرة،
بیروت [بیتا].
دد تستری ،سهلبن عبداهلل ،تفسیر التستری ،تصحیح محمد باسل عیون السود ،بیروت،
دارالكتب العلمیه3232 ،ق.
دد جامی ،نورالدين عبدالرحمن ،نفحات االنس من حضآات القدس ،تصحیح محمود
عابدی ،تهران ،اطالعات3271 ،ش.
دد جزايری ،سید عبدالحسین ،بضاعة مزجراة ،نسدخۀ خطدی شدمارة ( 71مجموعده
سرود) ،كتابخانۀ مجلس.
دد جزايری شوشتری ،سید عبداهلل ،تذكرة شوشتآ ،تهران ،كتابخانه صدر3228 ،ش.
جاللی عزيزيان ،حسن ،3272 ،شهآستان تصوف ،تهران ،حديث.
دد جنید شیرازی ،شدّاالزار ،تصحیح محمد قزوينی ،تهران ،چاپخانۀ مجلس3238 ،ش.
دد حاجی خلیفه ،كشف الظنون ،تصحیح محمد شرفالدين يالتقايا ،اكلیسی ،استانبول،
رفعت بیلگه[ ،بیتا].
دد حموی ،ياقوتبنعبداهلل ،معجمالبلدان ،تصحیح فرديناند ووستنفلد ،اليپزيك3833 ،م.
دد خرگوشی ،عبدالملكبن محمد ،تهذيباالسآار ،تصحیح بسّدامبدن محمدد بدارود،
بیروت ،مكتبة المثنّی3238 ،ق.
دد خطیب بغدادی ،احمدبن علی ،تاريخ بغداد ،دراسة و تحقیدق مصدطفی عبددالقادر
عطا ،بیروت ،دارالكتب العلمیه3997 ،م3237 /ق.

كتابنامه 65/

دد خفاجی مصری ،شهاب الدين احمد ،نسريم الآيراض ،تصدحیح عبددالقادر عطداء،
بیروت ،دارالكتب العلمیه[ ،بیتا].
دد خوانساری ،سیدمحمدباقر ،روضات الجنات ،قم ،اسماعیلیان3293 ،ق.
دد دانش پژوه ،محمدتقی ،3229 ،فهرست نسخههای خطی كتابخانۀ دانشكدة حقوق
و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران ،تهران ،دانشگاه تهران.
دد دانشپژوه ،محمدتقی ،3239 ،فهآست نسخههاي خط كتابخانۀ ملك ،ج  ،7تهران.
دد داودی ،شمسالدين محمدبنعلی ،طبقات المفسآين ،بیروت ،دارالمكتب العلمیه[ ،بیتا].
دد دشتی ،علی ،3233 ،پردة پندار ،تهران ،تهران.
دد دهقانی ،محمد« ،3277 ،پژوهشی دربارة سهلبن عبداهلل تستری» ،ارجنامۀ ايآج،
ج  ،3بهاهتمام محسن باقرزاده ،زيرنظر :محمدتقی دانشپژوه و عباس زريابخوئی.
دد ديلمی ،ابوالحسن علیبن محمد ،عطفاألف المألوف ،تحقیق و اديه ،قاهره ،المعهد
العلمی الفرنسی3933 ،م.
دد ذهبی ،شمسالدين ،تذكآة الحفّاظ ،دايرةالمعارف العثمانية[ ،بیتا].
دد ذهبی ،شمسالدين ،سيآ أعالم البنالء ،تحقیق شعیب االرنؤوط ،بیروت3982 ،م.
دد ذهبی ،شمسالدين ،العبآ ف تاريخ من ابآ ،تحقیق فؤاد سیّد ،كويت3982 ،م.
دد رازی ،سیّد مرتضی داعی ،تبصآة العوام ،تصدحیح عبداس اقبدال ،تهدران ،مطبعدۀ
مجلس3232 ،ش.
دد رمضان ششن ،3211 ،نوادر المخطوطات ف مكتبات تآكيا ،بیروت ،دارالكتاب الحديد.
دد رمضدان ششدن ،3213 ،فهدرس مخطوطدات مكتبدۀ كدوپريلی ،منظّمرة المدؤتمر
االسالمی ،استانبول ،مركز ابحاث للتاريخ و الفنون االسالمیه.
دد رمضان ششن ،3997 ،مختارات من المخطوطات العآبية النادرة ف مكتبات تآكيا،
استانبول.
دد روزبهان بقلی ،شآح شطحيات ،تصحیح هنری كربین ،تهدران ،طهدوری و انجمدن
ايرانشناسی فرانسه3273 ،ش.
دد روزبهان بقلی ،عآائس البيان (به انضمام تفسیر ابن عربی) ،نولكشور ،چاپ سنگی،
قرن .32
دد روزبهان بقلی ،مشآباالرواح ،تصحیح نظیف محرم خواجه ،مطبعه كليرة اآلداب،
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استانبول3972 ،م.
دد زركلی ،خیرالدين ،االعالم ،بیروت ،دارالعلم للماليین3981 ،م.
دد زرينكوب ،عبدالحسین ،3273 ،جستوجو در تصوف ايران ،تهران ،امیركبیر.
دد سرّاج ،ابونصر ،اللمع ،تصحیح نیكلسون ،لیدن.
دد سرّاج ،جعفربن احد ،مصارع العشاق ،بیروت ،دار صادر3278 ،ق.
دد سزگین ،فؤاد ،3233 ،تاريخ التآا العآب  ،قم ،مكتبة المرعشی.
دد سلمی ،ابوعبدالرحمن ،طبقات الصوفيه ،تصحیح نورالدين شريبه ،جامعرة االزهدر
للنشر و التقريب3273 ،ق.
دد سمعانی ،محمدبن عبدالكريم ،االنساب ،بغداد3921 ،م.
دد سهروردی ،شهابالدين عمر ،التلويحات العآشيه ،مطبعة المعارف3923 ،م.
دد سهروردی ،شهابالدين عمر ،عوارف المعارف ،ترجمدۀ ابومنصدوربن عبددالمؤمن
اصفهانی ،تهران :علمی و فرهنگی3282 ،ش.
دد سهروردی ،شهابالدين يحیدی ،المشرارع و المطارحره( ،مجموعرة فر الحكمرة
االلهية) ،چاپ كوريان ،مطبعة المعارف3923 ،م.
دد الشاشی المروی ،مؤمّلبنمشرور ،نهضة الفآيقين ،تصمیم عبدالحیّ حبیبی ،تهدران،
دانشگاه تهران3239 ،ش.
دد شعرانی ،عبدالوهاب ،االنوار القدسية ،مصدر ،المطبعرة الزهآيرة3222 ،ق (هدامش
الطبقات الكبآي).
دد شعرانی ،عبدالوهاب ،الطبقات الكبآي ،مصر ،المطبعةاالزهآية3222 ،ق.
دد شوشتری ،قاضی نوراهلل ،فآدوس ،تصحیح جالل الددين محددّث ارمدوی ،تهدران،
انجمن آثار ملی3233 ،ش.
دد شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنين ،تهران ،كتابفروشی اسالمیه3232 ،ش.
دد صاغرچی ،اسعد محمد سعید ،الجّد ف السلوک ،دمشق و بیروت ،دارالكلم الطیب،
3233ق.
دد صقلی ،ابوالقاسم عبدالرحمنبن محمد ،الشآح و البيان لما أشكل من كرالم سرهل،
(من تراث التستری الصوفی) بصره ،دارالمعارف3972 ،م.
دد العروسی ،مصطفی ،نتائج االفكار القدسية ،تصحیح عبدالوارث محمدعلی ،بیروت،

كتابنامه 67/

دارالكتب العلمیه3231 ،ق.
دد عطار نیشابوری ،فريدالدين ،تذكآة االوليا  ،تصحیح محمد اسدتعالمی ،تهدران،
زوّار3279 ،ش.
دد عینالقضات همدانی ،تمهيدات ،تصحیح عفیف عسیران ،تهدران ،دانشدگاه تهدران،
3223ش.
دد عینالقضات همدانی ،زبدة الحقايق ،تصحیح عفیدف عسدیران ،تهدران ،دانشدگاه تهدران،
3933م.
دد عینالقضات همدانی ،شكوي الغآيب ،تصحیح عفیدف عسدیران ،تهدران ،دانشدگاه
تهران3933 ،م.
دد غزالی ،محمدبنمحمد ،أحياء علرومالردين ،ترجمدۀ خدوارزمی ،تصدحیح حسدین
خديوجم ،تهران ،علمی و فرهنگی3283 ،ش.
دد غالمسرور الهوری ،خزينة االصفيا ،نولكشور[ ،بیتا].
دد فیض كاشانی ،المحجة البيضا ف التهذيب االحيا ،تصحیح علیاكبر غفاری ،تهران،
دفتر انتشارات اسالمی3287 ،ش.
دد قشیری ،ابوالقاسم عبدالكريم بن هوازن ،الآسالة ف علم التصوف ،مصر ،ق .32
دد قشیری ،ابوالقاسم عبدالكريمبن هوازن ،ترجمۀ رساله قشیريه ،تصحیح بديعالزمان
فروزانفر ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب3221 ،ش.
دد كاشانی ،عزّالدين محمود ،مصباح الهداية و مفتاح الكفاية ،تصدحیح جداللالددين
همايی ،تهران ،نشر هما3237 ،ش.
دد كحّاله ،عمر رضا ،معجمالمؤمنين ،دمشق3937 ،د3933م.
دد كالباذی ،ابوبكر محمدبن ابراهمیم ،التعآف بمذهب التصوف ،ترجمدۀ محمددجواد
شريعت ،تهران ،اساطیر3273 ،ش.
دد كوپريلیزاده ،نعمان پاشا ،كلمات سهلبن عبداهلل تستآي و مناقبره ،نسدخه خطدی
شمارة  ،9217كتابخانۀ مرعشی قم.
دد ماسینیون ،لويی ،3233 ،مصائب حالج ،ترجمۀ سید ضیاءالدين دهشیری ،تهدران،
بنیاد علوم اسالمی.
دد محمدكمال ابراهیم جعفر ،3972 ،من تآا التستآي الصوف  ،دارالمعدارف مصدر
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مكتبة الشباب.
دد معصوم علیشاه ،طآائق الحقائق ،تصدحیح محمددجعفر محجدوب ،تهدران ،صدفی
علیشاه[ ،بیتا].
دد مناوی ،عبدالرؤف ،الكواكب الدّرية ،تصحیح محمودحسدن ربیدع ،مصدر ،االزهدر،
3928م.
دد میبدی ،رشیدالدين ابوالفضل ،كشفاالسآار و عدّة االبرآار ،تصدحیح علدی اصدغر
حكمت ،تهران ،امیركبیر3273 ،ش.
دد میهنی ،محمدبنمنور ،اسآارالتوحيد ،تصحیح محمدرضدا شدفیعی كددكنی ،تهدران،
آگاه3237 ،ش.
دد هجويری غزنوی ،علیبن عثمان ،كشف المحجوب ،تصحیح ژوكوفسدكی ،تهدران،
طهوری3278 ،ش.
دد يافعی ،عفیف الدين عبداهلل ،روض الآياحين ف مناقرب الصرالحين ،نسدخۀ خطدی
كتابخانۀ مجلس شمارة .33331
دد يافعی ،عفیفالدين عبداهلل ،مآ ة الجنان و عبآة اليقظان ،حیدرآباد ،دايدرةالمعدارف
نظامیه3238 ،ق.
دد يافعی ،عفیفالدين عبداهلل ،منتخب روضالآياحين (هامش قص االنبياء ثعلبدی)
مصر ،ق .32
 Bowering, G., 1980, The Mystical Vision of Existence in Classialددد
Islam, Berlin.

 Bowering, G., 1995, “Sahl Al-Tustari,” The Encyclopadia of Islam,دد
vol. VIII, Leiden, Brill, pp. 840-841.
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