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چکیده
ۀدوم سدۀ، قاضی، صوفی و ادیب اهل شام در نیم)ق٧٤٧.د(دمشقی سّراج ابن

ۀاز میان آثار وی، امروزه نسخ. هشتم هجری استۀنخست سدۀهفتم و نیم
های خطی طور مستقل، نسخهوی و نیز بهتشویق االرواح والقلوبخطی کتاب 

اح االرواح ومفتاح االرباحبخش سوم همین کتاب به نام 
ّ
اح . استباقی ماندهُتف

ّ
تف

به حوزهمتنی است در منقبتاالرواح
ً
های جغرافیایی نگاری صوفیانی که عمدتا

سّراج و حالی از ابندر این نوشتار، در آغاز شرح. شام، عراق و جزیره تعلق دارند
اح االرواحو کتاب عرضه،فهرستی از مشایخ و تألیفات وی 

ّ
وی به تفصیل ُتف

اهمیت این کتاب در شناخت حّتی المقدور دامه،در ا. استشدهبیشتری معرفی 
های دست اولی که در این باره به دست هایی از آگاهیصوفیان شام، با بیان نمونه

شناخت مزارات صوفیان شام، و تصحیح و پیرایش شرح دهد، در دو محوِرمی
.ه استاحوال آنها، نشان داده شد
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۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٤

مقدمه

کمـی انجـام شـده اسـت)ق٧٤٧د (دمشـقی سـّراج ابنۀدربار
ً
میـان در. تحقیقـات نسـبتا

آلوارت 
ً
ای از مناسـبت وجـود نسـخهنخستین کسی است که بـهپژوهشگران جدید، احتماال

در فهرسـت نسـخ خطـی ایـن آندولتی برلین، به معرفی اجمالِیۀدر کتابخانتفاح االرواح

ابن). Ahlwardt, 1895: No. 8794(کتابخانه پرداخته است 
ً
سـّراج پس از آلوارت، ظاهرا

.استدور ماندهپژوهشگران کانون توجهبرای مدت نزدیک به نیم قرن، از

سّراج در آثار خود درباره شـماری از صـوفیان هایی که ابنبا این حال، با توجه به آگاهی

اخیر مورد ۀهای هفتم و هشتم به دست داده، در چند دهبه خاک ترکیه امروزی در سدهمتعلق

ساری ۀاز جمله ماشیل کیل، در تحقیقاتش دربار. پژوهشگران ترک قرار گرفته استۀتوجه ویژ

اح االرواحسلتوق و بکتاشیان، از 
ّ
).٤٦: ١٣٩٢بایرام، (سّراج بهره جسته استابنتف

ای و مشـهور تـرک ـ ساری سلتوق ـ صـوفی اسـطورهۀر کتابی که درباریاشار اجاق نیز د

گاهی سّراج در این باره، در تصحیح اطالعـات مربـوط بـه وی های دست اول ابننوشته، از آ

میکائیل بایرام نیز در ). Oçak, 2016: 103-106(در ویرایش دوم کتاب خود بهره برده است 

تـاریخ ۀسّراج در مطالعابنتشویق االرواح والقلوِبای، به بررسی وجوه اهمیت کتابمقاله

).٤٨-٤٢: ١٣٩٢بایرام، (آناتولی پرداخته است 

سّراج و آثار وی پرداخته نگاری مستقلی، به شرح حال تفصیلی ابنمحمد قونوی، در تک

سّراج، که خطاب بـه نبه اب» ه ذهبیهیحنص«موسوم به اینامهاست و شواهدی مبنی بر تعلِق

منسوب بـوده، ) ق٧٤٨.د(الدین ذهبی تر به شمسنوشته شده و پیش) ق٧٢٨.د(تیمیه ابن

).م٢٠٠٢قونوی، (به دست داده است 

. های دانشگاهی انجام شده استنامهسّراج در قالب پایانتحقیقات دیگری نیز درباره ابن

زتورک در پایان
ُ
ـه«دکتری خـود، شـرح حـال صـوفیان ۀنامایوب ا

ّ
تشـویق االرواحرا از » مول

هنـاء ). Öztürk, 2011(استخراج و بررسی کرده است) ویتفاح االرواحشامل (سّراج ابن

پرداختـه تفـاح االرواحکارشناسی ارشد خود، به بررسـی ابعـاد ادبـی ۀ ناموهبی نیز در پایان

).م٢٠١٥وهبی، (است 



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٧٥/...سّراج دمشقیت

تفـاح االرواحدر این زمینه منتشر شده، ترجمه ترکـی مـتن کامـل ترین کاری کهاما مهم

الـدین بـارداقچی و های نژدت گورکان، محمـد نجمسه مترجم ترک به ناماهتمامبهاست که 

ای مفصل به همین زبان، البته بدون تصحیح متن عربی کایا، با مقدمهمحمد صفوت صاری

در استانبول منتشر شده است 
ً
).Gürkan, Bardakçɪ ve Sarɪkaya, 2015(آن، اخیرا

های اســالمی، مــدخل بســیار مختصــری شــامل یــک پــاراگراف در در میــان دانشــنامه

مختصری نیـز ) Brockelmann, 1986: 3.930(لیدن دائرةالمعارف اسالم
ً
و مدخل نسبتا

سـّراج اختصـاص یافتـه بـه ابـن) ٣/٦٧٤: ١٣٧٤الشـیء، (دائرةالمعارف بزرگ اسالمیدر 

در زبان فارسی، به. است
ً
مقاله میکائیل بایرام، ۀای و نیز ترجمجز این مدخل دانشنامهظاهرا

.سّراج و آثارش منتشر نشده استابنۀپژوهش دیگری دربار

اح االرواحکه با توجه به این
ّ
در مناقـب و کرامـات نخست متنی درۀسّراج در درجابنتف

عنـوان توانـد بـه، فرض بر آن است که این کتـاب می)مقالهۀادام←(آید میشمار صوفیان به

ویژه صـوفیان شرح حال آنها، بهۀمنبعی برای شناخت صوفیان یادشده در این کتاب و مطالع

.سّراج بوده است، اهمیت داشته باشدمتعلق به سرزمین شام که زیستگاه اصلی ابن

رفـی اجمـالی احـوال و آثـار در این مقاله تالش شده اسـت تـا ضـمن معبر این اساس، 

اح االرواحویژه اثر مخطوط وی سّراج و بهابن
ّ
آن، و ۀشـدهای شـناختهنویسدستپایۀبر تف

صـوفیان شـام بـه دسـت ۀهای دست اولی که این کتـاب دربـاربا استناد به برخی از آگاهی

وفیان این تاریخ تصّوف در شام و شناخت صۀدهد، مواردی از وجوه اهمیت آن در مطالعمی

.سرزمین نشان داده شود

دمشقیسّراجاحوال و آثار ابن. ١

حیات و مشایخ علمی.١.١

شده نیست و در بیشتر منابع تاریخ و تـراجم، سّراج در میان مؤلفان مسلمان چندان شناختهابن

می ابـن. خـوردای برای وی به چشم نمینامهزندگی
ّ
از معـدود مورخـانی ) ق٧٧٤.د(رافـع َسـال

(اسـتبیـان کـردهسـّراج ابـنازاست کـه شـرح حـال مختصـری
ّ

). ٢/٣٩: م١٩٨٢می، سـال



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٧٦

نیز بدون اشاره به منبع خـود، ) ق٨٥٢.د(حجر عسقالنی و ابن) ق٨٥١.د(قاضی شهبه ابن
ّ

به نقل از سـال
ً
؛ ٤/١٨٦: ق١٣٨٥حجـر عسـقالنی، ابـن(انـد می، از وی یـاد کردهاما ظاهرا

).١/٥٠٠: م١٩٩٤، هقاضی شهبابن

میس
ّ
قاضی عّزالدین ابوعبدالله محمد بن علی بن عبدالرحمن بـن «َسّراج را به نام ابن،ال

شناسـانیده » سّراجابن] معروف به[عمر بن عبدالوّهاب بن محمد بن طاهر دمشقی شافعی، 

(است 
ّ

اح االرواحخطی ۀعنوان نسخۀدر صفح). جامی، همانسال
ّ
نام و نسب مؤلـف نیز تف

ضاة کمال الدولـة الملة والدین ابیعّز«: به شرح زیر آمده است
ُ

المفاخر محمد بن اقضی الق

بن عبدالرحمن بن عمر بن عبـدالوّهاب بـن محمـد بـن طـاهر بـن ١الحسن علیوالدین ابی

).ر١گ: ق١٢٦٧ر؛ ١گ: ق٩٩٧سّراج، ابن(» السّراج قرشی دمشقی شافعی

در دمشق زاده شده و ،بردهسّراج به قریش نسب میآید که ابنبرمیشده های یاداز نسبت

وی انـدک اسـت، امـا برخـی از ۀهـای مـا دربـارهرچنـد آگاهی. مذهب بوده استشافعی

رسـد نظر میبـه. یافـتمانـده از وی الی تألیفـات باقیتوان از البهاش را میجزئیات زندگی

چراکـه او ذیـل ؛ اندزرگش در دمشـق اقامـت داشـتهکم از زمان پدر بسّراج دستابنۀخانواد

، از صوفیان مقیم دمشق، نوشته است که نظر این شیخ )ق٦٥٧.د(یوسف قمینی ۀنامزندگی

من افتاد و آنها به این نظر، رستگار شدند ).پ١٢٩گ: ق٩٩٧همو، ! (بر پدر و جّد

تیمیـه بـوده و ابنبازیهای کودکی، دوست و همکه در سالگویدمیسّراج همچنین ابن

قونـوی بـا ). ر١٩٩گ:همان(آنها، همسایگی و رفت و آمد وجود داشته است ۀمیان خانواد

ق از حّران به دمشـق مهـاجرت کردنـد و ٦٦٧تیمیه در سال ابنۀ که خانواددر نظر گرفتن این

ابن اج باید سّر، چنین نتیجه گرفته است که ابنهسال نبودهشت تیمیه بیش از در آن زمان سّن

).٣٣: م٢٠٠٢قونوی، (ق به دنیا آمده باشد ٦٦١اندکی پس از سال 

در شهرها سراج سالبا این حال، ابن
ً
های طوالنی از زندگی خود را دور از دمشق، عمدتا

که اشاره کرده است کـه در از جمله آن. سر برده استو نواحی شمال شام و جنوب آناتولی به

بـرلین آمـده اسـت، ۀدر کتابخانتفاح االرواحخطی ۀعنوان نسخۀنام علی را از همین نسب که در صفح١.

.افتاده است» علی«دانشگاه پرینستون، نام ۀدر کتابخان،خطی همین اثرۀاما در نسخ. ایمافزوده



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٧٧/...سّراج دمشقیت

در » صـهیون«ـ صوفی مقـیم ) ق٦٦٦یا ٦٦٥.د(سی کردی های پس از وفات شیخ عیسال

) ق٦٨٩-٦٧٨حـک(شرق الذقیه ـ و گویا در دوره پادشاهی ملک المنصور قالوون مملوکی 

سـّراج، ابـن(به همراه پدرش که قاضی این منطقه بـوده، شـش سـال در آنجـا زیسـته اسـت 

).ر١٥٣ـپ١٥٢گ: ق٩٩٧

ِحصـن «ق، در ٧٠٠ایلخانان به شـام در سـال او همچنین اشاره کرده که در زمان حمله

ق نیـز ٧٠١در سـال ). ر٣٩گ:همـان(از توابع حلب در محاصره آنان بوده اسـت » راوندان

نیـز بـه گفتـۀو ) پ١٣٠گ:همـان(بوده ١»َبَهسنا«دار قضاوت عهده
ّ

می، قاضـی شـهر سـال

سـ(٣»َکختـا«ق در شهر ٧٤٧بوده و سرانجام در سال ٢»ِالبیره«
ّ

، بـر )٢/٣٩: م١٩٨٢می، ال

).پ٣٢٣گ: تاسّراج، بیابن(الثانی از دنیا رفته است ، در روز دوم ربیع»فاِلج«اثر بیماری 

سّراج اما ابن،دهدسّراج به دست میهای اندکی درباره مشایخ ابنمنابع تاریخی آگاهی

به. ستاش اشاره کرده ادر آثار خود به اسامی شماری از مشایخ حدیث و تحصیالت علمی

:توان به شرح زیر برشمردهای موجود، فهرستی از مشایخ وی را میهر حال بر اساس داده

قشـیریاربعـینسـّراج نـزد وی کتـاب ، که ابـن)ق٦٨٥.د(احمد بن شیبان صالحی . ١

س(را سماع کرده است ) ق٤٦٥.د(
ّ

).٢/٣٩: م١٩٨٢می، ال

ب بتاج. ٢
ّ

ۀ، فقیـه برجسـت)ق٦٩٠.د(ه ِفرکـاح الدین عبدالرحمن بن ابراهیم فزاری ملق

: تــاسـّراج، بیابـن(ق از وی بهــره بـرده ٦٨٤سـّراج در سـال خـود، کــه ابـنۀشـافعی زمانـ

).پ١٥٢گ

: تـایـاقوت حمـوی، بی(بهسنا قلعه مستحکمی نزدیک دو شهر َمرَعش و ُسمیساط، در شمال شـام بـوده ١.

.در جنوب ترکیه استان آدیاماناستدر ) Besni(و امروزه شهر بسیار کوچکی به نام ِبسنی ) ۱/۵۱۶

ای مستحکم و رستاقی وسیع بوده شهری نزدیک ُسمیساط، میان حلب و ثغور روم، و دارای قلعه» ِالبیره«٢.

).٤/١٣٧: تا؛ قلقشندی، بی٢٤١-١/٢٤٠:م۱۹۹۲الدین بغدادی، صفی(است 

طیه«روز از شهر دوۀای در انتهای شمالی شام، به فاصلَکختا قلعه٣.
َ
و از ثغرهای مسلمانان در مواجهه » َمل

شهر کوچک کختـا، ). ٤/١٢٠؛ قلقشندی، ٢٦٣-٢٦٢:م۱۸۴۰ابوالفداء ایوبی، (با مغوالن بوده است 

در (فاصل شـهرهای شـانلی اورفـا ای حددر استان آدیامان ترکیه، در نقطه) Kâhta(امروزه به همین نام 

.قرار دارد) آندر شمال(و ملطیه ) جنوب آن
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سـّراج وی را ابن. ، فقیه مشهور شافعی)ق٦٧٦.د(الدین یحیی بن شرف نووی محیی. ٣

سالگی، همـراه پـدر بـه از شیوخ پدرش دانسته و اشاره کرده است که خودش نیز پیش از ده 

).ر١٥٢گ:همان(محضر وی شرفیاب شده و نزد وی، متونی را سماع کرده است 

سّراج بـه نقـل از نهفتم، که ابۀ، از زاهدان سد)ق٦٩٢.د(ابراهیم بن عبدالله ارموی . ٤

وی، به نقل از پدرش شیخ عبدالله ارموی، از عبدالله قادری بطائحی، حکایت دیـدار شـیخ 

).ر٢٥گ:همان(ن و شیخ رسالن دمشقی با خضر را نقل کرده است ابوالبیا

، )ق٦٩٧.د(الــدین ابوعبداللــه محمــد بــن ســالم بــن واصــل حمــوی جمال. ٥

).ر٣٩گ:همان(از وی یاد کرده است » شیخنا«سّراج با تعبیر که ابنهالقضات حماقاضی

ــن ُمحّســن اننجم. ٦ ــهالــدین احمــد ب ــیابــنصــاری بعلبکــی شــافعی، معــروف ب
ّ
َمل

).جاهمان(از وی یاد کرده است » شیخنا«سّراج با تعبیر ، که ابن)ق٦٩٩د (

، فقیـه شـافعی، کـه مؤلـف بـا تعبیـر )ق٧٠٣.د(الدین عبدالله بن مروان فارقی زین. ٧

).ر٢٠٦پ، ١٧٩گ:همان(از وی یاد کرده است » شیخنا«

قرشـیه دمشقی، معروف به ابـنالبرکات انصاری حنبلی بعلی الدین محمد بن ابیتقی. ٨

).پ٢٣گ:همان) (ق٧٢٤.د(

القضات بدرالدین ابوعبدالله محمد بن ابراهیم بن سعدالله بن جماعـه شـافعی قاضی. ٩

ــا تعبیــر )ق٧٣٣.د( و برخــی ) ر٣٩گ:همــان(از وی یــاد کــرده » شــیخنا«، کــه مؤلــف ب

از وی شنیده، نقـل ق در مقصوره خطابه در جامع دمشق٦٩٦مسموعات خود را که در سال 

).ر٣٩ر، ٢٤گ:همان(کرده است 

کـه از وی، حکـایتی را در کرامـت ) ق٧٣٤د (عالءالدین علی ابـن َنّحـاس حنفـی . ١٠

).ر٢٥-پ٢٤گ:همان(ابراهیم بن عبدالله ارموی شنیده است 

یاد کرده و بـه آنهـا تعلـق » شیخنا«سّراج همچنین از برخی از مشایخ صوفیه با تعبیر ابن

رساند این مشایخ مرّبیـان معنـوی یـا مشـایخ سلسـله خاصی نشان داده است که میخاطر

تــوان از عمـر ســنجاری یـاد کــرد کـه مریــد صــوفی از آن جملـه می. انــدطریقتـی وی بوده

صوفی ). پ٢٦گ:همان(بوده است ) ق٦٨٩.د(الدین مبارک هندی ای به نام زینناشناخته



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٧٩/...سّراج دمشقیت

قطـب«سـّراج وی را بـا توصـیف ناست که اب١دیگر، شیخ محمد لرستانی
ِ

ـه «و » شـیخ
ّ
مول

و از مریدان شیخ سلتق ترکی یا صـاری صـلطوق ـ صـوفی ) ر١٨٠گ:همان(ستوده » رّبانی

).ر٢٠١گ: ق٩٩٧همو، (مشهور ترک ـ برشمرده است 

سـّراج بـه صـوفیان فـوق نشـان داده، امـا او در تصـّوف پیـرو با وجود ابراز ارادتی که ابن

او ذیل شرح حال . ای به مشایخ این طریقت نشان داده استوده و توجه ویژهطریقت رفاعیه ب

ق از ٧٠٨خرقه خود در طریقـت رفاعیـه را، کـه در سـال ۀناماحمد رفاعی، متن کامل اجازه

ۀنامـه، شـجربر اساس این اجازه. الدین محمد رفاعی دریافت کرده، آورده استعلی بن تاج

ۀواسـطرفاعی نیز به جنیـد و بـهۀخرقۀرسد و شجررفاعی میوی با ده واسطه به احمد ۀخرق

و سـپس بـه رسـول )ع(صوفیانی همچون معروف کرخی و حسن بصری، به امیرمؤمنان علـی

).ر١٤٧-پ١٤٥گ:همان(رسد می)ص(خدا

سـّراج آن اسـت کـه بسـیاری از عرفـا و هـای صـوفیانه ابـنگرایشۀمهم دربارۀیک نکت

ه و نظایر آنها بودند و یا نسـبت بـه صوفیانی که او به آنها 
َّ
ابراز ارادت نشان داده، صوفیان ُمول

کتـاب رسد ابنکه به نظر میاعمال و آداب دینی تساهل داشتند؛ تا جایی
ً
تفـاح سّراج اساسـا

سازی بـرای ایـن طیـف از صـوفیان نگاشـته نگاری و کرامتخود را با هدف منقبتاالرواح

ـرات و اعمـال طکه گاه بهاست؛ و با این
َ
ور ضمنی نسبت به غیرمتشّرع بـودن یـا صـدور منک

.خالف شرع از آنان اقرار کرده، اما در مقام توجیه و تأویل این اعمال برآمده است

تیمیه ـ احیاگر بازی ابنسّراج در کودکی همکه اشاره شد، ابندیگر آن است که چنانۀنکت

متفـاوتی را طـی کردنـد و از گهای سلفی ـ بود؛ اما این دو در بزراندیشه
ً
سالی مسیر کـامال

سّراج در آثار خود، بارها مخالفان صوفیه ابن. مقابل یکدیگر قرار گرفتندۀنظر فکری، در نقط

عنـوان طور خاص یکی از علمای اهل ظـاهر زمـان خـود را، بـهو منکران کرامات اولیا، و به

سخت مورد نکـوهش ی از معرفت نبرده،اکسی که از شناخت اولیای خدا عاجز بوده و بهره

پ؛ همو، تشویق االرواح والقلـوب، ٢٧ر، ٤-ر٣گ:همان.نکبرای نمونه(قرار داده است 

).پ١٣٦-پ١٣٥گ

: ق۹۹۷سـّراج، ابـن(تصحیف شـده اسـت » مرستانی«به تفاح االرواحهای در نسخه» لرستانی«نسبت . ١

). ر۲۰۱ر، ۱۳۰گ



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٠

حمالت ابن
ً
دانیم بیشـترین تیمیه بوده است کـه مـیطور خاص متوجه ابنسّراج بهظاهرا

ه و غیرمتشّرع داشته و م
ّ
ای نیـز بـا مشـایخ جلـس منـاظرهنقدها و حمالت را به صوفیان مول

سّراج پیرو آن بوده ـ داشته اسـت و در آن مجلـس، کرامـات طریقت رفاعیه ـ طریقتی که ابن

اح االرواح رسد ابننظر میرو بهاز این. آنان را زیر سؤال برده است
ّ

ف
ُ
سّراج در نگارش کتاب ت

تیمیـه بـر ، به نقدهای ابن)در کرامات مشایخ طریقت رفاعیه(النور الهادیخود و نیز رساله 

صوفیه و مناظرات وی با رفاعیان نظر داشته و به نوعی تالش کرده اسـت کـه بـا تأثیرگـذاری 

.فکری وی مقابله کند

آثار و تألیفات. ٢. ١

اند را شناسـانیدهااللتمـاسبـه نـام دمشـقیسـّراجمنابع تاریخی، تنها یک اثر برای ابن

)
ّ

االلتماس لمزیـل االلتبـاسخود مؤلف، نام کامل آن ۀگفتکه به ) ٢/٣٢: م١٩٨٢می، سال

افزون بر ایـن ). ر٣٩گ: تاسّراج، بیابن(ق در دمشق نگاشته است ٦٩٧بوده و آن را در سال 

برشـمرده، آثار دیگری را برای خـود تشویق االرواح والقلوبسّراج در کتاب دیگرش اثر، ابن

ایـن آثـار . شـده نیسـتای از آنهـا شـناختهل نسخهیا الاق،که بیشتر آنها به دست ما نرسیده

:اند ازعبارت

ترتیـب ، که بهالصافی، و کتابصفوة النظر فی االختصار لمحک النظر واالفتکار. ٢و ١

:همان(است ) ق٥٠٥.د(از امام محمد غزالی المستصفیو محک النظرمختصر دو کتاب 

).ب٣٨گ

فخـر رازیالمحصـولکتـاب مختصـِر، کـه مجاز الوصول الـی حقیقـة المحصـول. ٣

).جاهمان(است ) ق٦٠٦.د(

).جاهمان(کفایة الَعجول فی علم االصول. ٤

).پ٢٨٨گ:همان(البحث المشاع فی حکم السماع. ٥

).ر١٧٩گ:همان(نادر التشبیه فی اختصار التنبیه. ٦

م النقل فی العلم والعقل. ٧
ّ
).ر١٣٤-پ٦٦گ:همان(معل

.استکه گویا دیوان شعر مؤلف بودهن شجرة اآلدابثمرة اآلراب م. ٨



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٨١/...سّراج دمشقیت

و منـع وی ازتیمیـه ابـنبـهای مختصـر حـاوی هشـدار افزون بر آثار فوق، رساله یا نامه

و با انتسـاب النصیحة الذهبیة البن تیمیةتر به نام ورزی با اولیا وجود دارد که پیشخصومت

ۀاما قونوی ضمن تصحیح انتقـادی و انتشـار دوبـار،الدین ذهبی منتشر شده استبه شمس

سّراج، وی را مؤلف کرده و با مقایسه ادبیات آن با آثار ابناین نامه، انتساب آن را به ذهبی رّد

).٧٧-٧٦، ١٧-١٤: م٢٠٠٢قونوی، (واقعی نامه تشخیص داده است 

لوب سّراج که به دست ما رسیده، ترین اثر ابناما مهم
ُ
ـاح است که تشویق االرواح والق

ّ
تف

تشویق االرواح شده از خطی شناختهۀتنها نسخ. آیدشمار میدر واقع بخشی از آن بهاالرواح

اسـتانبول ۀسـلیمانیۀپاشا در کتابخانـزاده حسینعموجهۀدر گنجین٢٧٢ۀشمار، بهوالقلوب

کهنـه و ۀشـده و نسـخبـرگ کتابـت٣٢٤این نسخه بـه خـط ثلـث، در . شودنگهداری می

.ای است که به احتمال زیاد به خط مؤلف نوشته شده استفرسوده

در عرفان و تصوف و مباحـث مربـوط بـه آن همچـون » ذکر«موضوع اصلی این کتاب، 

، ای طـوالنی در سـه فصـلمقدمـهآداب و مجالس ذکر است که مؤلف آن را به یک تمهید، 

حـاوی ، تشویق االرواح والقلـوبموجود ۀنسخ. کرده استهفت باب و یک خاتمه تقسیم

تا پایـان و در ادامه،کتابۀمقدماین نسخه، حجم قابل توجهی ازمتن کامل کتاب نیست و 

فن پنجم این باب و ابواب پنجم تا هفـتم فاقِدفن چهارم از باب چهارم کتاب را در بر دارد و

.استکتاب ۀو خاتم

بندی و انـد، در شـرح تقسـیمرا معرفی کردهاالرواحتشویق پژوهشگرانی که پیش از این 

کتـاب را شـامل چهـار بخـش . اندبندی آن دچار اشتباه شدهفصل
ً
این پژوهشـگران معمـوال

اح االرواحاند که هر بخش، عنوان مستقلی داشته و کتاب دانسته
ّ
نیز بخـش سـوم آن بـوده تف

خطی ۀدقیق نسخۀا با مطالعام؛)٧٧-٧٦: م٢٠١٥؛ وهبی، ٤٥: ١٣٩٢بایرام، . نک(است 

سـّراج ها و تألیفاتی هستند که ابـنتوان پی برد که عناوین یادشده، رساله، میتشویق االرواح

.الی این کتاب گنجانیده استصورت معترضه در البهمتن آنها را به

سبیل الرشـاد فـی تفضـیل خیـر : اند ازهای معترضه عبارتها و رسالهعناوین این کتاب

السراج الوّهاج فی مقتـل ، النور الهادی الُمثَبت من کرامات االولیاء ما یرغم االعادی، دالبال



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٨٢

کافیة ذوی االذهان فی قراءة القـرآن العظـیم ، عمر وعثمان والحسین بن علی وحال الحّجاج

تشـویق االرواح موجـود ۀمؤلـف در پایـان نسـخ. المع الشعاع فی حکم السماع، باأللحان

.نقل کرده استثمرة اآلراب من شجرة اآلدابای از قصاید خود را از کتاب ، گزیدهوالقلوب

اح االرواحکتاب . ٢
ّ

ف
ُ
های خطی آنو نسخهت

ساختار کتاب . ١. ٢

خـود تشـویق االرواحمـتن ۀصـورت معترضـه در ادامـبـهآن راسّراج ابنکهاثر دیگری 

اح االرواح ومفتاح اِالرباحگنجانیده، کتاب 
ّ
است که گویا با توجه به حجـم بـاالی آن، در تف

صورت مستقل بـه دسـت مـا ای کتابت و استنساخ شده و بههای خطی جداگانهقالب نسخه

تـوان میهایی در مناقب و کرامات صوفیان اسـت وموضوع این کتاب حکایت. رسیده است

طولـون، آن را کـه ابـنچنـانشـمار آورد؛ بهطبقات الصوفیهو تذکرة االولیانوع ازاثری آن را 

).٢/٥٤٣: م١٩٨٠طولون، ابن(دانسته است » طبقات اولیاء«کتابی در 

نامیـده و » منقول«سّراج هر حکایتی را که در شرح کرامت یکی از صوفیان نقل کرده، ابن

او در پایان هـر یـک یـا چنـد . گذاری کرده استها را از آغاز تا پایان کتاب شمارهاین منقول

لی که در مناقب و کرامات یکی از صوفیان آورده، شرح حال مختصری از همان صـوفی منقو

هر یک از ۀهای اجمالی و کلی دربارآگاهیۀها دربردارندحالاین شرح. به دست داده است

شامل توصیف جایگاه عرفانی آنها، زادگاه یا محل زنـدگی، سـن و تـاریخ 
ً
صوفیان ـ معموال

.های دیگری همچون محل قبر یا زیارتگاه آنها ـ استوفات آنها و گاه آگاهی

بخـش اول بـا . را در چهار بخش و یک خاتمه تنظیم کرده استتفاح االرواحسّراج ابن

منقـول؛ بخـش دوم بـا عنـوان ٦٧، شـامل )در احـوال صـوفیان متقـّدم(» متقّدمون«عنوان 

؛ بخش سوم نیـز بـا عنـوان منقول١٨٩، شامل )میانیۀدر احوال صوفیان دور(، »متوّسطون«

منقول؛ و عنـوان بخـش چهـارم ٢٤١، شامل )در احوال صوفیان معاصر مؤلف(» متأخرون«

.است» منقوالت متأخرة للمتقّدمین«

های دوم تـا ، به احـوال و کرامـات شـماری از صـوفیان سـده)متقّدمون(بخش نخست 



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٨٣/...سّراج دمشقیت

ً
از؛اختصـاص دارد، استهای مشهور و سرشناس تصوفشخصیتشامل پنجم، که عمدتا

سقطی، جنید بغـدادی، ابـوبکر شـبلی، مسـلم ۀجمله ابراهیم ادهم، ذوالنون مصری، َسرّی

شـود و بـا ناشناس آغـاز مییاین بخش با حکایتی در کرامت عارف. منبجیُسروجی، عقیل

.رسدالعارفین ابوالوفا به پایان میاحوال تاج

در شامل احوال و کرامات ) متوّسطون(بخش دوم 
ً
شماری از صوفیانی است که عمـدتا

اد هایی همچـون حّمـدر میـان آنهـا، شخصـیت. نداهزیستهفتم میۀششم و اوایل سدۀسد

البان موصـلی، مکـارم نهرخالصـی، حیاة بن قیس حّرانی، ارسالن دمشـقی، قضـیبدّباس،

ا احوال این بخش ب. خوردالدین بن عربی و علی حریری به چشم میابومدین مغربی، محیی

.شودتمام میو با احوال احمد رفاعی شروع،عبدالقادر گیالنی 

شـامل شمار آورد،ترین بخش کتاب بهتوان آن را مهم، که می)متأخرون(در بخش سوم 

معاصر مؤلف استشرح ابـراهیم شـاغوری جملـهاز؛احوال و کرامات شماری از صوفیاِن

و هکـاری موصـلی، ابـوبکر یعفـوری، ابوالرجـال معروف به جیعانه، ابوبکر َعَروَدک، َعمـر

نانی دمشـقی، ابـوبکر یعفـوری، داوود صـمادی، سـلتق 
َ

ط
َ
منینی، عزالدین بن نعیم، حسن ق

ـب بـه این بخش بـا احـوال شـمس. ترکی
ّ

الدین ابوالعبـاس احمـد بـن محمـد رفـاعی، ملق

.استشدهاز مشایخ طریقت رفاعیه آغاز ) ق٦٧١.د(مستعجل 

ــاح االرواحشــده از شــناختهۀدر هـر دو نســخ
ّ
آن را در بــر دارد، ، کــه جلــد نخســِتتف

الدین ، فرزنـد شـمس)ق٧٠٤.د(الـدین رفـاعی های پایانی به مناقب و کرامـات تاجمنقول

بـا توجـه بـه . بـه پایـان رسـیده اسـت٣٥٠مستعجل اختصاص یافته و متن کتاب تا منقول 

بایـد ٥٢٥های کتاب مؤلف، تعداد منقولۀبه گفت،کهاین
ً
بوده اسـت، جلـد دوم آن قاعـدتا

.از آن شناخته نشده استایمنقول بعدی باشد؛ اما تا کنون نسخه١٧٥حاوی 

بخش عمد
ً
حکایاتی است کـه تفاح االرواححال هر یک از صوفیان در شرحه ازطبیعتا

با رویکرد منقبت
ً
ید بسیاری از آنها، ارزش تاریخی چندانی نگاری نوشته شده و لذا شاصرفا

سّراج در پایان آنهـا بـه دسـت داده، گـاه از های مختصری که ابنحالاما شرح؛اشدنداشته ب

کـه حـاوی شـرح همچنین بخش سوم کتاب به جهت آن. نظر تاریخی بسیار ارزشمند است

معاصر مؤلف است
ً
غالبع تاریخی دیگرادر من، و احوال صوفیان تقریبا

ً
نشده، یاز آنها یادبا

.در مقایسه با دو بخش اول و دوم کتاب، ارزش تاریخی بیشتری دارد
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از . استبودههای بعدیبرای شماری از نویسندگان دورهرجعیعنوان مبهتفاح االرواح

شرح حال و کرامات ابوبکر بن معبـد ) ق٩٥٣.د(طولون صالحی میان مورخان مشهور، ابن

ی معروف به َع
ّ

و فرزند و نوه وی را، که منقول) ق٦٧٢د (َروَدک شط ٢٧٧تا ٢٧٠های و جّد

ابـن طولـون، (طور کامل در یکی از آثار خود نقل کـرده اسـت شود، بهاز کتاب را شامل می

).٥٤٩-٢/٥٤٣: م١٩٨٠

مؤلفان صوفیقول کردهنقلتفاح االرواحنویسندگان دیگری که از 
ً
مسـلک و اند، عمدتا

تـوان بـه محمـد بـن یحیـی ازجمله می. ها و مناقب صوفیان هستندآثاری در تذکرهصاحبان 

-٩٣: ق١٣٧٥تـاذفی حلبـی، .نک(ـ از مشایخ طریقت قادریه ـ ) ق٩٦٣.د(تاذفی حلبی 

سـلطان ۀـ شیخ المشایخ دربار عثمـانی در دور) ق١٣٢٨-١٢٦٦(و ابوالهدی صّیادی ) ٩٤

.نـک(مشایخ برجسته طریقت رفاعیه ـ یاد کرد و از) ق١٣٢٧-١٢٩٣حک(عبدالحمید دوم 

).٢٣٥-٢١٣، ١٩٨-١٩٥، ١١٠-١٠٨ق، ١٣٢٦صّیادی، 

، )ق١٣٥٠-١٢٦٥(دیگـری، یوسـف بـن اسـماعیل نبهـانی ۀاما بـیش از هـر نویسـند

صوفِی ، کـه در آن جـامع کرامـات االولیـاءفلسطینی، در کتـاب خـود قاضی، شاعر و ادیِب

و گـاه ،بهره بـردهتفاح االرواحوفیان را گردآوری کرده، از های کرامات بسیاری از صحکایت

.نقل کرده استاز آن در کنار سایر منابع، 

اح االرواحارجاعات آثار فوق به ۀمهم دربارۀیک نکت
ّ
ایـن ۀسّراج آن است که همابنتف

ر که دتفاحقولی از در این آثار، هیچ نقل؛کتاب است) بخش موجود(جلد اول ازارجاعات 

بتوان چنین نتیجه از اینشاید.خوردهای موجود آن وجود نداشته نباشد، به چشم نمینسخه

از بـین رفتـه و بـه دسـت مـا نرسـیدهتـر پیشهای جلد دوم این اثرگرفت که نسخه یا نسخه

ابنامکان هم دارد که. است
ً
.باشدسّراج موفق به نگارش جلد دوم کتاب نشده اساسا

اح االرواحهای نسخه. ٢. ٢
ّ

خطی تف

اح االرواحاز 
ّ
:تخطی شناخته شده اسۀتا کنون دو نسختف

دانشـگاه ۀرابرت گاریت در کتابخانۀیهودا در گنجینۀاز مجموع١١٢٧ۀشمارۀنسخ. ١

ایـن نسـخه . شوداستانبول نگهداری میۀسلیمانیۀعکسی آن در کتابخانۀ نسخکهپرینستون



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٨٥/...سّراج دمشقیت

ۀمطابق انجامـ. سطر به خط نسخ تحریری است١٥مل آن شاۀبرگ و هر صفح٢٢٦شامل 

الدین بن محمد بدرالـدین بـن الخـولی در روز جمعـه نسخه، کتابت آن به قلم احمد شهاب

ق، به پایان رسـیده اسـت ٨٩٥محرم ١٣ای مورخ دوشنبه ق، از روی نسخه٩٩٧شعبان ١٩

).رؤیت تصاویر نسخه(

وفـات اشخاصـی از خانـدان شـیخ عیسـی در برگ پایانی نسخه، تعدادی تاریخ تولد و

آنهـا، خـود را محمـد فرزنـد شـیخ عیسـی ۀفرزند شیخ مسلم صمادی ثبت شده که نویسند

تـاریخ و ، ق١٠٢١و ق٩٦٧او تاریخ تولد و وفات پدر خود را به ترتیـب . معرفی کرده است

و دیگـرق ثبت کرده و سپس تواریخ تولد یا وفات برخی از فرزنـدان١٠١٤تولد خود را سال 

.خود همچون مادر و مادربزرگ خود را نوشته استۀاعضای خانواد

بـرگ، و هـر ١٢٤این نسـخه شـامل . دولتی برلینۀدر کتابخان٨٧٩٤ۀشمارۀنسخ. ٢

کتابت نسـخه بـه قلـم مصـطفی بـن . سطر به خط نسخ تحریری است٢١آن شامل ۀصفح

کاتـب در انجامـه افـزوده اسـت کـه ایـن . ق به پایان رسیده است١٢٦٧محمد الحلبی، در 

عالمه سید شیخ حاج محمـد امـین فرزنـد مرحـوم مـنال «نسخه را به درخواست شیخ خود 

).تصاویر نسخهرؤیت (کتابت کرده است » )؟(محمد، استاذ خاله 

کـه هـر دو نسـخه، ایـن اسـتتفـاح االرواحهای موجـود نسخهۀمهم دربارۀیک نکت

بـرلین، صـفحات بـرای ۀد و حتی در نسـخندارکتابمتنازهای یکسان و مشترکی افتادگی

جـای خـالیهـا در هـر دو نسـخه، ایـن افتادگی. ها خالی گذاشـته شـده اسـتاین افتادگی

.است٢٤٤تا ٢٤١و ١٨٨تا ١٨٥، ١٧٣تا ١٧٠های منقول

م ۀهمچنین در هر دو نسـخه، در حاشـیه صـفح
ّ
حـاوی کرامـات شـیخ داود بـن مسـل

ــ از مشـایخ ) ق٨٢٥.د(حال شیخ صالح بـن عیسـی بـن محمـد صـمادی صمادی، شرح

حجـر عسـقالنی نقـل شـده اسـت خاندان صمادی و از نسل داود صمادی ـ به نقـل از ابـن

دهـد کـه مجموع این شواهد نشان می). پ١٠٤گ: ق١٢٦٧ر؛ ١٨٨گ: ق٩٩٧سّراج، ابن(

١.اندمادر استنساخ شدهۀهر دو نسخه، از روی یک نسخ

پرینسـتون، بـه استنسـاخ از ۀنسـخۀق باشد که در انجام۸۹۵مورخ ۀمادر، نسخۀممکن است این نسخ.١

.روی آن اشاره شده است
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های فاحش و آشکاری ، از نظر محتوایی تفاوتتفاح االرواحۀطور کلی میان دو نسخبه

حمـد پرینستون آن است که در جاهایی که نـام اۀنسخۀمهم دربارۀاما یک نکت. وجود ندارد

همچون احمـد صـّیاد و عزالـدین ،رفاعی و برخی از دیگر مشایخ منسوب به طریقت رفاعیه

شود، در نسب و پیشوندهای توصیفی آنهـا تعـابیر مربـوط بـه سـیادت ایـن بن نعیم برده می

شود؛ اما در نسخه بـرلین چنـین تعـابیری مشایخ یا وابستگی آنها به طریقت رفاعیه دیده می

.وجود ندارد

ـاح االرواحبپذیریم که هر دو نسخه اگر
ّ
، استنسـاخ شـدهۀ واحـداز روی یـک نسـختف

پرینسـتون ۀوجود اختالفات یادشده در این دو نسخه را باید چنین تفسیر کرد که کاتب نسخ

ۀمـادر، مطـابق بـاور مشـهور در زمانـۀتعّمد داشته است که با ِاعمال تغییراتی در متن نسخ

خود، بر سیادت شیخ احمد رفاعی و احمد صّیاد و وابستگی عزالدین بن نعـیم بـه طریقـت 

کید کند .رفاعیه تأ

اهمیت تفاح االرواح در شناخت صوفیان شام. ٣

شناخت ماهیت مزارات صوفیان در شام. ١. ٣

تنها منبع موجـود در شـرح در برخی مواردترین و کهندر مواردی، تفاح االرواحکتاب 

در برخـی از منـاطق ح
ً
ال شماری از صوفیان شام است که مزارات آنان تا به امـروز، عمـدتا

عزالـدین «بـه توان به زیارتگاه موسـوم از جمله می. باقی مانده است،روستایی این سرزمین

اشاره هدر جنوب غربی شهر سلمیه در استان حما» عزالدین«در روستای »ابوحمرا/ ابوحمره

.آیدشمار میهای مهم صوفیان رفاعی در مناطق مرکزی کشور سوریه بهکرد که از زیارتگاه

سّراج، مقیم ابنۀگفتاست که به) ق٦٧٥.د(این زیارتگاه، مدفن شیخ عزالدین بن نعیم 

ه«بوده و در روستای هسلمیه از توابع حما
َّ
یک ساعت از غرب سلمیه و بیشتر ۀبه فاصل» ِصل

به خاک سپرده شده و قبر وی در آن زمان، زیارتگاه مهمی بوده هنصف روز از جنوب حمااز 

سـّراج، ابـن(شده است روز درگذشت وی، مراسم بزرگی در آن برگزار میساله در سالکه همه

ه«واضح است که روستای عزالدین کنـونی، روسـتای ). ر١٩٤گ: ق٩٩٧
ّ
یادشـده در » صـل



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٨٧/...سّراج دمشقیت

.ست که بعدها با انتساب به شیخ عزالدین، تغییر نام داده استسّراج اابنتفاح االرواح

مجـدل «و » مسـعده«، میان دو روستای »النبی یعفوری«زیارتگاه دیگر مزار مشهور به 

های اشغالی در جنوب غربی سوریه است که امروزه از زیارتگاه» جوالن«ۀدر منطق» شمس

اوت، مراسـم زیـارت ٢٥سـاله در روز مـهآیـد و آنهـا هشـمار میروز بـهمهم پیروان فرقه ُد

ابـوذر «رایج میان ُدروز، یعفوری همـان باور محلِیبنا بر. ندکنبرگزار میجمعی در آن دسته

در این زیارتگـاه که در مسیر بازگشت خود از شام، در این محل اقامت کرد و است» ِغفاری

).م٢٠١٦سالمة، (حضور وی ساخته شد نقطۀ

سّراج برای یک صوفی دمشقی به نام ابـوبکر یعفـوری حالی که ابنشرحبا این حال، از 

سـّراج، ابن(از توابع دمشق ـ به دست داده است » یعفور«ـ منسوب به روستای ) ق٦٩٠.د(

آید که مزار موسوم به یعفوری در جوالن، باید مـدفن ایـن ، برمی)ر١٨٤-پ١٨٢گ: ق٩٩٧

دو سـاعت از قلعـه ۀبـه فاصـل» َنمرا«در روستای سّراج، او ابنۀچراکه به گفت،شخص باشد

هایی بـه و امروزه نیز در اراضی روستای مسعده، چشـمه) جاهمان(دفن شده است » ُصَبیبه«

ۀدهندو نشـان) نمرا(وجود دارد که یادآور نام روستای محل دفن ابوبکر یعفوری » نمره«نام 

. انطباق زیارتگاه دروز بر قبر وی است

اسـت کـه امـروزه درون ١»ُسـروج«دیگر، مزار موسوم به شیخ ناصـر در شـهر زیارتگاه 

ایـن زیارتگـاه، ). Atmaca, 2006: 68(قبرستانی در دو کیلومتری غرب این شهر قـرار دارد 

حال وی را در منبـع دیگـری باید مدفن شیخ ناصرالدین نصر جعبری سروجی باشد که شرح

اح االرواحجز 
ّ
ای بـوده و در سـال سّراج، او بیرون سروج دارای زاویهابنۀبه گفت. ایمنیافتهُتف

سـّراج، ابـن(نیم روز از غرب شهر قرار داشته اسـت ۀوی به فاصلۀق از دنیا رفته و مقبر٥٠٨

این توصیف، تعلق زیارتگـاه شـیخ ناصـر سـروج را بـه صـوفی ). پ٣٥-پ٣٤گ: ق٩٩٧

.دهدنشان میتفاح االرواحیادشده در 

یلوحی یاد کرده است که همچنین ابن
َ
از سّراج از صوفی دیگری به نام یوسف بن نبهان ا

است که در استان شانلی اورفا در جنوب خاک ترکیه، نزدیک مرز این کشـور ُسروج امروزه شهر کوچکی .١

.آمده استشمار میبا سوریه قرار دارد و در گذشته از شهرهای شمال شام، از توابع حلب به
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یلوح«روستای 
َ
. ای داشتبود و در این روستا زاویه» حصن کیفا«یک روز از غرب ۀبه فاصل» ا

م توران٦٥٠ۀاو الاقل تا ده
ّ

الـدین شاه فرزنـد ملـک الصـالح نجمق زنده بود و ملک المعظ

).پ١٣١-ر١٣٠گ: همان(یخ یوسف و نسل وی وقف کرده بود ایوب، این روستا را بر ش

شـود و مرکـز اسـتانی بـه همـین نـام در روستای ایلوح امروزه به نام شهر باتمان شناخته می

م، از روسـتایی ١٩٥٠ۀجنوب شرقی ترکیه است که از زمان اکتشاف نفت در ایـن منطقـه در دهـ

ف بن نبهان تا به امروز در این شـهر بـاقیزیارتگاه یوس. ه استکوچک به شهری بزرگ تبدیل شد

).URL1, 21.11.2011(شودشناخته می» شیخ یوسف بن نبوی«مانده و نزد مردم آن به نام 

گاهی. ٣.٢ صوفیانۀهای نادرست دربار تصحیح آ

شـمار ترین متن موجود در شناخت برخی از صوفیان سرزمین شام بهکهنتفاح االرواح

جغرافیـایی بـه دسـت ۀشماری از صوفیان این حـوزۀسّراج دربارکه ابنهایی آگاهی. آیدمی

تواند در داده است، گاه می
ِ

ۀهای غیرتاریخی و نادرستی که بـه منـابع صـوفیانآگاهیاصالح

.کار آیدهای بعدی راه یافته است، بهدوره

متـأخر حـوز
ً
ز در شـام و نیـۀیکی از این صوفیان حسن قطنانی است که در متون نسـبتا

شـهرت یافتـه و از شـاگردان » حسـن الراعـی«ادبیات صوفیان متـأخر طریقـت رفاعیـه، بـه 

غـزی، .؛ قـس١٣٣-١٣١: ق١٣٠٦وتـری، (شـمار آمـده اسـت احمد رفـاعی بـهۀواسطبی

خـود را در ۀحتی در برخی از این متون آمده است که حسـن راعـی خرقـ). ٣/١٢٨: م١٩٩٧

ق تعیین شده اسـت ٦٠٦کرده و تاریخ مرگ وی ق از دست احمد رفاعی دریافت٥٥٥سال 

).١٣٣-١٣١: ق١٣٠٦وتری، (

نا«حسن راعی منسوب به روستای 
َ

ط
َ
کیلومتری جنوب غربی شهر دمشق بوده ٢٠در » ق

مسـجد و . ای در استان ریف دمشق تبدیل شده استکه امروزه به شهر کوچک و مرکز ناحیه

مشهور منطقه اسـت حسن راعی تا به امروز در این شهر پابرجا و از زیارتگاهۀمقبر
ً
های نسبتا

١.شودو حتی از سوی پیروان سایر فرق دینی از جمله ُدروز زیارت می

ای در زیارت قبـر دوازدهم، رسالهۀدمشق در سدۀاز علمای برجست) ق۱۱۶۲د (مصطفی بکری صّدیقی . ١
←



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٨٩/...سّراج دمشقیت

اهالی رسد حسن راعی در گذشته از شخصیتبه نظر می های مقّدس و اولیای محبوِب

شاهد بر ایـن مسـئله، وجـود چنـدین . ه استآمدشمار میمناطق خاصی از سرزمین شام به

تـوان بـه دو که افزون بر مـدفن وی در قطنـا، میزیارتگاه منسوب به وی در شام است؛ چنان

در اسـتان » حوش الحریمـه«در فلسطین و در روستای » اریحا«مزار منسوب به وی در شهر 

.بقاع لبنان اشاره کرد

شـایخ طریقـت رفاعیـه، نوشـته اسـت کـه او ارتباط حسن قطنانی بـا مۀسّراج دربارابن

و از وی حـال معنـوی ،دیـدهدر خـواب را) ق٦٧١.د(الدین احمد مستعجل رفـاعی شمس

هایی میان آنهـا و از آن پس نامه،در سلوک معنوی از وی بهره برده؛باالیی دریافت کرده بود

).پ١٨٧گ: ق٩٩٧سّراج، ابن(رد و بدل شده بود 

سّراج درباره قطنانی نقـل کـرده، رقابـت وی بـا کراماتی که ابنموضوع بیشتر،همچنین

ابـوبکر یعفـوری از . ابوبکر یعفوری در والیت باطنی و قدرت تصرف معنوی این دو اسـت

کمی از شمال روستای قطنا بـوده و در سـدۀدمشق، به فاصل» یعفور«روستای 
ً
هفـتم ۀنسبتا

از نظـر ــ صـرفآنها را نقل کردهسّراج که ابنی قطنانیهارو، کرامتاز این. استزیستهمی

.درسانمیراو رقابت این دوعصر بودنـ ، همیا نبودن این کرامات باورپذیر بودن 

هفـتم ۀدهـد کـه حسـن قطنـانی در سـدسـّراج نشـان میهـای ابـنآگاهی،هر حالبه

ایـن . الدین مستعجل رفاعی، با طریقت رفاعیه ارتباط یافته استشمسۀواسطزیسته و بهمی

گاهی ششـم ۀکـه حسـن راعـی در سـدها باور رایج در متون متأخر رفاعیه را، مبنی بـر ایـنآ

از احمد رفاعی خرقه پوشیده است، نقض میمی
ً
.کندزیسته و مستقیما

از توابـع شـهر » متکـین«صوفی دیگر، عّزالدین احمد صّیاد است که سـاکن روسـتای 

شـود و در جنـوب غربـی شـهر شـناخته می» کفر زیتـا«این روستا امروزه به نام . حماه بوده

وی، ۀمسجد و مقبـر. و معّرة النعمان ـ قرار داردهـ میان دو شهر حما» شیخونخان«کوچک 

→
نوشـته لمع برق المقامات العوال فی زیارة حسـن الراعـی وولـده عبـدالعال، به نام حسن راعی در قطنا

).۷/۲۳۹: م۲۰۰۲زرکلی، (است 



۶۶، شمارۀ میراثۀآین/ ٩٠

یارتگـاه در شمال همین روستا، همچنـان پابرجـا و ز» تل الصّیاد«ای تاریخی به نام روی تپه

).تحقیقات و بازدید میدانی(اهالی منطقه است 

های میانی و متأخر، از مشایخ بـزرگ صوفیان رفاعی در دورهمیراث مکتوب عّزالدین در 

دختـری احمـد رفـاعی دانسـته شـده و ۀاین طریقت، و فرزند ممّهدالدولـه عبـدالرحیم، نـو

همچنـین در . شـمار آمـده اسـتبنابراین همچون سایر مشایخ خاندان رفاعی، از سادات بـه

ق تعیـین شـده ٦٧٠ق و ٥٧٤به این طریقت، تاریخ تولد و مرگ وی به ترتیـب مربوطمنابع 

).٢٥٠-٢/٢٤٣: ق١٤٣٣واسطی، .، نکبرای شرح حال تفصیلی وی(است 

اح االرواحسّراج هرچند در ابن
ّ
حال مستقلی برای احمد صّیاد نیـاورده، امـا بـه شرحتف

شیخ مانع بن اسـماعیل حمـوی و بـرادرش های دو تن از مریدان وی به ناممناقب و کرامات

او ). پ٢٠٩-ر٢٠٦گ: ق٩٩٧سـّراج، ابـن(پرداخته اسـت ) ق٦٩٣حدود .د(الدین صفی

وی صّیاد را بـه شـرح زیـر معرفـی کـرده اسـتدر شرح
ِ

الشـیخ ... «: حال شیخ مانع، شیخ

حماه، علی نحـو یـوٍماحمد الصّیاد المعروف مقامه ومقام ذّرّیته  بمتکین، قریة جامعة غربّی

لـه انتهـت البیعـة الرفاعیـة ، وقـالوا إّن
ٌ
عظیمـة

ٌ
سـّراج، ابـن(» منها، ولشیخه وذّرّیتـه احـوال

).ر١١٤گ: ق١٢٦٧

بـه نـام ۀدر نسـخ،مهم در این معرفی آن است کهۀنکت
ً
بـرلین، از ایـن شـخص صـرفا

پرینسـتون، نـام وی مطـابق بـا ۀکه در نسخلییاد شده است؛ در حا» الشیخ احمد الصّیاد«

السـید الشـیخ احمـد الصـّیاد الحسـینی «صـورت صوفیان متأخر رفاعی، بهمیراث مکتوب 

مـتن ۀبرلین را نماینـدۀاگر نسخ). پ٢٠٨گ: ق٩٩٧سّراج، ابن(تغییر یافته است » الرفاعی

چنین نتیجه گرفت که در زمـان توان کار رفته در آن میبدانیم، از تعبیر بهتفاح االرواحاصیل 

.شده استسّراج، احمد صّیاد هنوز به سیادت و تعلق به خاندان رفاعی شناخته نمیابن

صوفی دیگر عزالدین بن نعیم است که در منابع متأخر رفاعیه، از مشـایخ ایـن طریقـت 

فرزنـد وی (عزالدین احمد صّیاد رفاعی ۀ شمار آمده و نوبه شـمرده) »موسـی«در واقع فرزنِد

ای بـه هـیچ اشـارهتفاح االرواحسّراج در ابنذلک،مع). ٨٢: ق١٣٢٦صّیادی، (شده است 

های نبهانی از این کتـاب کـه قولبرلین و نیز در نقلۀرفاعی بودن وی نکرده است و در نسخ



اح االرواح ابن
ّ

ف
ُ
٩١/...سّراج دمشقیت

ۀمطابق نسخ
ّ

: ق١٢٦٧سـّراج، ابـن(شـود دیـده نمیوضوعبر این مبرلین است، عبارتی دال

).٣٠٤-٢/٣٠٣: م٢٠٠١ر؛ نبهانی، ١٠٧-ر١٠٥گ

بـه ٣٠٩در منقـول » عزالـدین بـن النعـیم«عبـارت پرینسـتون، ۀدر نسـخ،با این حال

و » عزالدین بن موسی نعـیم«به ٣١٠و همین عبارت در منقول » عزالدین آل النعیم الرفاعی«

» یم الرفـاعیعزالـدین بـن موسـی نعـ«صـورت حال پایانی وی بهباز همین عبارت در شرح

ی«ۀتحریف شده و پس از کلم
ّ
پـس از (= » بعد جّده الصّیاد«نیز عبارت ) درگذشت(= » توف

ــّیاد ــده اســت ) پــدربزرگش ص ــزوده ش ــن(اف ــّراج، اب : ق١٢٦٧ر؛ ١٩٤-ر١٩١گ: ق٩٩٧س

).پ١٠٦-ر١٠٥گ

گیرینتیجه

اح االرواحنتایج این پژوهش اهمیت کتاب 
ّ
شام و مطالعه ابن سّراج را در شناخت صوفیان ُتف

یکی از ایـن وجـوه اهمیـت، شـناخت . دهدتاریخ تصوف در این حوزه جغرافیایی نشان می

شماری از مزارات صوفیان در این سرزمین است که گاه تنها در این کتاب، محل و زیارتگـاه 

ویـژه در تصـحیح این مسئله بـه. منطبق بر موقعیت کنونی آنها تعیین شده استاین صوفیان 

همچون زیارتگاه یعفوری (مزارات برخی از این صوفیان ۀگرفته دربارشکلنادرسِتباورهای

اهمیت مضـاعفی ،)شودکه امروزه از سوی پیروان فرقه ُدروز به ابوذر غفاری نسبت داده می

.کندپیدا می

حال برخی از صوفیان متعلـق شرحتنقیح و پیرایش، تفاح االرواحاهمیت دیگراما وجه

نگاری سـیرهۀتـاریخی و نادرسـتی اسـت کـه در نتیجـهـای غیرشـام از آگاهیبه سـرزمین

شـماری از ۀویـژه دربـاراین مسـئله بـه. منابع صوفیانه رواج یافته استآنان درای اولیاءنامه

نانی، عزالدین احمد صّیاد و عزالدین بـن 
َ

ط
َ
صوفیان وابسته به طریقت رفاعیه همچون حسن ق

.کندز تقّدس و جایگاه معنوی باالیی نیز برخوردارند، صدق مینعیم، که نزد مردم شام ا
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االرواح والقلـوب الـی ذکـر َعـالّم تشـویق .)ق٨سـده / تـابی(سّراج دمشقی، محمد بن علی ابنـ 

ۀسـلیمانیۀپاشـا در کتابخانـزاده حسینعموجـهۀدر گنجینـ٢٧٢ۀخطی شـمارۀنسخ.الغیوب

.استانبول

اح االرواح ومفتـاح االربـاح.)ق٩٩٧(ـــــــــــــــ ـ 
ّ
ۀاز مجموعـ٩٧ۀخطـی شـمارۀنسـخ.تف

.دانشگاه پرینستونۀرابرت گارت در کتابخان

اح االرواح ومفتاح االرباح، )ق١٢٦٧(ـــــــــــــــ ـ 
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