
  
  
  
  
  

  به استاد دکتر محمّدعلی موحّد
  شـادیِ شیخـی که خانقاه ندارد   رطلِ گـرانم دِه ای مریدِ خرابات

  مقاماتِ ابوعلیِ قومسانی
  عارف قرن چهارم همدان

  
  محمّدرضا شفیعی کدکنی

  ران دانشگاه ته
  

و ) 348متـوفی   (از اصـحاب جعفـر خلـدی        ) 378متوفی  (ابوعلی قومسانی     
احتماالً (و ابراهیم بن شیبان قرمیسنی      ) 330متوفی حدود   (ابوبکر بن طاهر ابهری     

یکـی  ) متوفی در اواخر قرن چهارم    (و از معاصران ابوالعباسِ قصّاب      ) 337متوفی  
 در کتـب متـداول زندگینامـۀ        از عارفان بزرگ ناحیۀ غرب ایران بـوده اسـت کـه           

ای در مقامات او بـاقی        مشایخ تصوّف، ذکری از او به میان نیامده است ولی رساله          
  .است که در این مقاله به معرفی آن خواهیم پرداخت

 بپردازیم خطوطِ اصلی زندگینامـۀ      رسالۀ مقامات قومسانی  قبل از آن که به معرفی       
  .ویمش او را براساس چند منبع کهن یادآور می

منبع اصلی اطّالعات تاریخی در باب ابوعلی قومسانی، همان اطالعاتی است           
طبقـات اهـل   صـاحب  ) 445 ـ  509(که از شیرویه بن شهردار دیلمـی همـدانی   

 و متون دیگر از طریـق او نقـل شـده            االسالم ذَهَبی   تاریخ باقی است و در      همدان
ومسانی را بـرای مـا حفـظ        است امّا یاقوت با دقت بیشتری نام و نشانی ابوعلی ق          

  :ذهبی به صورت. کرده است
قومسانی نهاوندی زاهد،   ) مزدَئِن(ابوعلی احمد بن محمد بن علی بن مزدین         
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  1ای از کورۀ همدان قریه» اَنْبَط«ساکن 
کند ولی یاقوت که همان کتـاب شـیرویه بـن شـهردار را در اختیـار                   نقل می 

در . ی را برای ما حفظ کـرده اسـت        نامۀ قومسان   داشته است با دقّت بیشتری نسب     
 کـه فرزنـدزادۀ ابـوعلی قومـسانی اسـت از نیاکـان او       مقامـات حال مؤلـف      شرح
  :کند گونه یاد می بدین

محمد بن عثمان بن احمد بن محمد بن علی بن مـزدین            ] ابوعلی احمد بن  [
  .بن عبداهللا بن ابان بن الطیار

گر که عبارتند از عبداهللا     دین تا سه پشت دی    زیعنی ضبط پدران او را بعد از م       
  .کند و ابان و طیار نقل می

گونه ضبط کرده اسـت یـادآوری         در باب کلمۀ مزدین که صفدی آن را بدین        
این نکته ضرورت دارد که در یـاقوت، گـاه مـردین و گـاه مـزدین آمـده اسـت                     

 ولـی در    3 وجود دارد و هم مـزدین      2 هم صورت مردین   مقاماتهمچنین در متن    
. اند مزدین است    ن که به خط جلی و روشنی نام او را ثبت کرده           روی صفحۀ عنوا  

در باب ریشۀ کلمه، چیزی به ذهن من نرسید و در جستجوهای شـتابانی کـه در                 
ها داشتم به مورد مـشابهی برخـورد نکـردم کـه جـز نیـای او،                مظان این گونه نام   
  .مردین خوانده باشند/ دیگری را مزدین

مردین یک نام بوده است نـه یـک   / ه مزدینتوان حدس زد ک    روی قراین می  
لقب و شهرت و عنوانی که به افراد پـس از گذشـت مـدّتی از تولّـد ایـشان، در                     

مـردین نـامی    / توان گفت که مـزدین      یعنی با اطمینان می   . محیط جامعه، داده شود   
» ین«مَزد یا مرد و     / اند وگرنه در ارتباط با کلمۀ مُزد        است که والدین او بر او نهاده      

  .هایی بزنیم توانستیم حدس نسبت به آسانی می
 مقامـات قومـسانی   خوشبختانه اطالعات دقیق و قابل اعتمادی دربارۀ مؤلف         

الـدّین    شـمس . دهد  ایم که روزگار او را با کمال دقّت نشان می           نیز به دست آورده   
  :گونه است حال دقیقی از او نوشته است که اجمال آن بدین ذهبی شرح

مد بن عثمان بن احمد بن محمد بن علـی          ابوالفضل مح 

                                                 
 .604 ـ 9/605االسالم، ذهبی، چاپ بشّار عوّاد،   ـ تاریخ1
 جا  ـ همان2
 .کنند صاحب طبقات اهل همدان است که رافعی و ذهبی و یاقوت از او نقل می وی 121 ـ 11/122 ـ همانجا، 3
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 و متوفی   399متولد  (زیرک    بن مردین قومسانی معروف به ابن     
نوۀ پـسری شـیخ اسـت یعنـی فرزنـد           ) 471االخر      سلخ ربیع 

، خود یکـی    مقاماتعثمان، یکی از پسران شیخ، و این مؤلّف         
از علمای بزرگ عصر بوده است کـه خوشـبختانه اطالعـات            

. توان دیـد     می االسالم ذهبی   تاریخۀ او را در     دقیقی از زندگینام  
ذهبی که اطالعات مربوط بـه زندگینامـۀ مؤلـف را از طریـق              

شـیخ عـصر    «گوید کـه او       کند می   شیرویه بن شهردار نقل می    
هم از پـدرش    . خویش بوده است و در فنون علم یگانۀ زمانه        

اش   عثمان و هم از عمویش ابومنصور محمـد و هـم از دایـی             
بدالغفار و جمـع کثیـری از علمـای عـصر روایـت          ابوسعید ع 

شود  حدیث داشته است و از همین نکات به روشنی ظاهر می          
که قبیلۀ ایشان هم از سوی پدر و هـم از سـوی مـادر، همـه                 

شیرویه او را به وثوق و صدق و شأن و          . اند  عالمان عصر بوده  
بیانی و زیبایی خطّ      حشمت و توانایی در علم تفسیر و خوش       

 است و در فقه و ادب و پارسـایی از او بـه نیکـی یـاد                  ستوده
گوید که گورجای او زیارتگـاه بـوده اسـت و             می. کرده است 

شیرویه سال تولد مؤلّف را از      . اند  جسته  مردمان بدان تبرک می   
  .زبان خود او نقل کرده است، یعنی سال سیصد و نود و نه را
یه از رهگذر خوابی که مؤلّف دیده بوده است و شـیرو          

تـوان بـه جزئیّـات        کند مـی    آن را از زبان خودش روایت می      
عقاید مذهبی و کالمی مؤلّف پی برد و دانست که او مردی            
اشعری و بسیار استوار در این عقیده بوده است زیـرا خـود             

ام سخت شد چنـدان       گفته است که من بیمار شدم و بیماری       
 آن ما   پدرم حاضر بود و خادمی از     . که امید از زندگی بریدم    

را » اهللا«کرد که ذکر      پدرم به من تلقین می    . که نامش عمر بود   
از یاد نبرم و همـواره بـر زبـان داشـته باشـم مـن، پـدرم و                   

. ام  عمرخادممان را گواه گرفتم که بر دین اسالم و بـر سـنت            
در همین حال بودم که هیبتی بر دلم سـایه افکنـد مـردی را               
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یی و شکوه، آن گونه که      آمد با زیبا    دیدم که از سوی قبله می     
. هیبت او در دلم بیش و بیشتر شد       . کند  گویی در هوا شنا می    

آری و بیم داشـتم     : گفتم. بگو: چون به نزدیک من آمد گفت     
: گفـتم . که از او بپرسم که چه بگویم؟ او تکرار کرد که بگو           

و . کاهـد   افزایـد و مـی      ایمان مـی  «: گفت بگو . گویم  آری می 
و خـدای   . لوق نیست، از هیچ جهت    قرآن کالم خداوند، مخ   

گفت به فضل صحابه اقرار کن      . در آخرت دیده خواهد شد    
گفـتم از فـرط     . انـد   که آنان پس از پیامبر برتـر از فرشـتگان         

و همـان   . با مـن بگـو    : توانم بگویم گفت    هیبت اینها را نمی   
آنگاه من بـه همـراه او آن کلمـات را           . سخنان را تکرار کرد   

من در نزد عرش االهـی      : دی زد و گفت   بازگو کردم او لبخن   
وقتی که لبخند زد، دلـم آرام       . از برای تو گواهی خواهم داد     

  1.»گرفت و آن هیبت از میان برخاست
آنچه مؤلف گواهی داده است اصول عقاید اشعری است کـه در آن روزگـار               
هر مسلمان اهل سنت که بر مذهب اشعری بوده است، وظیفه داشته است که بـه                

  2.مرگ بدان گواهی دهدهنگام 
هم در متن کتاب مقامات و هم در اسناد کهـن زندگینامـۀ ابـوعلی               : قومسان

از » انبط«زیسته است و      می» انبط«قومسانی به تکرار آمده است که او در روستای          
یاقوت نام این روستا را اِنبِط و نیز أَنبَط ضـبط کـرده اسـت و             . کورۀ همدان است  

ن است و اشاره دارد کـه قبـر ابـوعلی قومـسانی صـاحب               گوید از قُرایِ همدا     می
یاقوت نیـز سـال وفـات       . آیند  کرامات در آنجاست و از آفاق برای زیارت آن می         

ای میـان    قومسان را نیز از نواحی اَعلَـم ناحیـه     3 ضبط کرده است   387قومسانی را   
شمارد و در فهرسـت رجـال برخاسـته از قومـسان هـم نـام                  زنجان و همدان می   

کنـد ازجملـه همـین مولّـف      لی قومسانی را و هم نام فرزنـدانش را یـاد مـی      ابوع
  .زیرک را مقامات، یعنی ابن

                                                 
 .10/336، االسالم تاریخ ـ 1
 .العقاید از تفتازانی ، و نیز شرحه النفسیّ العقاید ـ بنگرید به 2
 .1/258، البلدان معجم ـ 3
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علت گمنامی ابوعلی قومسانی، و در پرده ماندن مقامات او، ظاهراً این است             
هـای پـس    که با همه شهرت و اعتباری که در روزگار حیات خویش و حتی سال    

زمانده است و در مقامات او ثبت شده و یا در   از مرگش داشته است آنچه از او، با       
اند، فقط و فقط مقـداری کرامـت    بعضی منابع کهن زندگینامۀ او دیگران نقل کرده   

. ها نیز بر محور نـوعی رؤیـا و منامـات شـکل گرفتـه اسـت                  است و این کرامت   
اند که از هرعارفی، قبل از آن که خواهان کرامتی            مردمان در طول زمان ثابت کرده     

شند، خواهان سخنی و آموزشی و درسی هستند که اندیشۀ ایـشان را در حـوزۀ                با
صِرف کرامت و نقـل     . االهیّات و اخالق و سلوک شخصی و اجتماعی بارور کند         

  .تواند داشته باشد آن جاذبۀ چندانی نمی
ای از  اگر با تحلیلی مایگانیک بـه مقامـات قومـسانی بنگـریم جـز مجموعـه        

کرامات او نیـز غالبـاً از مقولـۀ         . بینیم  ای نمی    هیچ زمینه   هیچ آموزشی در   ،کرامات
در اینجا مروری خواهیم داشت به مجموعۀ فوایدی کـه از           . منامات و رؤیاهاست  

  .شود تحلیل مقامات قومسانی برای خواننده امروزی حاصل می
از آنجا که مؤلف از خانوادۀ ابوعلی قومسانی است و فاصلۀ چندانی هـم بـا                

های زندگی  کاری  او ندارد، آنچه دربارۀ او نوشته است از بابت ریزهروزگار حیات
  .و محیط زیست او و معاصرانش همه و همه قابل اعتماد است

تصویری که از زندگی مردم ناحیه و ترس از قحط سـال داده اسـت سـندی       
است تاریخی و اجتماعی که چگونه مردم برای یک مشت گندم که در دهان نهند               

اند، یا داشتن برج کبـوتر بـرای          کوشیده   از مرگ حتمی نجات یابند می      و بجوند تا  
وری از گوشت آن و اعتراض دهقانان به صاحب برج که کبوتران تو بذرهای      بهره

  .هایی از مشکالت اجتماعی عصر بوده است خورند اینها نمونه ما را می
قبیـل   آنچه در باب روابط قومسانی با بعضی از عارفـان بـزرگ عـصر او از               

بـه  (یا جعفر بن نـصیر خلـدی        ) به عنوان یکی از مریدان قومسانی     (جعفر ابهری   
یا اعتبـار روحـانی عارفـانی از        ) عنوان کسی که مرقّعه به قومسانی پوشانده است       

ی و ابوعبداهللا دونی و ابوعبداهللا مغربـی و شـبلی و            نانواع ابراهیم بن شیبان قرمیس    
از (ویـه و ابوالعبـاس قـصاب و ماربـانی           ابوبکر بن طاهر ابهری و محمد بـن عم        

  .و دیگران) عرفای گمنامِ عصر
آیـد نـوع کرامـات        آنچه از تحلیل مایگانیک مقامات قومسانی به دسـت مـی          
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. تواند دارای اهمیت باشد     ها، از دید تاریخی، می      » کرامت«بندی    اوست که در طبقه   
ایخ صوفیّه بحث   بنده جای دیگری به تفصیل راجع به وجه مایگانیک کرامات مش          

در میـان   . تواند موضوع چندین کتـاب مُفْـرد قـرار گیـرد            ام و این مسئله، می      کرده
های مراحل  شود و این خود از ویژگی کرامات او، هیچ امر خارق عادتی دیده نمی    

  .های ایشان است گیری کتب مقامات مشایخ و پیرنگ کرامت نخستین شکل
شناسانه و هنری به      ت جز نگاه جمال   از آنجا که عرفان و تصوّف، چیزی نیس       

بینیم و همین     االهیّات و دین، ما در مقامات او، در این حوزه چیز چشمگیری نمی            
شناسانه در تجاربِ قومسانی، احتماالً، سبب شده اسـت     فقر جانب هنری و جمال    

  .که آیندگان به جهان روحانی او توجه چندانی نداشته باشند
 او نگاهی هنری به تجارب روحانی شـیخ         مقاماتف  شاید اگر مؤلّفان یا مولّ    

آمیختنـد مقامـات او نیـز،         شناسانه مـی    ها را با وجهی جمال      داشتند و آن لحظه     می
  .شد های محبوب ارباب ذوق می همچون مقامات خرقانی و بوسعید، جزء کتاب

 قومسانی از دیدار با خـضر و منامـات و رؤیاهـای او، نقـل       مقاماتآنچه در   
و براساس آن رؤیاها مردم زمانۀ او مستغرق در دیدار خلفای راشـدین             شده است   

آموخته است و پریـان       اند و شیخ قومسانی به پریان قرآن می         یا صحابۀ رسول بوده   
هـایی از ذهنیّـت جامعـۀ عـصر اوسـت و              اند، نمونه   کرده  زندگی را بر او تنگ می     

ـ        سلطۀ ایدئولوژی اهل سنّت بر محیط و کینـه         » رفـض «ه اهـالی    ای کـه نـسبت ب
انـد تـصویری اسـت از ذهنیـت           دیده   هم بدتر می   ابلیساند و روافض را از        داشته

  .مذهبی حاکم بر غرب ایران، در آن روزگار
دانیم، از آنجـا کـه زمـان         قومسانی را به دقّت نمی     مقاماتاگر روزگار تألیف    

ودی به روشنی ثبت و ضبط شده است تا حـد ) 399 ـ  471(تولّد و وفات مؤلّف 
های تألیف کتاب اطمینان حاصل کـرد؛ اگـر مؤلّـف کتـاب را در                 توان به سال    می

توانـد حـدود      حدود سنّ پنجاه سالگی خویش تألیف کرده باشد، زمان تألیف می          
  . هجری و اواسط قرن پنجم باشد450

  االمام الزاهد کرامات الشیخ
  علی احمد بن محمّد بن علی بن مردین القومسانی ابی

  اهللا  هام الحافظ ابوالفضل محمد بن عثمن القومسانی رحماألم جمع
  الصوفیه و رئیسهم  و رأسهم و شیخۀ فیه کرامات الشیخ األمام السید الزاهد کهف الطایفـ



 مقامات ابوعلی قومسانی

 663

  .اهللا روحه المشایخ ابوعلی احمد بن محمّد بن علی بن مردین القومسانی قدس قطب
  در باب مؤلّف

علی بن مردین، ابوالفضل القومسانی محمّد بن عثمان بن احمد بن محمد بن        
  ).471االخر   ـ متوفی سلخ ربیع399متولد (زیرک  الهمذانی و یعرف بابن ثم

عبداهللا بن عبدالرحمن بن عمـر الجورفـانی و دو    : کسی که سماع کرده است    
  : پسرش

  ].عبداهللا بن عبدالرحمن بن عمرالجورفانی[ابوعبداهللا محمد بن . 1
  .در جورفان] عبداهللا بن عبدالرحمن بن عمرالجورفانی[ بن ابومسلم عبدالرحمن. 2

  :شود ورق اول با عنوان رساله آغاز می
کرامات الشیخ األمام الزاهد ابی علی احمد بن محمد بـن علـی بـن مـزدین                 

  .العزیز اهللا روحه القومسانی قدس
  :گونه و نام مؤلف بالفاصله بدین

  .ان القومسانیالفضل محمد بن عثم األمام الحافظ ابی جمع
الجمعـه سـلخ      در سطور بعد نام کـسانی کـه ایـن کتـاب را بـه تـاریخ یـوم                  

اند آمده است کـه دربـارۀ          ثمان و سبعین و خمسمائه سماع کرده       ۀ   سنـ ۀ  الحجـ  ذی
  .ایشان پس از این سخن خواهیم گفت

کنندگان با خطّ جلی و خوش تعلیـق دوبـاره عنـوان کتـاب                بعد از نام سماع   
  :مده استگونه آ بدین

 ۀ  الصوفیـ   و رأسهم و شیخ    ۀ  الطائفـ  فیه کرامات الشیخ االمام السید الزاهد کهف      
المشایخ ابوعلی احمد بن محمد بن علی بـن مـزدین القومـسانی               و رئیسهم قطب  

  .اهللا روحه قدّس
اصل رساله در خاتمۀ انجامه کلوفونِ مورخ ندارد ولی دو ورق بعد که مـتن               

 العبادات، به پایـان مـی رسـد بـه خـط کاتـب اصـلی                 رسالۀ بسیار مختصر کتاب   
  :خوانیم می

الحسن فی شهراهللا األصم رجب       کتبه ابومحمد بن عبدالملک بن عبداهللا بن ابی       
  . حامداً هللا تعالی و مصلّیاً علی نبیه و مستغفراًۀ  سبع و سبعین و خمسمائـۀ سنـ

  .و هفت باشدبنابراین تاریخ کتابت نسخه باید همین رجب پانصد و هفتاد 
الحجه سنه ثمان و سبعین و خمسمائه این کتاب را جمعی سماع  در سلخ ذی
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  :اند که عبارات سماع از این قرار است کرده
األمـام   الوجـه الـشیخ     اهللا عنه بتمامـه علـی       سمع کرامات الشیخ ابی علی رضی     

اهللا بـن     ۀ  الفتـوح هبــ     المـشایخ ابـی     ۀ  االجل العالم الزاهد نورالدین فخراألسالم بقیـ     
ابناه الشیخ األمام رشیدالدین ابوعبداهللا محمد و       ] و[عبدالرحمن بن عمرالجورفانی    

عبدالسمیع و ابوحفص عمر والـشیخ الخطیـب مؤیّـد بـن            ... ابومسلم عبدالرحمن 
ابـی محمـد عبـداهللا بـن        ..  کاتبه و صاحبه   ۀ  عبدالکریم بن محمد الجورفانی بقرائـ    

لحسن فی دارالشیخ بجورفان عمّرها اهللا بطول بقائـه         ا  عبدالملک ابن عبداهللا بن ابی    
  . ثمان و سبعین و خمسمائهۀ الحجه سنـ الجمعه سلخ ذی یوم

دهد این سماع حدود یک سال و نیم بعد از کتابـت واقـع شـده               که نشان می  
 است، عنوان مقامات را ما بـر        کرامات الشیخ ابی علی القومسانی    نام کتاب،   . است

 و هم در صـفحۀ آغـاز اصـل          1م در صفحۀ آغاز این مجموعه     آن نهادیم وگرنه ه   
توان اطمینـان حاصـل       به دشواری می  .  به همین نام کرامات آمده است      a12رساله  

کرد که ساختار اصلی کتاب، که بر دست مؤلّف آن فراهم آمده است، همین باشد               
ر ای اسـت و د      که در نسخۀ ما وجود دارد، با این که نسخه، بـسیار نـسخۀ کهنـه               

                                                 
  :بوده است به ترتیبشود مشتمل بر چهار اثر  این مجموعه بنابر آنچه در صفحۀ آغاز آن دیده می ـ 1

  .ورقه... الشهرزوری و هی بخطه فی  علی بن احمد بن علیۀ  الی امیرالمؤمنین الرشید روایـۀ امام دارالهجرۀ رساـل) الف
  .11العالء الحسن بن احمد العطّار فی  وفیه الحدیث المسلسل من لفظ ابی عبداهللا احمد بن الحافظ ابی) ب
الفضل  الزاهد ابی علی احمد بن محمد بن علی بن مزدین القومسانی جمع الحافظ ابیو فیه کرامات الشیخ االمام ) ج

  .13القومسانی فی  بن محمد بن عثمان 
الشیخ االمام الحافظ شیرویه بن شهردار بن شیرویه بن فناخـسرو             و فیه کتاب ریاض االنس لِعُقَالء االنس تخریج       ) د

  .23اهللا عنهم فی  الدیلمی رضی
و در کنـار نـام      ) ؟(الـسالم   هو شمایل النبی علیه   :  عبارات به خطی شبیه اصل نوشته شده است        در حاشیۀ این  

المحدث المشهور و در کنار عنوان و فیه کتاب ریاض االنس، در پایان سطر : حافظ شیرویه، به همان خطّ آمده است
  .األصل به خطی متفاوت افزوده شده است هذا الکتاب مفقود من

بکـر بـن    اهللا حسبی، من کتـب ابـی  ) I: شود مهر هم در روی صفحۀ اول مجموعه دیده می چند طغراگونه و    
 الفقیـر الـی اهللا   ۀ در سمت چپ صفحه در باال فی نوبـ) II. رستم بن احمد الشروانی در سمت راست باالی صفحه    

  . اسالفه و اخالفه اهللا عنه و عن الخیر احمد عفی سبحانه ابی
در زیر مهر عبارتی بـوده اسـت کـه بـا خـطّ      . التواریخ  من کتب358نمرۀ . 1266مُهر درشت وقف به تاریخ    

  .اند تا قابل خواندن نباشد مرکب آن را سیاه کرده
الملک عبدالعزیز یرحمـه اهللا بالمدینـه         ۀ  در عکسی که از این مجموعه به خواهش بنده، اولیای کتابخانۀ مکتبـ           

 97/80به رقم : اند با خودکار آبی بیک نوشته شده است فراهم کرده)  الشیخ عارف حکمتۀ  مکتبـۀ مجموعـ (ۀالمنور
  .ۀ مجامیع تحتوی علی رسائل خطیـ
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پانصد و هفتاد و هفت کتابت شده است و سماع بر چند تن از علمای عـصر بـا                   
  .تاریخ پانصد و هفتاد و هشت دارد

 bشود و تا ورق        مجموعه آغاز می   13 از صفحۀ    کرامات قومسانی  یا   مقامات
  :آغاز نسخۀ چنین است. یابد  ادامه می19

ل نورالـدین فخراالسـالم      الرحیم اخبرنا الشیخ األمام األج      اهللا الرحمن   بسم. 1
انبأنـا والـدی اخبرنـا الـشیخ الـسدید          : قـال . اهللا عمـره    المشایخ ابوالفتوح ادام    ۀ  بقیـ

انبئنی الـشیخ األمـام     :  قال ۀحفص عمرالجورفانی اجاز   الخطیب عبدالرحمن بن ابی   
الفضل محمد بن عثمان بن احمد القومـسانی          األجل السیّد األوحد الفقیه التقی ابی     

  . عنهاهللا رضی
اهللا   منصور محمد بن احمـد رحمـه        تَلقَّنْتُ هذه الکلمات من عمی ابی     : قال. 2
ل علـی الخـال و      فقامرد یتقرّی و احدب یتفتی و       : ۀ  من عجائب الدنیا ستـ   : انه قال 

  . الضُحیۀالشمس و عَشّار یصلّی صلو  و سراج فیۀ مرّقه فی الدّبـ
بـوالهیج الکُـردی باسـدآباد      سمعت الـشیخ ا   : اهللا عنه یقول    و سمعته رضی  . 3
اهللا عنه     الشیخ ابی علی القومسانی رضی     ۀکانت نفس تطالبنی بزیار   : اهللا یقول   رحمه

عیُـه فـی    ض فبادرتُ الی زیارتـه فتلقّـانی نَ       األیام حتی بلغنی انه قد مر       فتمادت بی 
ثم . بعض الطریق فحزنت علی ذلک حُزناً شدیداً و تأسفت علی ما فاتنی من لقائه             

اهللا ان     تربته فزرته و سألت الشیخ ابااسـحق ابنـه رحمـه           ۀعلی وجهی لزیار  مضیت  
یطول علی و علیک ذلک و لکنی اخبـرک بمـا     : یحکی لی بعض حکایاته فقال لی     

  ...شاهدت منه فی مرضه الذی مات منه
هایی که در مقامات مشایخ       این آغاز، برای یک کتاب منسجم از نوع کتاب        . 4

شـود،    و از همین جا متن کتاب شروع می       . رسد  ه نظر می  داریم، قدری غیرعادی ب   
خالصۀ اولین حکایت این است که در مرض فوت او مردی با شوق برای زیارت 
او آمد و هر بار که تقاضای او را با شیخ در میان نهادیم شیخ از پذیرفتن او امتناع                   

: اصرار، گفت بعد از چندین بار     . کرد و گفت به هیچ وجه مایل به دیدار او نیستم          
وقتی که این سخن را به آن مرد گفتیم بسیار گریست و            .  است ۀاین مرد عاق والد   

اکنون اجـازه دارد کـه      . اش پذیرفته شده است     آنگاه شیخ گفت که توبه    . توبه کرد 
دهد  رود، شیخ احوال او را با مادرش به او تذکر می           بعد که مرد نزد شیخ می     . بیاید

ربارۀ اجازۀ مـادر بـه فرزنـد در مـورد سـفر اشـاره               د) ص(و به حدیثی از رسول    
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  .)b 13 و a 14(کند  در همین شب یا روز بعد شیخ وفات می. کند می
از : کند کـه گفـت    حکایت دوّم را مؤلّف باز از عمویش ابومنصور نقل می         . 5

شیخ ابوعلی قومـسانی بـر شـیخ        : اهللا شنیدم که گفت     ابوالفوارس بن اسوار رحمه   
شـیخ او را تبجیـل و تکـریم         . اهللا وارد شد    ن نصرالخلدی رحمه  جعفر بن محمد ب   

اهلیّـت آن را    ! ای شـیخ  «: پوشی؟ شیخ ابوعلی گفت     چرا مرقّعه نمی  : کرد و گفت  
پیوسته شیخ ابوعلی قومسانی نزد     . »به خدا سوگند که داری    «: خلدی گفت . »ندارم

 ابـوعلی   گفـت و شـیخ      داشت و او از امر مرقّعه مـی         جعفر خلدی آمد و رفت می     
ای لطیف بـدو      یک روز الحاح بسیار کرد و به دست خویش مرقّعه         . کرد  امتناع می 
چند روز گذشـت و شـیخ   . ها کردند   اصحاب خلدی از این کار شادمانی     . پوشانید

ابومحمد جعفر بن نصیر با یارانش در علـم مرقّعـه و شـرایط و آداب آن سـخن                   
یی     تابی  حالش دگرگون شد و بی    . گفت و شیخ ابوعلی قومسانی نیز حاضر بود         می

سخت در او پدید آمد و از مجلس چند روز غایب شد و شیخ ابومحمـد خلـدی    
یک روز که ما در مجلس خلدی بودیم، بـه ناگـاه        . شد  پیوسته از حال او جویا می     

آمد و . جمعی از صیادان وارد شدند و یکی از ایشان چیزی در زیر بغل گرفته بود        
ای «: شیخ پرسید که ایـن چیـست؟ گفتنـد       . جعفر خلدی نهاد  آن را در برابر شیخ      

ما ماهیی صید کـردیم و چـون او را شـکافتیم، در درونـش ایـن مرقّعـه را                    ! شیخ
ای است که او به شیخ ابـوعلی          دید همان مرقعه  . شیخ آن مرقعه را گسترد    . »یافتیم

ای «: شیخ روی به اصحاب خـویش کـرد و گفـت          . قومسانی پوشانده بوده است   
آورید که مـن در عِلْـمِ مرقّعـه و آداب و شـرایط         آیا آن روز را به یاد می      ! صحابناا

گفتم و شیخ ابوعلی قومسانی را حال دگرگـون      پوشد سخن می    کسی که آن را می    
شد و چگونه اضطرابی از آن در او پدید آمد؟ او وقتی کـه از مجلـس مـا بیـرون                   

 و خـدای آن را بـه ودیعـت بـه            .رفته است این مرقعه را به دجله درافکنده است        
این اشـارتی اسـت بـه       . را) ع(گونه که انگشتری سلیمان     ماهیان سپرده است همان   

تر کسی برای آن مرقّعه بوده اسـت همـان گونـه کـه                این که شیخ ابوعلی شایسته    
چون شیخ  . »!او را بجویید  ! ای اصحابنا . تر کسی از برای انگشتری      سلیمان شایسته 

پس از آنجا   .  آگاه شد از بغداد گریخت و به واسط فرود آمد          ابوعلی از این سخن   
  .به جَبَل رفت و خوش نداشت که بدین امر شهرت یابد

اهللا   اهللا عنه، گفت که از پدرم، رحمه        شیخ ابوالفضل محمد بن عثمان، رضی     . 6
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  مـا در سـال    «: گفـت   اهللا روحه، شنیدم کـه مـی        گفت از پدرم، قدّس     شنیدم که می  
سان بودیم و بهای طعام به چهل دینار برآمده بود، یعنـی ده جریـب    مجاعه به قوم  

در ایـن  .  و مرا در سرای بیش از بیست کس بـود کـه عیـال مـن بودنـد                 1هاشمی
(= اندیشیدم به کـار عائلـۀ خـویش جـز یـک وِقـر                 اندیشه، به خواب رفتم و می     

هفتـه یـا    و با آمدن میهمانان، این مایه گنـدم جـز یـک             . از گندم نداشتیم  ) خروار
آن شـب  . ها فاصله بـود  و تا محصول جدید ماه  . حدود یک هفته ما را بسنده نبود      
ای «: گفـت    جَلّ و عال را در خواب دیدم که می         ۀبا اندوه به خواب رفتم رب العِزّ      

به گفتۀ خدای تعـالی و وعـدۀ        . »اند  تو عیال منی و عیال تو نیز عیاالن من        ! بوعلی
او .  و آرد کند2دوستی گفتم که آن گندم را به آسیا بَردجمیل او امیدوار شدم و به   

از بسیاری فقیران و تهیدستان من این کار نتوانم کرد و بیم آن دارم کـه بـر                  : گفت
آن گندم را با    . آیم  من نیز به همراه تو می     : بدو گفتم . من غلبه کنند و از من بگیرند      

گروهـی از ایـشان کـه       . یداین خبر به گوش بینوایـان رسـ       . یکدیگر به آسیا بردیم   
طاقتشان طاق شده بود، گرد شیخ را گرفتند و شیخ ابوعلی به هر کـدام از ایـشان                  

هنگام نماز در رسیده بـود و مـردم بـر او ازدحـام کـرده                . داد  یک مشت گندم می   
هـای    هر کدام از شما درآید و دو مشت از آن به مشت           : شیخ بدیشان گفت  . بودند

شان، شروع به خوردن کردند چندان که نیاز ایشان بـود           خود برگیرد و بخورد و ای     
آن دوست شیخ که همراه او بود از این رفتار ایـشان در             . و چندان که توان داشتند    

و . »عائلۀ خود را تباه کردی    «: گفت  ای رفت و نشست و می       خشم شد و به گوشه    
ه بنگر کـه چـ    «: شیخ آهنگ نماز داشت چون از نماز فارغ شد بدان دوست گفت           

: آن دوست با خـشم گفـت      . »مایه از گندم هنوز باقی است، آن را در ظرفش بریز          
اند؟ گر خود همه چندین و چند خـروار بـود آن را               آیا اینان چیزی باقی گذاشته    «

برخیز و بنگر و آنچه را بـاقی مانـده اسـت جمـع      «: شیخ گفت . »تمام کرده بودند  
نباشت و بـیش از آن افزونـی        آن دوست به درون آسیا رفت و آن ظرف را ا          . »کن

های   آن دوست دو پیرهن داشت، یکی را که آستین        . ماند و شیخ را از آن خبر داد       
فراخ داشت و بسی بیش از آن ظرف گنجایش داشت از تن بـه در کـرد و پُـر از                     
آرد کرد و افزونـی بازمانـده را نیـز در چیـزی کـه بـه همـراه داشـت ریخـت و                        

                                                 
  . بالهاشمیۀٍ  اَجْرِبَـۀ ـ یعنی عشر1
 .الی الرحا) به صورت مکرر( ـ در نسخه قلت لصاحب لی احمل ذلک الطعام ذلک الطعام 2
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اش و بر مهمانانش فراخ گردانید،  ا بر او و بر عائلهگونه خدای تعالی روزی ر بدین
تا آنگاه که محصول سال جدید فـراز آمـد و           . از برکت خویش به فضل و کرمش      
  .خداوند مردمان را نجات بخشید

حدیث : اهللا عنه گفت    خبر داد ما را شیخ ابوالفضل محمد بن عثمان رضی         . 7
حـدیث کـرد مـا را    : هللا گفتنـد ا کرد ما را پدرم عثمان و عمویم ابومنـصور رحمـه          

خبر داد ما را ابواسحاق ابراهیم بـن شـیبان        : پدرمان ابوعلی احمد بن محمّد گفت     
از ابوعبداهللا مغربـی شـنیدم   : اهللا عنه و عنّا، در شهر قرماسین و گفت          عارف، رضی 

اهل آسمان را خداوند از نور بهاء خویش آفریده است، هفتـاد هـزار   : گفت که می 
ز فرشتگان مقرّب و خدای تعالی ایشان را در میان عرش و کرسـی، در               اند ا   فرشته

هاشـان بـه      لباس ایشان صوف سبز اسـت و چهـره        . حظیرۀ انس، جای داده است    
. شَعری به مانند شعر زنان برسـردارند      . تر از هالل    مانند ماه شب چهارده و روشن     

ی ایـشان را آفریـده      از روزگاری که ایزد تعـال     . ایشان پیوسته در وجدند و در وَلَه      
. شـنوند   های هفتگانـه مـی      است و تا نفخِ صور گریه و زاری ایشان را اهل آسمان           

حالتـشان  . کننـد   اند که در میان رکن اَیمن تا کرسی هَرْوَله می           آنان صوفیان آسمان  
اسرافیل سرکرده و مرشد ایشان است      . حالت مستان است، از فرط ولهی که دارند       

گوی ایشان، خدای عزیز جبار انیس ایشان اسـت           و سخن و جبرئیل رئیس ایشان     
و پادشاه ایشان و آنان برادران مایند در نسب و اصحاب مایند در مذهب، از اهالی   

  .آسمان
حدیث کرد ما را ابواسحاق غفراهللا لنا و لـه،          : اهللا گفت   شیخ ابوعلی رحمه  . 8

ار سـال پـیش از      خدای این طایفه را، دویست هز     : که شیخ ابوعبداهللا مغربی گفت    
هیچ گونه حجابی با ایشان سخن گفت و بدیشان معرفت            آفرینش اُمم آفرید و بی    

ابوعبـداهللا راسـت گفتـه    : شیخ ابـوعلی گفـت  . الدار عطا کرد پس از آن آفرید قبل 
تحقیق سخن او را از کتاب پروردگارمان جلّ و عال توان بازجست            . است و نیک  

پـس  » 37/172 لِعبادِنا المُرسَـلین انّهُـم لَهُـم المنـصورون           وَ لَقَد سَبَقَتْ کَلِمَتُنا   «که  
دانسته شد، و خدای بهتر داند که آنان بر هواهای خویش چیره شدند، از رهگـذر         

گونه که پیامبران بر اهل ملک نصرت یافتند و         واگذاشتن این جهان به اهلش همان     
رد شـدند بـر     در دوستی خدای جلّ و عال و خدمت او و انقطاع به سوی او متفـ               

هواهای خویش چیره گردیدند و بر خویشتن خویش فرمانروا گشتند به توفیق و             
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بـه  . یاری و راهنمونی پروردگارشان و سپاه پیروزمند او شدند و حزب منصور او            
بخشد و به دعای ایـشان        دعای ایشان است که خلق را بر دشمنانشان پیروزی می         

. کنـد   دیشان است که بالها را دفع مـی       کند و ب    است که روزی را بر خلق فراخ می       
  !آمین. بِرأفَتِهِ وَ رَحمَتِهِ! خدای ما را از ایشان گرداناد

اهللا  یافتم به خطّ شیخ ابوعلی احمد بن محمد رضـی : شیخ ابوالفضل گفت  . 9
عنه رؤیایی را که او دیده است در مصافحۀ شیخین فاضـلین صـدیقین ابـوبکر و                 

. ام  ین دیدم که گـویی بـر بـاروی نهاونـد ایـستاده            چن: گفت. اهللا عنهما   عمر رضی 
های سپید، و گیـسوان       نگاه کردم مردمی را دیدم با جامه      . اند  اهل یمن آمده  : گفتند

هایی سپید در دست داشتند در ایشان         داشتند سوار بر اسبانی خاکستری، و درفش      
یـشان قـدّی    انـد یکـی از ا       ناگاه دریافتم که دو مرد زیبا در برابر مـن         . نگریستم  می

ای گندمگون با ابروهای بـه هـم پیوسـته و بینـی کـشیده آن                  کشیده دارد و چهره   
ای سپید و ریش خود را خضاب بسته بود، به  دیگری مردی چهارشانه بود با گونه     

های سپید داشتند و گیسوان       ها و جامه    رنگ سرخ یا زرد و سه نفر دیگر که عمامه         
های ایـشان همـه       اندازه و جامه و عمامه    . دندخود را به زیر گردن خود انداخته بو       

اسـت و دو    ) ص(گفته شد که اینان ابوبکر و عمراند و سومی رسول         . یکسان بود 
و پیامبر در میانه است و به دو سـمت راسـت و چـپ               ) ع(داماد او عثمان و علی    

مـن بـه جانـب ابـوبکر و عمـر           . های آنان را در دست گرفته است        خویش دست 
فتم و با ایشان مصافحه کردم و آنان با من مصافحه کردنـد و بـا                اهللا عنهما ر    رضی

! ای صاحبان رسول  «: گفتم  دست راست دست ایشان را گرفتم و نگه داشتم و می          
که راه را بر ما گشاده کردید و دین و          ! خدای شما را از سوی ما جزای نیک دهاد        

هنمون شدید و طریق راست را به ما نشان دادید و به سوی هدایت و راه روشن ر
آورم و گفـتم کـه        سخنانی دیگر نیز گفتم که اکنون به درستی آن را بـه یـاد نمـی               

خداوند با شما چنین و چنان کرد و به فراخی در این باره سخن گفتم و دعا کردم 
ای سوزان بر من افتاد و آنان نیز بـا مـن هـم از ایـن گونـه       و از فرط محبّت گریه 

چون مایی پس خدای در حقّ تو نیز همـان کنـاد و             گفتند که تو نیز، هم      سخن می 
شدم تا    نگریستم و به سوی ایشان کشیده می        و دو داماد او می    ) ص(من در رسول  

اهللا   ابـوبکر و عمـر را رضـی       (های دو شیخ      خواستم که دست    بدیشان برسم و نمی   
درین میان از خواب بیدار شدم دیدم که پدرم باالی سـرم            . از دست بدهم  ) عنهما
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حال تو چیست که بسیار گریستی      ! فرزندم«: حال نمازگزاردن است پس گفت    در  
داستان خـواب   . ای  دیدم در رؤیایی غرقه     و من نخواستم که تو را بیدار کنم که می         

باید تمام اهل منزل امـروز  : خود را به پدرم بازگو کردم بسیار شادمان شد و گفت 
که وقتی دسـت بـه دسـت خـود          من چنان بودم    . و روزه گرفتیم  . را روزه بگیریم  

پرسـیدند کـه    . شد، بویی شبیه بوی مشک      کشیدم بوی خوشی از آن شنیده می        می
آنها بو کشیدند و خود نیز بو کشیدم بوی . نه: ای؟ گفتم امروز این مشک را خریده

گرفـت یـا    هر که دست مرا مـی . سه روز بر همین حالت باقی بودم  . داد  مشک می 
های او و کرامـات او        پس خدای را بر نعمت    . شنید  میبویید آن بوی خوش را        می

  !شکر و سپاس
دیدم پروردگار خویش را جَـلَّ      : و چیزی از این برتر و بزرگتر نیز دیدم        . 10

خدای را بر عرش خویش دیدم به زیبـاترین         . جاللُه، به گمانم در ماه رمضان بود      
یـا بنـی   «: ردگفته است و بر من تالوت ک) ص(صورتی هم از آن گونه که رسول 

بیدار شدم و عمود صبح شکافته شـده بـود     .  آخر آیه   تا) 7/34(» آدم خُذُوا زینتکم  
پس خدای را سپاس گفتم و آنچـه را کـه خـدای تعـالی اهـل آن اسـت، از وی                      

  .خواستار شدم
بار دیگر خدای تعالی را دیدم به هنگـامی کـه از گـزاردن وِردِ خـویش                 . 11

او را، جَلَّ جاللُه و تعالی کبریائُه و جَـلَّ          . ا بردند های من مر    فارغ شده بودم چشم   
نورُه و بهائُه دیدم که بر عرش عظیم خویش بود در زیباترین صـورتی هـم از آن                  

از آن سخن گفته است و به وصـف آن پرداختـه و وصـف               ) ع(گونه که مصطفی  
هـر چـه    : خدای تعالی مرا گفـت    . کرده است ) ص(همان وصفی است که رسول    

هم از ایـن  . الوکیل، یا چنان که گفته است اهللا و نعم  حَسْبِیَ: گفتم! درخواهطلبی    می
شکر و سپاس پروردگار را به آنچـه بـر مـا منّـت              . گونه یا نزدیک بدین نیز دیدم     

هـا کـه      هـایش آن سـتودگی      نهاده است و بخشیده است، ستوده است به ستودگی        
انـد تـا      هـا سـتوده     ا بـدان  خود را بدان ستایش کرده است و همه آفریدگانش او ر          

  .بدانجا که نهایت دانش اوست
در اندیشۀ اهل   . بار دیگر خدای تعالی را در سال قحطی به خواب دیدم          . 12

و من ایـن را بـه       . آیند که طعام اندک بود      و عیال بودم و در اندیشۀ زایرانی که می        
تعـالی مـرا     بـاری : فراموشی سپرده بودم و فرزندم عبدالواحد مرا بـدان توجّـه داد           



 مقامات ابوعلی قومسانی

 671

در آن سال خدای زندگی را بـر  . »اند تو عیال منی و عیال تو نیز عیاالن من     «: گفت
  .و عیاالنم و زایرانم همه در فراخی بودند من بسیار فراخ گردانید چندان که خود

] سیصد و[و بار دیگر او را در همین سال به خواب دیدم، یعنی در سال            . 13
ها شباهت داشتند بـه مـن داد و از آن دو              ه آبگینه هشتاد و یک و او دو کوزه که ب        

وَ «: کردم  کوزه نوشیدم و از خواب بیدار شدم در حالی که این آیت را تالوت می              
  ).76/21(» سقاهُم رَبهم شراباً طهوراً

را در خواب دیدم با گیسوانش که با من مصافحه کرد و            ) ص(نیز رسول . 14
در روی من خندید میان مـا       ) ص(و رسول های او را بوسیدم       من پیشانی و چشم   

  .هیچ سخنی در میان نیامد
اهللا عنه و عنّا همراه       و در خواب دیم ابوالحسن علی بن ابیطالب را رضی         . 15

هـای او را بوسـیدم و         در شب جمعه و بعد از مصافحه چشم       )] ص(رسول[= او  
او بر من   . مپیشانیش را بوسیدم و من در آن هنگام، جُبۀ صوفی خشن پوشیده بود            

های نو    چرا جامه ! ای ابوعلی «: شفقت آورد و با کنیه مرا مخاطب قرار داد و گفت          
پس من بیدار شدم و غسل      . یا سخنی در این حدود گفت     » پوشی؟  خویش را نمی  

پوشم و روانۀ     ها می   های خود را پوشیدم که جمعه       کردم یا وضو گرفتم و آن جامه      
جوانی . ای که امروز جمعه است      د تو پنداشته  مردم مرا گفتند که شای    . مسجد شدم 

کـرد    گزارد و به من اقتدا می       که مرید من بود و به من نزدیک بود و با من نماز می             
من از سخن آن جـوان در  . »نه، امّا مثل این که خوابی دیده است      : مردمان را گفت  

  .شگفت شدم و از فراست او
واب دیدم و مـن آن هنگـام در        اهللا عنه در خ     و عبداهللا بن عباس را رضی     . 16

شهر سهرورد بودم و با دست راست خـود بـا او مـصافحه کـردم و در آن شـهر                     
جوانی نابینا بود به نام یوسف دستش را گرفتم و به نزد عبداهللا بن عباس بردم تـا                  

و او بـر مردمـان      . یوسف دریافت که با او چه کردم      . آنگاه که آنها مصافحه کردند    
در ! چـه برکـت عظیمـی تـو در حـقِّ مـا داری             : ف مرا گفت  یوس. کرد  قرائت می 

  .کنی جمع می) ص(خواب و بیداری میان ما و اصحاب رسول
بـر  . و باز او را در همین سال، که سال سیصد و هفتاد و نه اسـت دیـدم    . 17

  .من سالم کرد و در حقِّ من دعا کرد
اترین صورتی  در زیب ) ص(دختر رسول ] اهللا علیها   سالم[و فاطمۀ زهرا را     . 18
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نقاب او ازاری بـود کـه سـپیدتر از آن هرگـز             . که نقاب بر خود افکنده بود دیدم      
  ...ندیده بودم

اهللا عنه، در خواب دیدم در حالی کـه مـن بـه               و سلمان فارسی را، رضی    . 19
. خواستم که درجات خود را نشان دهم        کار می   شدم و بدین    ها برمی   سوی او از پلّه   

تا نعمت خدای را بر خویش و ایادی حق را نـزد            .  به شماره  اگرچه بیشتر ازو بود   
این خود مایۀ وثوق من بود . خود آشکار کنم و کرامت او را بر خود در این جهان

و تحقیق این سخن از کتاب خدای جَلَّ و عَال این است            . از برای آن سرای دیگر    
النبیـین والـصّدیقین      اهللاُ علیهم مِـن     مَالّذین انعَ   اهللاَ وَالرسولَ فأولئکَ مَعَ     وَ مَنْ یُطِعِ  «که  

و این فـضلی اسـت از سـوی         ) 4/69(» والشهداء والصالحین و حَسُنَ اولئک رفیقاً     
پس خوش داشتم که به یاد کردِ فضل او پردازم و مریدان را به خـدمت                . خداوند

 بـا ایـشان     اهللا  شـاء   و من نیز إن   ) 048/4(» لِیَزدادوا ایماناً مَعَ اِیمانِهِم   «او تشویق کنم    
بادا که خدای تعالی این پایگاه را از برای ما و همۀ برادران . باشم در دنیا و آخرت  

ما، از اهل سنت و جماعت، تحقّق بخشد و توبۀ هرکس را از اهل بدعت و کفـر                  
و نفاق و ریاست بپذیرد آنگاه که توبه کند و دیگـر بـه گنـاه بـازنگردد، از بـرای                     

کِ به سنّت و جماعت شـود و بـدان دو درآویـزد و از               خدای جَلَّ و عَال و متمسّ     
اند اگر توبه     همچنین مرتکبان گناهان کبیره نیز در این راه یکسان        . ضاللت بگریزد 

قُل یا  «و تحقیق این سخن از کتاب خدای عَزَّوجَلّ این است           . ای نصوح   کنند توبه 
اهللاَ یغفُرالذُّنُوبَ جمیعاً اِنّه      اهللا اِنَّ   ۀِ  الذین أَسرَفوا علی انفسِهم التَقْنُطُوا مِن رَحمـ        عبادی

  .تا پایان آیه) 39/53(» هُوَ الغَفُورُ الرحیم و اَنیبُوا اِلی ربّکُم وَ اَسْلِمُو لَهُ
اهللا عنـه،     شیخ جلیل سید ابوالفضل محمد بـن عثمـان قومـسانی، رضـی            . 20
 کـه   اهللا شـنیدم    رحمـه ] ابهـری [از ابومحمد جعفر بن محمـد بـن حـسین           : گفت
اهللا عنه شـنیدم کـه        از ابوعلی احمد بن محمد بن مزدین قومسانی رضی        : گفت  می
اندازکارش نیکو  از شبلی شنیدم که هر که از حق به خلق درنگردد چشم        : گفت  می

  .باشد
شود و بر     بال بر مرد نازل می    : گفت  شنیدم که می  ] قومسانی[و از ابوعلی    . 21

شده شکر کند وگرنه بالی دیگـری نـازل         پس اگر بر آنچه نازل      . ایستد  سرش می 
  .گردد و بر سرش بایستد

هرگاه مریدی را در بادیـه مجـرّد یـافتی          : گفت  و هم از او شنیدم که می      . 22
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  .بدان که او از محراب گریزان شده است
چـون شـد    : صوفیی را گفتند  : گفت  شیخ گفت و هم از او شنیدم که می        . 23

 از صافی آن محروم شدم و خود از کَـدِرَش           زیرا که : که دنیا را رها کردی؟ گفت     
  .دست بازداشتم

از شـیخ ابـوعلی     : گفت  خبر داد ما را جعفر بن محمد که می        : شیخ گفت . 24
نزد خدای رافضیان از ابلیس بدترند زیـرا خـدای          : گفت  شنیدم که می  ] قومسانی[

ـ   «: تعالی در حق ابلیس فرمـود      و ایـن   ) 15/35( » الـدین    الی یوم  ۀ  وَ اِنَّ علیکَ اللعن
اِنَّ الذین یَرمُونَ المُحـصنات     «: لعنتی است معلوم ولی در حق روافض گفته اسـت         

  .)24/23(»  و لهم عذابٌ عظیمۀالدنیا واالخر الغافالت المؤمنات لُعِنُوا فی
از ابومحمـد جعفـر     : گفـت   اهللا که می    شنیدم از شیخ امام ابوالفضل رحمه     . 25

ابوعلی محمد بن احمد بـن محمـد قومـسانی          از شیخ   : گفت  ابهری شنیدم که می   
او . اش ابوبکر بود و یکی از صالحان بـود          مرا دامادی بود که کنیه    : شنیدم که گفت  

ای ابوعلی اهل بهشت مشتاقانِ دیدارِ تواند و بـه تـو            : را به خواب دیدم مرا گفت     
  ).2/234(» حتی یبلغ الکتاب اَجَله«: من گفتم. »رسانند سالم می
گفت از مادر خویش دستوری       شنیدم که می  ] ابهری[ بن محمد    از جعفر . 26

  ای  و او دسـتوری داد و خرقـه       . خواستم تا به دیدار شـیخ ابـوعلی قومـسانی روم          
ایــن از گرانبهــاترین ! پــسرم«: نیــز بــه انــدازۀ دو گــز داد و گفــت] ای پارچــه[= 

. » کنچون به شیخ بوعلی رسیدی، این را به او هدیه. چیزهاست که نزد من است
کردنـد،    بر او حـدیث قرائـت مـی       . من رفتم و شیخ بوعلی در مسجد خویش بود        

با خود اندیشیدم کـه پـس از آن کـه آنهـا             . جمعی از اهل علم و گروهی از عوام       
ای «: شیخ مـرا مخاطـب قـرار داد و گفـت          . پراکنده شدند این هدیه را نزد او برم       

» !رای من فرستاده است، بیاور    از چه چیز شرم داری؟ هدیۀ مادرت را، که ب         ! جعفر
  .شرمنده شدم و خرقه را نزد او بردم. یعنی همان خرقه را

به زیارت شیخ ابـوعلی قومـسانی       » انبَط«و هم از او شنیدم که گفت در         . 27
آیا کسی از مردان «ای از مسجد نشسته بودم و در اندیشه بودم که  رفتم و در ناحیه

آن که کسی در  بی.  اسرار مردمان سخن گویدخدا در جهان باقی مانده است که از
چـرا  ! ای جعفـر  «: شیخ مرا مخاطب قرار داد و گفت      » آن باره سخنی گفته باشد؟    

مانـد؟ آنهـا کـه از اسـرار           گویی؟ آیا هرگز زمان از مردان خدا تهی مـی           چنین می 
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  .»مردمان سخن بگویند؟
ا گفـت کـه بـر       فالن بن فالنِ اعرابی مـر     : گفت  و هم از او شنیدم که می      . 28

در وقت، طعام آوردند و در برابـر مـا          . اهللا وارد شدم    شیخ ابوعلیِ قومسانی رحمه   
برخاسـتم و بـا او طعـام        «: گفـت . »بیا و با من طعام بخور     «: نهادند شیخ مرا گفت   

آنگاه که از خوردن طعام فارغ شدیم از او درخواستم تا اجـازه دهـد کـه                 . خوردم
وقتی که فارغ شدیم طشت را برداشتم و        . ازه داد اج: گفت. آب بر دست او بریزم    

سپس راهی بغداد شدم و هـیچ   : گفت. ای رفتم و تمام آن آب را نوشیدم         به گوشه 
  .چیز دیگر نچشیدم

نـزد شـیخ ابـوعلیِ      : گفـت   شـنیدم کـه مـی     ] جعفر ابهـری  [= و هم از او     . 29
 از اهـل  اهللا عنه، حاضر بودم که دو مـرد، یکـی بغـدادی و دیگـری     قومسانی، رضی 

سخن از حکایاتِ شبلی در میان      . بصره بر او وارد شدند و در حضور شیخ نشستند         
پـس آن   . از شبلی چنین شنیدم و شبلی مرا چنـین گفـت          : گفت  مرد بصری می  . آمد

جعفـر ابهـری    . گفت  آری از شبلی شنیدم که آن سخن را می        : مرد بغدادی نیز گفت   
ای را که نزدش بود و از آن چیزی    اسهگفت در این میان شیخ ابوعلی دست بُرد و ک         

. خورده بودند، برداشت و پرتاب کرد به سوی آن مرد بغدادی و بـر سـرش خـورد                
و از مـسجد    » تـو کـی شـبلی را دیـدی؟        ! گـوی   ای دروغ «: شیخ بوعلی بدو گفـت    

  .سپس روی بدان مرد بصری کرد و دنبالۀ سخن خویش را گرفت. بیرونش کرد
من روانۀ دروازۀ دِه شدم و مردِ بغـدادی         :  گفت ]جعفر ابهری [ابومحمد   .30

من هرگز چون   : گفت  می. گریست  را دیدم که آنجا در میان مردم نشسته بود و می          
و از  . من هرگز شِبلی را ندیدم    : راست گفت . پیرِ شما ندیدم و همچون فراست او      

  .جویم خدای توبه می
از : گفـت   ه مـی  از شـیخ ابـوعلیِ قومـسانی شـنیدم کـ          : جعفر ابهری گفت  . 31

اهللا اسـت     بنده کی بخواهد دانست که از اصفیاءُ      «پرسیدم که   ] ابهری[ابوبکربن طاهر   
آنگاه که به امر و نهی خدای تعـالی قیـام کنـد و در               «: گفت» و از برگزیدگان حق؟   

آیا چنـین حـالی     «از او پرسیدم که     . »همه احوال خویش با خدای تعالی موافق باشد       
مـرد آن را در مـشاهدات       . آری«: گفت» توان آن را شناخت؟   ای هست که ب     را نشانه 

سپس همین مـسئله را از      : گفت. »بیند  نفس خویش و حُسن سیاست نَفْسِ خود می       
پرسـم کـه از       از این روی این مـسئله را مـی        : ابراهیم بن شیبان پرسیدم و بدو گفتم      
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 ایـن بـاره چـه       ابن طـاهر در   : ابراهیم بن شیبان گفت   . ام  ابوبکر بن طاهر هم پرسیده    
. او امروز در سراسر مشرق شناساترین کسی است نسبت به خداونـد تعـالی             : گفت

یکی ابـوبکربن طـاهر در ابهـر و         : مردمان سه رکن را از دست دادند      : پس افزود که  
  .ام دیگری جلودی در مصر و یکی دیگر در مکّه که من نامش را از یاد برده

از : گفـت   ومـسانی شـنیدم کـه مـی       از شیخ ابوعلی ق   : جعفر ابهری گفت  . 32
. کردم] تُستری[آهنگِ دیدار سهل بن عبداهللا : گفت ابراهیم بن شیبان شنیدم که می   

در دلم آمد کـه آیـا       . ها بود    دیدم که در آن انواع سبزی      1ای  بر درِ سرایِ او باغ ترّه     
شـیخ  «خورد؟ مریدی از درون سرای وی مرا آواز داد که           ها می   شیخ از این سبزی   

  .»خوریم خورد امّا ما می  آن نمیاز
هـا    گفت سـالی از سـال       از شیخ ابوعلی قومسانی شنیدم که می      : و گفت . 33

آهنگِ دیدار ابراهیم بن شیبان کردم پس نیّت کردم که در راه چیزی نخورم، تا به                
چون به دروازۀ قرمیـسن رسـیدم، و آن         . مسیر این سفر، سه روز راه بود      . او رسم 

.  بود، شتاب داشتم که به نماز برسم و هنگام چاشتگاهِ فـراخ بـود              روز روز  آدینه   
ای و عـصایی      ای پوشیده بود و رَکـوه       ای و فوطه    پیری به استقبال من آمد و مرقّعه      

سـپس مـرا    . آری: نماز آدینه را برگزار کردید؟ گفـت      : بدو گفتم . در دست داشت  
 خداوند به تو صـبر      :گفت! آری: آهنگِ دیدار شیخ داری؟ گفتم    ! ای بوعلی : گفت

من بسیار . گردم شیخ همین ساعت درگذشت و من از جنازۀ او بازمی. و اجر دهاد
از ! اهللا  سـبحان : گفـتم . دیدم آن پیر از نظرم غایب شد      . نگاه کردم . اندوهگین شدم 

پس به شهر درآمدم و هنگام زوال بـود و          . گویی ولییی از اولیاء خدا بود     . این کار 
 بودند نخستین کسی که به استقبال من آمد یکـی از شـاگردان              هنوز نماز نگزارده  

تندرسـت اسـت و در مـسجد نشـسته          : از شیخ چه خبر؟ گفـت     : گفتم. شیخ بود 
آن ملعون تـو  ! السالم ای بوعلی و علیک: مرا گفت: وارد شدم و سالم گفتم . است

  .من از فراست وی در شگفت شدم. »را اندوهگین کرد
مـن  : الحسین بن القَسِم گفـت      ح عبدالرحمن بن ابی   شیخ ابوالفت : حکایت. 34

در خانجاهِ محمد بن عمویه حاضر بودم در آنجا پیری را دیدم که نـامش محمّـد                 
                                                 

ای که در متن عربی  »مبقله«کاری همان  یعنی مزرعه و محل سبزی) هبَغ ترّ: در تلفظ کنونی اهالی مشهد( ـ باغ ترّه  1
: الفقراء، جعفر ابهری این حکایت عیناً نقل شده است و از روایت ابوعلیِ قومسانی     در کتاب آداب  . به کار رفته است   

الفقراء،  دابتا آخر حکایت آ» سمعت اباعلی القومسانی یقول سمعت ابراهیم بن شیبان یقول قصدت سهل بن عبداهللا
  .است» مبقله« در آنجا نیز کلمه a 24، ورق 1365نسخۀ سلیمانیّه، شمارۀ 
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اهللا روحـه     به زیارت شیخ ابوعلی قومـسانی قـدس       » اَنبط«بود و او خبر داد که در        
فحه رفتم و در آنجا بعد از نماز عصر با شیخ در مسجد دیدار کردم و بـا او مـصا                   

در دلم گذشت که آیا چنین پیری عطـر         . کردم و بوی عطر از شیخ استشمام کردم       
در این ساعت ابـوبکر  ! ای مرد«: شیخ روی به من کرد و گفت      . »کند؟  استعمال می 
اهللا عنهما، در مسجد، با من نشسته بودند، ایـن عطـر، بـوی خـوش                  و عمر رضی  

  .»ایشان است و ما اهل اشتغال به عطر نیستیم
اهللا شنیدم و هم از ابوالفتح         شیخ ابوالفضل گفت که از پدر خویش رحمه        .35

که گفت از پدر خویش شنیدم که گفت بقّالی نزد ما بود که نامش ابونصر بـود از                  
یـک روز شـیخ     . فروخـت   آورد و به شیخ ابوعلی مـی        شهر، کاالهای خوردنی می   

شـیخ از  . را آگاه کـرد ابوعلی از وی پرسید که چه کاالیی آورده است؟ بقّال شیخ      
مرد بقّال که از فراسـت شـیخ آگـاه بـود و             . سرمایۀ بقّال، برای آن کاال، جویا شد      

گفـت، شـیخ را از    همواره از بیم این که رازش گشوده شود به شـیخ راسـت مـی          
. آنگاه شیخ سودی به آن بقّال پرداخت تـا خرسـند شـد            . سرمایۀ آن کاال خبر داد    

حسن اشارت کرد که بروید و هرچه دارد، همه را،          پس شیخ به من و پسرش ابوال      
ما رفتیم و کاالیی به بهای شصت و سـه درهـم گـرفتیم و              . برای مهمانان برگیرید  

چون نزد شیخ بازگشتیم، او را از مقـدار         . قدری از آن کاال را نزد او باقی گذاشتیم        
و » !بخیالنای  «: شیخ آن مقدار را بسیار اندک شمرد و ما را گفت          . آن آگاه کردیم  

چـون  . ما با بقّال شرط کرده بودیم که در فالن روز بهای آن را بـه وی بپـردازیم                 
روز پرداخت بهای کاال فرا رسید و ما بیم آن داشتیم که بقّال بـه مطالبـۀ آن وجـه      

شیخ از ما دور شـد      . بپردازد، با شیخ به بیرون آن کشتمند رفتیم برای وضوی نماز          
پـس آن پیـر از   . و مصافحه کرد و ما از آن دو غافل شدیمو پیری را دیدیم که با ا 

شیخ نزد ما آمد و همیانی را به ما داد که در آن مقداری درهم               . دیدار ما غایب شد   
ها را به مرد بقّال  ها بپردازید و ما آن درهم وام بقّال را از این درهم     : بود ما را گفت   

نزد شـیخ آمـدیم و او را از         .  کاستی هیچ کم و    دادیم و برابر بود با مبلغ وام او، بی        
اگر در خرید افزوده بودید، اینـک       ! ای بخیالن «: شیخ گفت . آنچه بود خبر کردیم   

از شیخ دربارۀ آن پیر که نزد وی آمـده بـود جویـا              . »افزون به دست آورده بودید    
  .السالم بود آن پیر، خضر علیه: گفت. شدیم

م که گفت از دایـی خـویش شـیخ          از برادرم ابوعلی شنید   : ابوالفتح گفت . 36
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. جمعی از صوفیان، در ده قَهَج نزد پـدرم آمـده بودنـد    : ابوالحسن شنیدم که گفت   
برای تجدید وضو با ایشان به خارج ده بیـرون رفـت در حـالی کـه اهـل ده بـر                      

بنگرید به این گروهی که بر ایـن مـرد          : مصطبه نشسته بودند یکی از ایشان گفت      
. ر سرای چیزی نیست که بتواند بـه خـدمت ایـشان بیـاورد        اند و او را د      گرد آمده 

اگر گوشت من برایشان حالل بود این       ! ای قوم : گفت. شیخ سخن ایشان را شنید    
بریدم ـ و در این حال دست خـود را از آسـتین بـه درآورد ـ و       دست خود را می
 با این همه به خدا سوگند که نخـواهم گذاشـت ایـشان از             . دادم  بدیشان طعام می  

اینجا بیرون روند تا آنچه در سرای دارم همه را نابود کننـد و در آن دم در سـرای    
پـس  . او جز جریبی گندم و یک گاو که آن را به دخترش بخشیده بـود، نداشـت                

ها را آرد کنند و بعد از کسب رضایِ خاطرِ دختر خـویش               شیخ فرمان داد تا گندم    
 طعام پرداختند، شیخ بدیشان اجـازۀ       وقتی که مهمانان از تمامیِ آن     . گاو را بکشند  

خـدای  ! از بابت گاو هیچت غم مباد: خروج داد و نزد دخترش رفت و بدو گفت   
. تعالی در عوض آنچه دادیم هفت گاو نزد ما روانه کرده اسـت و هفـت بـار آرد                  

  .فردا که شد گاوها و بارهای آرد رسید، هم از آن گونه که شیخ گفته بود
 پدر خویش شنیدم که گفت از شیخ ابوالحسن شـنیدم           از: ابوالفتح گفت . 37
به فالن زمین برو، زمینی که بـه نـام بنـدار بـن              : پدرم مرا در اَنْبَط گفت    : که گفت 

گونه   رفتم و همان  : گفت. شود، و دو آهو که در آنجاست برگیر         ابراهیم شناخته می  
 چون نزد شیخ    .یکی را نزد شیخ آوردم و دیگری را نهان کردم         . که گفته بود یافتم   

جز همین یکـی، چیـز دیگـری        : آن دیگری کجاست؟ گفتم   : درآمدم پرسید گفت  
شـیخ  . سرانجام آن دیگری را نیـز نـزد وی آوردم         . »!راست بگو : گفت. آنجا نبود 

  .فرمان داد تا آن دو را برای مهمانان کشتند
مـا  : اهللا شنیدم که گفت     ابوالفتح گفت از دایی خویش شیخ عثمان رحمه       . 38

ای بـر     شـیخ کلمـه   . اهللا سره نشسته بودیم       قدس] ابوعلی قومسانی [زد پدرم شیخ    ن
پـس از  . آوریـم  زبان آورد که ما آن را به هنگام اشمئزاز از بوی مُردار بر زبان مـی      

شیخ پاسخ سـالم او را      . لختی، مردی صاحب مُرَقَّعه وارد شد و بر شیخ سالم داد          
شـیخ بـدو    . وز مرد اجازۀ خـروج خواسـت      بعد از سه ر   . داد و از حال او نپرسید     

لرزه بـر مـرد افتـاد و        ! مسلمان شو و آن زُنّارِ خویش پاره کن       ! ای مجوسی : گفت
ما از آن مـرد جویـای احـوال او          . پیش آمد و اسالم آورد و زنّار خویش پاره کرد         
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انـد از     شنیدم که در این روزگـار چهـار تـن           من مجوسی بودم و می    : گفت. شدیم
پس مرقّعه پوشیدم و برای آزمون نزد       . گویند   اسرار مردمان سخن می    مشایخ که از  
آری، نخـست بـر ابوعبـداهللا       : شیخ بوعلی به آن مرد مجوسی گفـت       . ایشان رفتم 

دونی وارد شدی و تو را شناخت اما تو را مفتضح نکرد و گفت که تو را علی بن                   
بـوعلی  ا: القسم فضیحت خواهد کـرد و او نیـز تـو را فـضیحت نکـرد و گفـت                  

من بر سر آن نبودم تا تو را فضیحت کـنم و  . قومسانی تو را فضیحت خواهد کرد 
گفتم که شیخ ابوالعباس قصّاب تو را فضیحت خواهد کرد و تو آهنگ               با خود می  

تـو را فـضیحت     . اند  بیرون شدن از نزد من کردی و پنداشتی که به تو دروغ گفته            
پس آن مرد مسلمان شد و      : گفت. یستکردم تا نپنداری که مردی دیگر در اینجا ن        

  .ای از امورِ دین خود را آموخت و آنگاه خارج شد یک چند اقامت کرد و پاره
: اهللا شنیدم که گفـت  از داییِ خویش شیخ ابوالقاسم رحمه  : ابوالفتح گفت . 39

پخـت فرمـان      اهللا روحه به بانویی که طعام می        قدس] ابوعلی قومسانی [پدرم شیخ   
سیاری بپزد و شیخ گفت که فردا چهار تن مهمان برای مـا خواهنـد              داد که طعام ب   

هـای خـویش را       رسید که شما را حدِّ بسیارخواری خواهند آموخـت و انگـشت           
و هر چه طعام در سرای بود نزد ایـشان          . پس آن میهمانان رسیدند   . خواهند لیسید 

یک تـن از    . مخوردی  بردند و آنها همه را خوردند و گفتند اگر بیش از این بود می             
ابـوعلی  [شـیخ   . »تر از ایـن قـوم هرگـز ندیـده بـودم             خواره  من شکم «: قوم گفت 
اینان از خراسان که طعام خورده بودند تا بدینجا         ! خاموش باش «: فرمود] قومسانی

المقدس که خواهند رفـت و در مهمـانی           که رسیدند هیچ نخورده بودند و تا بیت       
  .»خورد، هیچ طعامی دیگر نخواهند خورداهللا علیه طعام خواهند   صلوات خلیل

از : شیخ ابوالفضل گفت از پدر خویش شنیدم و از ابوالفتح نیز که گفت            . 40
اهللا عنـه     پـدرم رضـی   : گفـت   اهللا شنیدم که می       داییِ خویش، شیخ ابوالقاسم، رحمه    

) برزگر مـزدور  (یکی از اَکراه    . وقتی آن کبوترها بسیار شدند    . داشت  کبوتر نگه می  
شـیخ  . خورنـد   های بذر را این کبوتران می       ین کار به شیخ شکایت برد که دانه       از ا 

کبوتران من هرگز بذر تو را نخواهند خورد        : گفت) برزگر مزدور  (= 1بدان دیلمی 
                                                 

 ـ یکی از نوادر شواهد این کلمه است به معنی مزدور، در شعر سوزنی نیز گویا بـه همـین معنـی اسـت، دیـوان       1
  :سوزنی

  زحمــت پیــاده و سرهنگ و دیلمی بی  اند  اسالف تو به رحمت حق، حامی وی
 .نامۀ دهخدا، در کلمۀ دیلمی بنگرید به لغتنیز 
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و اگر خواهی که حقیقت حال را دریابی آنها را سه روز حبس کـن و سـپس دو                   
اه کبوتران را رهـا کـن و        پیمانه از گندم خویش و همانند آن از ریگ پرکن و آنگ           

اگر آن کبـوتران از گنـدم       . های گندم و ریگ را در برابر آن کبوتران بریز           آن پیمانه 
آن مـرد چنـان کـرد و آن کبـوتران ریـگ             . تو خوردند من آنها را خواهم کـشت       
  .اهللا گفته بود گونه که شیخ رحمه همان. خوردند و گندم آن مرد را رها کردند

اهللا شنیدم که گفت      ز دایی خویش، شیخ ابوالقاسم رحمه     ا: ابوالفتح گفت . 41
نزدِ شبلی بودم و او مرا با   : شنیدم که گفت  ] شیخ ابوعلی قومسانی  [از پدر خویش    
خواست تا بـه مهمـانی او    می رفقیری بود که هر روز از من دَ  . کرد  اغنیا مهمان می  

فقیـران را  ! ای شیخ :  گفت آن فقیر مرا  . داشتند  درآیم اما اغنیاء مرا از این کار بازمی       
تا آن که او را اجابت کردم چون در بغداد بـه خانـه او درآمـدم از                . نیز نگاهی کن  

بـه ماحـضر   : من پرسید که آیا خواهان تکلّفی یـا بـه ماحـضر خرسـندی؟ گفـتم        
پس از او پرسیدم کـه      . نان جوینی آورد و خود خورد و من نیز خوردم         . خرسندم
پـس بـه کرانـۀ      . ساختم  قلیه می : کردی؟ گفت   چه می خواستی تکلّف کنی      اگر می 

: مرا نیز گفت. او سجادۀ خویش بر آب گُسترد و بر آن به نماز ایستاد          . دجله رفتیم 
ورزیـدم زیـرا خویـشتن را در ایـن کـار              من تأخیر می  ! پیش آی و گام بر آب نِه      

 فقیـران  آن کس که مهمانی اغنیاء را بـر مهمـانی    : آن فقیر مرا گفت   . نیاموزده بودم 
چنـدان در آن جـای مانـدم تـا آنگـاه کـه بـر آب                 . بگزیند نتواند که بـر آب رود      

  .گونه که او نماز گزارد نمازگزاردم، آن
اهللا عنه، و از ابوالفتح شنیدم که         از شیخ ابوالفضل محمد بن عثمان، رضی      . 42
. ان بود های عمر و علی و نام پدرشان سلیم         دو برادر بودند به نام    » انبط«در  : گفتند

ای ازارمانند با خود داشت       این دو برادر گفتند که پدر ما به سفر حجّ رفت و جامه            
پدر ما این جامه را در آب زمـزم  . کنند پوشند و آن را نقاب می شبیه آنچه زنان می  

گرفتنـد و بـر    وقتی که از حجّ بازگشت مردمان آن را به امانـت مـی  . فرو برده بود 
اهللا عنـه     چون شیخ ابوعلی قومسانی رضـی     . افکندند  روی تابوت مردگان خود می    

جمعی از اهل همدان نیـز حاضـر        . درگذشت بر جنازۀ او خلق انبوهی گرد آمدند       
آنان نیز به نیمـروز جنـازۀ او را         . شدند که خبر وفات شیخ بدیشان نیز رسیده بود        

، و  ممکن نشد که قبل از عصر او را به خاک سپارند از انبوهی جمعیـت              . دریافتند
صاحب آن  . آن جامه را که بر تابوت شیخ افکنده شده بود مردمان پاره پاره کردند             
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چـون از دفـن     . ای از آن را برگرفتم که به اندازۀ دو گـز بـود              من پاره : جامه گفت 
شیخ فراغت یافتند فرزندان او به سرای وی آمدند و دربـارۀ آن جامـۀ پـاره پـاره                   

آن بخـش از آن جامـه را        . ت آن را بپردازند   شده در اندیشه بودند که چگونه غرام      
بـه  . که بر جنازه افکنده شده بود گستردند دیدند جامه به تمـامی عینـاً برجاسـت               

هایی که از آن در دست مردمان بود پرداختند دیدند که از همان جنس         مقایسۀ پاره 
 جامه را به صاحبش بازگردادند به همان گونـه        . است و هیچ در آن تردید نداشتند      

  .های کرامات شیخ بود پس از مرگ او و این از شگفتی. که بود، درست
  از شـیخ امـام پرهیزگـار ابوالفـضل محمـد بـن عثمـان                 :حکایت دیگر . 43

اهللا عنه،    حکایت شنیدم که شیخ ابوعلی قومسانی، رضی      : قومسانی شنیدم که گفت   
خواسـت نمـاز    یخ مـی و ش. پیمودند با جمعی از یاران بر کنار رودخانۀ اُبُلَّه راه می       

در همین هنگام خوفی بریشان غلبه کرد از دشمنی یـا از حیـوان              . چاشت بگزارد 
ما در اینجـا گرفتـاریم و       . یاران شیخ را گفتند که اینجا جای نماز نیست        . ای  درنده
وسـته   فوت شود و آنان پی     بیم آن دارم که نماز چاشت از من       : شیخ گفت . بینی  می

شیخ سجادۀ خویش را برداشت و به جانـب بحـر           . کردند  او را از این کار منع می      
رفت و به آب درآمد و سجاده بر آب بگسترد و بر آن نمـاز گـزارد و جانمـاز او                     

و . هیچ تر نشده بود و او از نماز خویش فارغ شده بود و نزد ایشان بازگشته بـود                 
  .خدای تعالی به فضل خویش آن خوف را از دل ایشان زدوده بود

 گفت خبر داد ما را شـیخ ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد                :ی دیگر حکایت. 44
به زیارت  :  رفتم و او گفت    1ماربانیمن به زیارت شیخ معروف به       : جوالیقی گفت 

اهللا عنه رفتم و بـر او وارد شـدم و پوسـت گوسـفند                 شیخ ابوعلی قومسانی رضی   
 خـواری،  رو بـه در دل خویش بَ. ای به تن داشت و او را موی بالیده دیدم    فرسوده
چون صبح شد بر او وارد شدم دیدم کـه بـه گرمابـه    . شبی نزد او ماندم . نگریستم

بـه خـاطر تـو      ! ای فالن «: مرا دید گفت  . های نو پوشیده    رفته و تن شسته و جامه     
  .من از فراست او در شگفت شدم. »خویش را آراستم

یدم اهللا عنهما شن     از پدر خویش و از عموی خویش رضی        :حکایتی دیگر . 45
گـرفتیم و     اهللا دنباله مـی     های شیخ، پدرمان، را رحمه      گفتند ما پیوسته خلوت     که می 

                                                 
) 5/34البلدان،  معجم0یا ماربانان ) b 499األَنساب سمعانی ( ـ از عارفان گمنام قرن چهارم، احتماالً از اهالی ماربان 1

  .ای بوده است در نیم فرسنگی اصفهان که قریه
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ای و کلمـاتی      کنـد و همـراه آن همهمـه         شنیدیم که آیات قـرآن را تکـرار مـی           می
شنیدیم که قابل فهم نبود و به درون خلوت او، چه در مسجد و چه در سرای،                   می
 شنیدیم که با بانگی بلند چنان سخن        یک روز . دیدیم  کس را نمی    شدیم و هیچ    می
بـر او  . گوید که پنداری از چیزی به تنگ آمده است و همان همهمه را شنیدیم         می

بـا کـه سـخن      ! ای شـیخ  : بـدو گفتـیم   . کس را ندیدیم، جـز او       وارد شدیم و هیچ   
آینـد و از      گروهی از پریان نزد من می     : گفت. کردی  گفتی و بر که مصایحه می       می

خواست سوره الرحمن را بیـاموزد و بـر           موزند یکی از ایشان که می     آ  من قرآن می  
ایـن بـود کـه شـما     . اش، دشوار بود مرا به تنگ آورده بود   او، به دلیل بدی حافظه    

  .بانگ مرا شنیدید
شیخ ابوالفتح گفت، پدرم ابوالحسین عبداهللا بن قاسم، گفـت کـه شـیخ              . 46

و این به هنگـامی بـود کـه در راه           خواست به گرمابه درآید       می] ابوعلی قومسانی [
علّتش هم این بود که     . رفتن ناتوان شده بود و بینایی خویش را از دست داده بود           

داشـت کـه      وی وقتی بارِ چهارم خدای تعالی را در خواب دید، دیگر خوش نمی            
در روی احدی از آفریدگان بنگرد و بینایی خـود را از دسـت داده بـود، در ایـن                    

گرفت و به گرمابـه و مـسجد          لواحد او را بر پشت خویش می      هنگام پسرش عبدا  
من شیخ را بر پشت گرفتم زیرا عبدالواحد غایـب          : پدرم ابوالحسین گفت  . برد  می
: شیخ گفـت  . ام  من ابوالحسین : تو پسر من نیستی، کیستی؟ گفت     : شیخ گفت . بود

زد و   مـی پس او را به گرمابه بردم و خود به درآمدم شنیدم کـه بانـگ        . تو از مایی  
گیر کردید و کور کردید و کر کردید          مرا آزردید و زمین   : گفت  کرد و می    شیون می 

به درون گرمابه رفتم و جز شیخ کسی را         : خواهید؟ ابوالحسن گفت    از من چه می   
زدی؟ شـیخ     با چه کسی در ستیزه بودی؟ و بر که بانگ می          ! ای شیخ : گفتم. ندیدم
از من قرآن درآموزند و شب و روز مـرا رهـا            اند که     این گروه پریان شیفته   : گفت
این بود که بر ایشان بانگ زدم، وقتی که مـرا بـه تنـگ               . کنند، حتی در گرمابه     نمی

  .آورده بودند
گـاه قـومی    هیچ: گفت از پدر خویش شنیدم که می    : شیخ ابوالفضل گفت  . 47

ن ایـشان مـا   به دیدار شیخ نیامدند مگر این که او به یکی دو روز، یا بیشتر، از آمد    
چـون  . از برای فالن قدر و فالن قدر مهمان آماده باشید     : گفت  داد و می    را خبر می  

اند که او شماره و ویژگی ایشان را وصف کرده            دیدیم به همان اندازه     آمدند می   می
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  .است
. و گفت که ما برج کبوتری بزرگ داشتیم و در آن کبوتران بسیار بودنـد              . 48

رسـیدند بـه عبدالواحـد        وقتی مهمانانی می  . بدالواحد بود کلیدِ درِ برج در دست ع     
داد تا برای هر یک از ایشان دو جوجه ـ که برای کشتن آمـاده بودنـد و     فرمان می

چـه بـسیار کـه مهمانـانی     : عبدالواحد گفـت . به فربهی رسیده بودند ـ به درآورد 
شان دو  رفـتم و بـرای هـر کـدام از ایـ             رسیدند و من به درون برج مـی         فراوان می 

بـاز فـردا    . آوردم درست بر اندازۀ شمار مهمانان نه کم و نه زیاد            جوجه کبوتر می  
ای ابوالحـسن بـه درون بُـرج رو و از           : گفت  رسیدند و شیخ می     گروهی دیگر می  

از دیروز دیگر چیـزی     ! ای شیخ : گفتم  و من می  . برای مهمانان جوجۀ کبوتر بیاور    
رفتم و برای هر یـک        ه درون برج و من می     برو ب : گفت  و او می  . باقی نمانده است  

  .آوردم از مهمانان جفتی کبوتر فربه و بالغ می
و خبر داد مرا ابراهیم بن الدونی ـ و او از کسانی بـود کـه شـیخ     : گفت. 49

ابوعبداهللا دونی را خدمت کرده بود و مصاحب او بود ـ ایـن ابـراهیم بـن دونـی      
یکی از والیان قزوین، به نام ابـوالفرج بـن         گفت که شیخ ابوعبداهللا دونی ما را نزد         

عمران، فرستاد چندین ده تن بودیم و روزگاری دراز در قزوین ماندیم و تابستانی      
خون ما به جوش آمد و همگی بیمار شدیم و از آن والی درخواسـتیم               . صافی بود 

 که از قزوین به درآییم و او هر یک از ما را درازگوشی داد از برای سـواری و بـه                    
شیخ فرمان داد تا آنچه هست برای مـا         . اهللا آمدیم   نزد شیخ ابوعلی قومسانی رحمه    

. بیاورند برای هر یک از ما دو جوجه کبوتر و برای هر یک از ما یک شانِ عـسل                  
خواهی ایـشان را   اند می  اینها همه گرفتار بیماری برسام    ! ای شیخ : عبدالواحد گفت 

اینـان  . ام نزد ایشان بـر   نچه را فرمان داده   آ! وای بر تو  «: به کشتن دهی؟ شیخ گفت    
پس برای هر   : گفت. »رسد  مردمی هستند که اگر آتش بخورند آسیبی بدیشان نمی        

یـاران  : مـا نیـز گفتـیم     . دو مرد از ما چهار جوجه کبوتر و یک شـانِ عـسل آورد             
بخورید و هیچ کس از خوردن سرباز نزند و با ایمان آنها را خوردیم و خواب ما                 

ها ظاهر شد که      جماعت را عرقی بسیار بر بدن     . ربود همگی به خواب رفتیم    را در 
و چون برخاستیم در کمال سالمت بـودیم و         . آب آن از ناودان مسجد جاری شد      

مانست که از بند رهـا        روز سوم پیاده به راه افتادیم چنان که هر یک از ما بدان می             
داستان خـود را از بـرای او        . روانه شدیم ] دونی[شده است و نزد شیخ ابوعبداهللا       
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گفتیم و آنچه برای ما پیش آمده بود و آنچه شیخ ابـوعلی قومـسانی در حـقّ مـا                    
در شـگفت مانـدیم، رحمـت       ] قومسانی و دونی  [کرده بود و از حال هر دو شیخ         

  !خدای بر آن دو باد
به پایان رسید رسالۀ کرامات شیخ امام زاهد ابوعلی احمد بن محمّد بن علی              

اهللا عنه اللّهم انفعنا به واجعل لنا منه حَظّاً وافِراً و نـصیباً               دین قومسانی رضی  بن مز 
  1.تامّاً بمحمدٍ و آله اجمعین

                                                 
کَتَبَـهُ  : گونـه   هفتاد و هفت اسـت و بـدین  پانصد و) 22ورق ( ـ تاریخ کتابت نسخه در صفحات بعد به خط متن  1

 سبع و سبعین و خمسمائه حامِداً لِلّهِ ۀ الحسن فی شهر اهللا األصَمّ رجب سنـ ابومحمّد بن عبدالملک بن عبداهللا بن ابی
  .  ه.تعالی و مُصلّیاً علی نبیّه محمد و مستغفِراً



  


