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چکیده
چنان تا روزگار ما  ترین مکتب در میان صوفیه بوده است و هم بغداد مهم مکتب

مشایخ بغداد و اقوالی که از آنان باقی مانده است بر تصوف و عرفاان اسایمی   
هایی صورت گرفته است )از  تأثیرگذارند. دربارة برخی از مشایخ بغداد پژوهش
مشایخ که اهمیت کمتری نیز  جمله جُنَیْد و حَلّاج و شِبْلی(، ولی برخی دیگر از

اند کماکان در بوتة فراموشی هستند. یکی از مشایخ بزرگ مکتب بغاداد   نداشته
است که در « جعفر خُلْدی»ابومحمد جعفر بن محمد خُلْدی بغدادی معروف به 
رود و در عین حال محدّثی  تصوف از شاگردان اصلیِ جُنَیْد بغدادی به شمار می

تر این است که با وجود اینکاه در آن عصار    ة اینها مهمبزرگ بوده است. از هم
اناد، جعفار    سنت باوده  کم در ظاهر، از اهل  همه یا بیشتر مشایخ صوفیه، دست

بیت و پیروان آنها داشته است. باا توجاه باه     های خاصی به اهل خُلْدی گرایش
 اینکه در زبان فارسی حتی یک مقالة مستقل دربارة جعفر خُلْدی وجاود نادارد  

بازرگ   المعاارف ةدایار و  دانشانامة جهاان اسای    در « خُلْادی »جز دو مدخل  )
که در آنها چنان که باید و شاید حقّ خُلْادی ادا نشاده اسات(، مقالاة      اسیمی

ای مختصر دربارة این عارف بزرگ دانسات   نامه توان فعیً شناخت حاضر را می
 تفصیل پرداخته شود.  بهها و آثار او  که الز  است در مقاالتی دیگر به اندیشه
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درآمد
 پیدایش و پویایی و بالندگی و در نهایت افول تصاوّفِ  ةهای دو  تا چهار  هجری، دور قرن

این شهر کاه باا صاوفیان     مکتب بغداد است. تصوّف جوشان و آفرینشگرِ اوایل عهد عبّاسیِ
( و عبادا  بان مباار     161( و سافیان ثَاوْری )ف  160بزرگای چاون ابوهاشام کاوفی )ف    

( و فَاتْ  موصِالی   201یاا 200( و معروف کَرخای )ف 187( و فُضَیل بن عیاض )ف181)ف
( 253( و سَاری ساق ی )ف  243( و حاار  مُحاسابی )ف  227( و بِشر حاافی )ف 220)ف

یاد بغادادی   نَو هوای اهل سنّت و حدیث پخته و پرورده شد، با جُبالیدن آغازید و در حال 
شایخ بازرگ مکتاب بغاداد و     و « ساید ال ائفاه  »که او را   طوری ( به اوج رسید، به297ف )

دانند. اما این پویایی و بالندگی خیلای زود   طییی و شکوه می ةتصوّف را در زمان او در دور
، کمتر از چهل سال بعد با مرگ ابوبکر شِبْلی در سال به افول گرایید و به نظر برخی محقّقان

 مکتب بغداد به نهایت خود رسید. 334
ترین مق ع برای  میان، نیمة دو  قرن سو  و نیمة نخست قرن چهار  هجری، مهم   این در

این سامان به کمال رسید و در  نخست آن، تصوّفِ ةواکاوی تصوّف بغداد است؛ زیرا در نیم
پروایی بعضی مشایخ، به افاول   بر اثر برخی عوامل اجتماعی و سیاسی و البته بینیمة دو  آن 

ویاژه   االصل بودند به ایران و باه  گرایید و با بازگشت بزرگان صوفیة بغداد که بیشتر خراسانی
 گاه به آن شکوه نیمة دو  قرن سو  نرسید. خراسان، تصوّف بغداد هیچ

این دورة مهام از تااریخ تصاوّف و عرفاان      ةبارزبان فارسی هنوز در اما شگفت آنکه در
ایم و بزرگان این مق ع و زنادگی و   ای نداریم و به تحلیل آن نپرداخته اسیمی چندان نوشته

شناسیم. یکی از این بزرگان، ابومحمّد جعفر خُلْدی است؛ متولاد   ها و آثارشان را نمی اندیشه
ن خود بوده است. جعفر خُلْدی باه چناد   بغداد در زما ةمتصوّف که شیخِ 348و متوفای  253

بهتار   ،ای برخوردار است، ولی پیش از طرح آن دالیل دلیل، در تاریخ تصوّف از اهمیت ویژه
تفصایل باه دیگار     گاه در مقاالت دیگر به است ابتدا شناختی ولو اجمالی از او پیدا کنیم و آن

 مسائلِ مربوط به او بپردازیم.

نامونسب
معروف  «بن محمّد بن نُصَیر بن قاسم خَوّاص صوفیِ زاهد محدّ  بغدادیجعفر  ابومحمّد»
جعفار  »و « ابومحمّاد خَاوّاص  »و « جعفر خَاوّاص »که گاه او را در منابع  1«جعفر خُلْدی»به 

ترجمه رسها  کاه در   یاا چناان  « جعفر بن نُصیر بان قاسام  »و نیز به نسبت جد، « بغدادی
و محادّثان  ( 434 :ق1418)نک: سلمی، د، از صوفیان برجسته گوین می« جعفرِ نُصیر»آمده، قشیری 
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 دو قرن سو  و چهار  هجری است. (227 :7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بیموثّقِ 
جعفار بان   »و به تصحیفِ جاد،  « جعفر خالدی»او را در برخی منابع به تصحیفِ لقب، 

و ( 434 :ق1418)ناک: سالمی،   د در بغداد به دنیاا آما   253اند. خُلْدی در سال  نیز خوانده« نَصْر
پس از رسیدن به سنّ رشد و پیوستن به مشایخ صوفیه به سفرهای بسایار پرداخات و از آن   

تاا،   )نک: خ یب بغدادی، بیپس به زادگاه خویش بازگشت و تا پایان عمر در آنجا مسکن گزید 

یر الخَاوّاص  جعفار بان نُصا   »که ابوطالاب مکّای، جعفار خُلْادی را      رو، اینازاین (.227 :7ج
و او را از اهالیِ خراسان پنداشته اسات، نبایاد    (154 :1 ، ج2007)نک: مکی،  دانسته« الخُراسانی

نیاز   عاراقِ عجام و خراساان   توجیهی داشته باشد؛ زیرا در منابع، حتی از سافر خُلْادی باه    
ا   2(16 :ق1409)خُلْادی،  کاه خاود تصاری  کارده     گزارشی در دست نیست، گرچاه او چناان  

 دانسته است.ون بسیاری از مشایخِ متقد ِ عراق ا پارسی میهمچ

 قب
وهواست. گویاا   آب و بسیار خوش( 495 :ش1386)انصاری، های بغداد است  خُلد یکی از محله

بارای گریاز از    159ابتدا نا  قصری بوده که منصور دوانیقی، دومین خلیفه عباسی، در ساال  
شد و  و هر در کرانة دجله ساخته و سپس بر اثر آمدبغداد، پس از فراغت از بنای این ش ةپش

 (.382 :2تاا، ج  )نک: یاقوت حماوی، بای  معروف شده است « خُلد»گرد آمدن مردمان، آن محل به 
کدا  از پادرانش نیاز در   اما جعفر خُلْدی منسوب به این محل نیست و به گفته خودش هیچ

 ؛خوانناد خُلْدی را به این ناا  مای   3(.227 :7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بی اندآنجا سکونت نداشته
)نک: حنفای،  ید بغدادی روزی او را به این نا  خواند و خُلْدی یعنی بهشتی چون استادش جُنَ

 نه ساکن محله خُلد بغداد. 4(189 :ق1424
ای پرسایدند. جُنیاد   لهأگویند روزی جماعتی از صوفیان نزد جُنید حاضر بودند و مسمی

و جعفار پاساخی    ،عفر خَوّاص کرد و گفت: ای ابامحمّاد، پاسخشاان ده  رو به شاگردش ج
، این «خُلْدی»سخت نیکو داد. جنید که گویا از این پاسخ به وجد آمده بود به وی گفت: ای 

پاسخ را از کجا آوردی؟ و از آن پس ابومحمّد جعفار خَاوّاصِ صاوفیِ بغادادی باه جعفار       
 5(.227 :7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بیخُلْدی معروف شد 

گوید: پرسیدند: آیا دنبال رزق در تاریخ، آن سؤال و جواب هم ثبت شده است. خُلْدی می
تان در کجاست در پیِ آن باشید. پرسیدند: آیا آن را  و روزی برویم؟ گفتم: اگر آگاهید که رزق

ید. پرسیدند: اش کندانید او شما را فراموش کرده است یادآوریاز خدا بخواهیم؟ گفتم: اگر می
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آزمایید؛ چ ور است در خانه بنشینیم و بر او توکّل کنیم؟ گفتم: آیا خداوند را با توکّلِ خود می
 6)همان(.که شک است؟ پرسیدند: پس چاره چیست؟ گفتم: تر  چاره کردن این

خانواده
نویسان صوفیه از زندگی شخصی و خانوادگیِ جعفر خُلْدی چنادان م لبای نقال    حالشرح
فروشای یاا    بافی و زنبیلیا زنبیل (495 :ش1386)انصاری، دانیم شغلش حصیربافی اند. میردهنک

اش را تاأمین   بوده و از ایان راه خارج خاانواده    7(128 :2 ، ج1992)زرکلی، فروش برگ خرما 
نا  « خُلْدیه»او نیز تنها دختر خُلْدی شناخته شده است، که  ةکرده است. از اعضای خانوادمی
جا کاه باه زناان بغادادیِ صااحب       ه و خ یب بغدادی در بخش پایانی تاریخ بغداد، آنداشت

روایتی به نقل از ابوفَت   8(430 :14تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بی پردازد،فضیلت و روایتِ علم می
خُلْدیه به نقل از پدرش جعفر خُلْدی بانو خ یب دینور از  ،بن احمد زُهری ربيعةمنصور بن 
آیاد کاه    از این روایت برمی 9.(444)همان، بغدادی از ابراهیم خَوّاص نقل کرده است از جنید 

ای بوده که محدثان از  اوالً خُلْدیه ساکن دینور بوده است و ثانیاً در حدیث و روایت در رتبه
 اند. کرده او سماعِ حدیث می

ورودب تصوّف
ضمیر به عالم تصاوّف پاا نهااد.     وشنجعفر خُلْدی هنوز نوجوان بود که به راهنماییِ پیری ر

 10(271)ف  درس عبااس دوری  ةکند که در نوجوانی تازه از نخستین جلسا  خود او نقل می
بیرون آمده بود  و اوراق حاصل از آن درس در دستم بود که پیاری از صاوفیه مارا دیاد و     

 ها چیسات؟ نشاانش داد . گفات: وای بار تاو  علام خرقاه )تصاوّف( را         گفت: این نوشته
الحاال ساخنش در قلابم نشسات و      فی ؟گیری گذاری و در عوض علم اوراق را برمی وامی

 (.158 :1 ، ج1995؛ قاضی تنوخی، 227 :7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بیدیگر نزد عباس بازنگشتم 
گفت: در ابتدای ورود  به وادی تصوّف، که میاست همچنین از جعفر خُلْدی نقل شده 

به فین موضاع بارو و زماین آنجاا را بِکَان؛       ،ایم داد که: ای جعفرشبی در خواب هاتفی ند
ای برای تو چیزهایی در آن مدفون است. برخاستم و به آنجا رفتم و پس از حفر، صاندوقچه 
هاای  ماالمال از دفترهایی یافتم. پس آن را بیرون آورد  و خواند . در آن، اساامی و ویژگای  

و اولیا، از زمان آد  تا امروز بود که همگای مارا باه    شش هزار شیخ از اهل حقیقت و اصفیا 
 (.227 :7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بیخواندند تصوّف فرامی
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مشایخوشاگردان
هاای اسایمی، باا    جعفر خُلْدی جز مشایخ بغداد، به دلیل سفرهای پرشمارش باه سارزمین  
تاوان باه   مشایخ را میمشایخ بسیاری صحبت داشته و از مجالس ایشان بهره برده است. این 

چنین او شاگردان و راویان پرشماری داشته اسات   دو دستة حدیثی و عرفانی تقسیم کرد. هم
به مناسبت از بیش از پنجااه نفار از    تاریخ بغدادجای  و برای نمونه، خ یب بغدادی در جای

رگاان  در اینجا تنهاا باه اساامی ایان بز     شاگردان خُلْدی در تصوّف و حدیث نا  برده است.
تفصیل به مشایخ حدیثی و عرفاانی و نیاز    ای دیگر، به کنیم و به یاری خدا در مقاله اشاره می

 شاگردان جعفر خُلْدی خواهیم پرداخت.

ا ف(مشایخحدیثی
مشایخ حدیثیِ جعفر خُلْدی که از ایشان سماع کرده، بسیارند. خ یب بغدادی در بخاش زنادگی   

که خُلْدی از ایشان حادیث شانیده اسات: ابومحمّاد      برشمردهرا  هفده نفر (226 :7تا، ج )بیخُلْدی 
(، علای بان   286 (، ابوجعفر احماد بان علای خاراز )ف    282-186اسامه تمیمی )حار  بن ابی

(، ابوبکر عمار بان   288 (، ابوجعفر محمّد بن فضل بن جابر سَقَ ی )ف286عبدالعزیز بَغَوی )ف 
(، اباوعلی حسان بان علای بان شابیب       295(، ابوشعیب حرّانای )ف  293 حفص سدوسی )ف

(، ابومحمّاد خلاف   295 ترکای )ف (، ابوجعفر محمّد بن یوسف معروف به ابن295 معمری )ف
(، ابوجعفر محمّد بان عبادا  بان سالیمان     296 بن عمرو بن عبدالرحمان بن عیسى عکبری )ف

(، 297 ان )فشیبه اباراهیم بان عثما   (، ابوجعفر محمّد بن عثمان بن ابى297 حضرمی کوفی )ف
(، ابوالعباس احماد بان محمّاد بان     298 ابومسلم ابراهیم بن عبدا  بصری معروف به کجی )ف

(، حسان  300 (، ابوعمر محمّد بن جعفر بن حبیب قتاات کاوفی )ف  299-214مسروق طوسی )
 بن علویه ق ان، جعفر بن محمّد بن حرب عبادانی و ابوعلی بشر بن موسی االسدی.

ب(مشایخعرفانی
اناد کاه تقریبااً در تماامیِ      مشایخ و مصاحبان عرفانیِ جعفر خُلْدی چند نفار از بزرگاان تصاوّف   

شک تاأثیر   ترین ایشان ابوالقاسم جُنید بغدادی است که بی ها به ایشان اشاره شده است: مهم تذکره
 اناد  شان را در  کرده است عبارت فراوانی بر وی داشته است. دیگر مشایخی که خُلْدی صحبت

( و رُوَیام  298 ( و سُمنون محاب )ف 296 ( و ابراهیم خوّاص )ف295 از: ابوالحسین نوری )ف
 (.334 ( و ابوبکر شِبْلی )ف311 ( و ابومحمّد جُرَیری )ف303 بن احمد بغدادی )ف
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ج(شاگردان
جعفر خُلْدی چند شاگرد برجسته و بسایاری شااگرد کمتار معاروف دارد. ابونصار سارّاج       

ترین شاگردان خُلْدی در تصاوّف اسات    از مهم اللمع فی التصوّفحب ( صا378طوسی )ف
علی بان  نقل کرده است. ابوالحسن  از اوکه در این کتاب بارها از وی یاد و سخنان بسیاری 

(، 385( محاادّ  و رجااالی معااروف، ابااوحفص باان شاااهین )ف 385 دارَقُ ْناای )فعماار 
( 405 (، حاکم نیشاابوری )ف 414ف (، ابوحیّان توحیدی )396 ابوالحسن حمزه علوی )ف
 آیند. جعفر خُلْدی به شمار می ة( از دیگر شاگردان برجست441 و ابوالعباس نهاوندی )ف

سلسل 
های صوفیه کاه صاوفیان    زیست، هنوز سلسله در دو قرن سو  و چهار  که جعفر خُلْدی می

طنی او و اذکاار و  معتقد بودند از طریق آن برکت و معنویت شیخ و اعتقاادات و تعاالیم باا   
چندان پدیدار نشده بود و از قرن پنجم  شد، سینه منتقل می  به  بُرد، سینهاورادی که به کار می
اتصال خود با  ةبینیم برخی از صوفیان به پیروی از محدّثان، به دنبال رشت به بعد است که می
 هستند. (صلّی ا  علیه و آله) حضرت رسول

مهمی قابل توجاه اسات. خُلْادی باا      ةاو نکت ةنسب صوفیان سهجعفر خُلْدی و سل ةدربار
ترین و تأثیرگذارترین شاگردان و مصاحبان جنیاد بغادادی باود و اقاوال و     اینکه از برجسته

های صاوفیان  های بعد صوفیان رساند، چندان جایی در سلسلهاخبار و احوال وی را به نسل
های صوفیه از طریق شاگردان جنید بغدادی به  لهدانیم قریب به اتفاق سلس ندارد؛ با اینکه می
 ةهرحاال، درباار   رسند. باه  اش سَری سَقَ ی و از او به معروف کرخی میاو و از وی به دایی

نگااریِ صاوفیه یاافتیم کاه     های صوفیان، چهار م لب مهم در تااریخ  جعفر خُلْدی و سلسله
 میان آنها را توضی  دهیم.   ةراب کوشیم درستی و نادرستی و پردازیم و می اکنون به آن می

 نویسد:  ( می377 محمّد بن اسحاق الندیم )ف (1)
گفت: من از جُنید  به خط جعفر خُلْدی خواند  و نیز همین م لب را از او شنید  که می

(، و معروف از 201یا200بغدادی، و او از سَریّ بن مغلس سق ی، و سَری از معروف کَرخی )
 (، و حسن از انس بان مالاک )ف  110 (، و فرقد از حسن بصری )ف131 فَرقد سَبْخی )ف

گفت که حسن هفتاد نفر از بدریان را میقات کرده ( کسب علم کردیم. همچنین جعفر می92
 (.234 :ش1381)ندیم،بسیاری نیز دانش آموخته است  ةاست؛ یعنی به جز انس از صحاب

ن حیات جعفر خُلْدی یا اندکی پاس  مربوط به قرن چهار  بوده، در زماکه این نقل قول 
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کاه برخای حتای آن را نخساتین سلساله از       از فوت او نگاشته شده و معتبر اسات؛ تاجاایی  
البته شاید نتوان خُلْدی را در ایان   11(.417 :4ش، ج1375)رفیعی، اند  های صوفیان دانستهسلسله

  برده باشد و تاا آنجاا   خواسته از پیران خود ناسازی دانست. او تنها میمقا  درصدد سلسله
هاایی کاه باه    ایان افاراد در کتااب    ةشده از هم ای تشکیلوجو کردیم، سلسلههم که جست

 شود.اند، دیده نمی های صوفیان اشاره کردهسلسله
نفر از عابدان و زاهدان و صوفیانِ پیش از خاود   34خُلْدی در ادامه، فهرستی طوالنی از 

تواناد در  بارده اسات و مای   خبار ایشان در آثار خود بهاره مای  نوشته که احتماالً از اقوال و ا
اناد از: حسان بان    شناخت تصوّف قرن دو  و سو  کمک شایانی بکند. ایان افاراد عباارت   

 االساود، اباراهیم نخعای، شاغبی،     علقمة  بن حیّان، رِالحسن بصری، محمد بن سیرین، هَ ابی
انس، سفیان ثاوری، اوزاعای، ثابات     محمد بن واسع، ع اء سلمی، مالک بن مالک بن دینار،

الغی ، صال  ماری، اباراهیم    عتبةسما ،  بنانی، ابراهیم تیمی، سلیمان تیمی، فرقد سَبْخی، ابن
محمد حبیب فارسی، ربیع بان خثایم، ابومعاویاه    ابومنکدر،  بن ادهم، عبدالواحد بن زید، ابن

ی، فات   یحواری، داود طاا ابی ناسود، ایوب سختیانی، یوسف بن اسباط، ابوسلیمان دارانی، اب
 (.234: ش1381)ندیم،  فضیل عیاض و موصلی، شیبان راعی، معافا بن عمران

ن بن علای کاتاب سامیرمی در    االدین ابوجعفر محمّد بن ابوزید بن عبدالرحمموفق (2)
صلّی ا  علیه و ) خود را تا حضرت رسول اعظم« پیران صحبت» 12میزان اهل ال ریقة ةرسال
 شمرد: نین برمیچ (آله

 ا  ها  مضاجعَ  دَرَّبَا ا الادین   بدان که ما چند سال خدمت و صحبت شایخ وقات اکمال   
دریافتیم وهو صحب شیخ األولیاء أبا صال  عبد ا  ال بقی الرومی، وهو صحب الشیخ اإلما  

اإلسی  أبا یعقوب یوسف بن أیوب الهمدانی، وهو صاحب الشایخ الساعید أباا      حجةالمفتی 
، وهاو صاحب   ]در متن جوبی کاه اشاتباه اسات     ینبد ا  بن علی بن موسی الجوأحمد ع

، وهاو صاحب   سنةعشر  خمسةبن عمران األنمانی وقد صحبه  فضالةالشیخ الفاضل أحمد بن 
األستاد اإلما  سل ان الفقرا أبا الحسن علی بن إبراهیم بن الحسین السرخسی، وهاو صاحب   

أباا   الطائفةةأبا محمد الخوّاص، و هاو صاحب ساید     جعفر بن محمّد بن نصر ]کذا  الخلدی
القسم الجنید بن محمد البغدادی، و هو صحب خاله سَری السق ی، وهو صحب أبا محفاو   
معروفاً الکرخی، وهو صحب علی بن موسی الرضا، وهاو صاحب أبااه موسای بان جعفار       

البااقر،  الکاظم، وهو صحب أباه جعفر بن محمد الصادق، وهو صحب أباه محماد بان علای    
وهو صحب أباه زین العابدین علی بن الحسین، وهو صحب أباه الشاهید حساین بان علای،     
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وهاو   ا  رضوان ا  تعالی علیهم أجمعینا وهو صحب أباه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب  
صالوات ا   ا صحب أخاه سید المرسلین و خاتم النبیین محمد بن عبد ا  بن عبد الم لب  

وهؤالء قدوتی رضوان ا  علیهم أجمعین  ا  وعلی آله وذریاته وصحبه أجمعینوسیمه علیه 
 (.323 :ش1385)افشار، 
خواجه عبدا  انصاری در طبقات الصوفیة جعفر خُلْدی را در یک جمله، پیر شایخ   (3)

فضل بن محمد این ابوالعباس احمد (. 496 :ش1386)انصااری،  ابوالعباس نهاوندی دانسته است 
(، استاد شیخِ عَمّو ابواسماعیل احمد بن محمد و اخی فارج زنجاانی )ف   441 )ف نهاوندی

در زنجان( است که اخی فرج، خود مرشد نظامی گنجوی اسات   457چهارشنبه اول رجب 
ایان م لاب را نپذیرفتاه، در نقاد آن      (17 ش:1386)کاوب   اما زرین (.910 :2، ج1389)شیروانی، 

 نوشته است: 

اخیان عصر ا جوانمردان شهری و اهل فتوت ا مربوط باوده باشاد،      این هم که شاعر با
باره هام   ینانظیر او را با فرهنگ عامیانه عصر قابل توجیه سازد، اما در شاید تا حدی انس کم

نویسان اعتماد کرد. بر وفق این اقوال، نظامی باه اخای فارج     توان بر فحوای اقوال تذکره نمی
دت داشته است ... اما اخی فرج زنجانی از معاصران هجویری زنجانی از مشایخ اهل فتوت ارا

وفات یافتاه اسات. ایان     457بوده است و بر وفق روایات در سال  کشف المحجوبمؤلف 
 تاریخ، هشتاد سالی قبل از والدت نظامی است؛ پس ارادت وی به شیخ چگونه ممکن باشد؟

و عرفان و سیر تحوّل و ت وّر تاریخ پیدایش تصوّف کریم نیرومند )محقق( در کتاب  (4)
داناد  ( مای 371-267جعفر خُلْدی را به نقلی مُرید ابوعبدا  محمّد بن خفیف شایرازی ) آن 

 (.198 :ش1364)نیرومند، 

رساد: اوالً، در معتبرتارین منباع راجاع باه      بر این م لب دو اشاکال وارد باه نظار مای    
جا نامی از جعفر خُلْدی هیچ یرازیسیرت شیخ کبیر ابوعبدا  بن خفیف شخفیف، یعنی  ابن

شود. ثانیاً، گویا نویسنده محتر  میاان   برده نشده و راب ه مُرید و مرادی میان آن دو دیده نمی
نویسان، جعفار حاذّاء    حال ( خلط کرده است؛ زیرا شرح341جعفر خُلْدی و جعفر حذّاء )ف

و معاروف اساات کاه     (70 :ش1385)بَقْلای شایرازی،    اناد خفیف شایرازی دانساته  را استاد ابن
 (.439 :ق1427مُلَقِّن، )ابنخفیف خرقه تصوّف را از دست جعفر حذّاء پوشیده است  ابن

گویند خُلْدی کاه باه تتباع در آثاار     خفیف آن است که میتنها راب ه جعفر خُلْدی و ابن
 انسته است:خفیف شیرازی را خوانده و آنها را سودمند دصوفیه شهره بوده، برخی از آثار ابن

 لطيفةةو قال جعفر الخُلْدی ا وقد طالع بعض مصنّفات الشایخ ا: علماه دقیاق واشااراته       
خباار  ورمزه مفهو ، قد خال ه علو  الظّواهر وقد قیّد کیماه بنصاوص اایاات ومشااهیر األ    
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 (.39 :ش1366)جنید شیرازی،  وسیبلغ مراده علی ما تبیّن لی من علمه
غایت  کرد. روزی گفت: تصانیف شیخ بهز تصانیف شیخ میجعفر خُلْدی م العه بعضی ا

ل یف است و اشارات آن دقیق و رمزهای آن وقتی معلو  شود و مفهو  گردد که علم ظاهری 
با آن ضّم کنند؛ یعنی تا علم ظاهر نباشاد، شاخص از ساخن شایخ چنادان بهاره نادارد و        

و ماراد وی از آن، رساانیدن   گردد. های شیخ به نصّ آیات و احادیث مشهوره قید می سخن
 (.81-80 :ش1364)عیسی بن جنید شیرازی، د علو  ظاهر و مواید باطن فهو  شیخ بود یفوا

سفرها
 کند:ابوالقاسم قشیری در بحث از احکا  سفر، صوفیان را به سه گروه تقسیم می

 ؛گروهی که جز سفر حج به سفر دیگری نرفتند مثل جُنید بغدادی .1

ر سفر بودند و آن را تا آخر عمر بر حَضَر تارجی  دادناد مثال    گروهی که پیوسته د .2
 ؛ابراهیم ادهم

آموختند و پس از مدّتی، جاایی را  کردند و دانش میای که در جوانی سفر میدسته .3
 (.487 ش:1385)قشیری، شدند مثل ابوبکر شِبْلی کردند و ساکن میوطن اختیار می

باوده، از دساته    13(294 :8ق، ج1420جوزی،  )ابن رسد جعفر خُلْدی که بسیارْسفربه نظر می
و کربی  (47 :2ق، ج1424اثیر،  )ابن سو  است. او از بغداد به دیگر شهرهای عراق همچون کوفه

 )هماان( و مدینه  )هماان( و مکّه ( 47 :2ق، ج1424اثیر،  )ابن و نیز مصر (201 :2ج ،ق1420جوزی،  )ابن
سفر کرد  (231 :7تاا، ج  )خ یب بغدادی، بیو حِمْص  (153 :2ق، ج1427خمیس،  )ابنالمقدس و بیت

بارد  رساند و بهره میخاست، خود را به مجلس او میای برمیو هرجا از شیخی، نا  و آوازه
 (.226 :)همان و سرانجا  در زادگاهش بغداد رحل اقامت افکند

رفته بود، مرد  بار که به حِمْص اند. یکهایی نقل کردهاز سفرهای جعفر خُلْدی حکایت
له را باه گاردآوری   ئآنجا از او خواستند مدّتی در شهرشان رحل اقامت انادازد. او ایان مسا   

شاد،   مقادیر زیادی دینار مشروط کرد. مردمان نیز پذیرفتناد و وقتای آن ماالِ فاراوان جماع     
گفت که ندا دردهند تا فقیران شهر در مسجد جامع گرد آیناد. ساپس تماا      خُلْدی به ایشان

کرد و خود چیزی از آنها برنداشات و علّات کاارش را چناین     ینارها را میان ایشان تقسیم د
 توضی  داد: 

َب َرْغَبَتُكم في ُوُقوفي ِعنَدُكم نانيِر ولكن أَردُت أن ُأَجرِّ مرا به دینارهای شاما  ؛ لم أكن أحتاُج إلى الدَّ
 (.231:)همانایم تان را بر حضور  در اینجا بیازم خواستم رغبتنیازی نیست؛ می

 کند:  خُلْدی نقل میجعفر جامی از قول  چنین هم
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المقدس بود ، دید  که مردی همه روز خود را ]در  عباایی پیچیاده باود. ناگااه      در بیت
و پالوده 14داری، یا آنکه دوغبا تر می برخاست و روی به آسمان کرد و گفت: کدا  را دوست

در هم شکنم؟ پس به جای خود بازگشت و بخُفت.  های خانه تو را دهی، یا آنکه این قندیل
من با خود گفتم: یا این مرد روستایی است یا از اولیاء ا  است. در میان آنکاه مان در فکار    
کار وی بود ، دید  کاه شخصای در آماد و باا وی زنبیلای بازرگ، و باه راسات و چا           

پاس از زنبیال،    .زنگریست تا وی را دید. آمد و باالی سر وی بنشسات و گفات: برخیا    می
دوغبا و پالوده بیرون کرد. آن فقیر بنشست و بخورد، چندان که خواست. پاس گفات: ایان    
باقی را به فرزندان خود بر  آن شخص برخاست و برفت. من در عقب وی برفتم و گفتم: به 

شناختی؟ گفت: نی، من هرگاز وی را ندیاده باود ، غیار از      خدا بر تو  که تو این مرد را می
وز. چند روز بود که فرزندان من از من دوغبا و پالوده خواسته بودند، و من مردی فقیار   امر

خواهیاد.   کنم. گفتم که هرگاه که خدای تعالی فُتوحی رساانَد، بکانم آنچاه مای     و حمّالی می
امروز یک دینار کسب کرد  و حوایج آنچه گفته بودند، خرید  و به خانه آورد . خواب بار  

ای به مسجد بر و پیش آن مرد کاه   خفتم. هاتفی آواز داد که: برخیز آنچه پختهمن غلبه کرد. ب
ایم؛ آنچه بماند به فرزندان خاود آور.   خود را در عبا پیچیده بنه که ما این را برای وی ساخته

کاه   از خواب در آمد . فرزندان آن را پیش آوردند تا بخوریم، برداشتم و اینجا آورد ، چناان 
 (.229 ش:1382)جامی، دیدی 

کناد و دربااره آن   از میان سفرهای جعفر خُلْدی، سفر حج وی بیشتر جلاب توجاه مای   
 15یقین بیش از پنجاه بار به سافر حاج مُشارّف شاد.     اند. او بههای فراوانی نقل کردهحکایت

باار از   (303 :)هماان  21یاا   (158 :1، ج 1995)قاضی تنوخی،  20خود خُلْدی به دو نقل گفته که 
و بر مبنای توکّال  )اص یحاً السفرُ علی التجرید( و درهم و دینار  ها بی زاد و توشهحجاین 

 اند:چنین توضی  دادههم، بر مبنای توکّل بودن را (. 50 :2ق، ج1424اثیر،  )ابنبوده است 
دهد تا یقین کند که نه زادی هایش را تکان تکان میرود و آستینمی 16بر باالی پل یاسریّه

 (.158 :1، ج1995)قاضی تنوخی،  کندگویان حرکت میدارد، نه آب، و از آن پس لبیکهمراه 
 نگارد:باره می دراینشرحتعرّفراستی دلیل این همه حج گزاردن چیست؟ صاحب  بهاما 

. از اینجا مراد او آن است کاه بنمایاد کاه    َوْقفةو جعفر بن محمّد الخُلْدی وَقَفَ خمسین 
اند. مادا  که به حر  دویدندی که مقا  حضرت است، تا مگار  وی بودهاین طایفه در تگ و پ

آنجا اثر دوست یابند. باز چون برفتندی، اثر نیافتندی، بازگشتندی و پنداشتندی که شاومی و  
، 1366)مُساتملی بخااری،   مجرمیِ ایشان است. پس برفتندی تا نفس را به پیاده رفتن قهر کنناد  

 (.1757-1756 :ربع چهار 
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این پیاده و بر مبنای توکّل به حج رفتنِ جعفر خُلْدی، منتقدانی نیز داشته اسات. ماثیً    اما
 جوزی آن را خیف شرع پنداشته و نوشته است: ابن

و پیغمبار شخصااً توشااه     (197)بقاره:  « تزوّدوا»این کاری اسات خیف شرع؛ زیرا قرآن گفته 
کند، و اگر گدایی کناد   به چیزی پیدا نمی شود گفت که کسی طی چند ماه نیاز داشت و نمی برمی

یا بدون سؤال وضع خود را بر آنها عرضه نماید )که بار او تارحّم کنناد( خایف توکّالِ ادعاایی       
سبب رزقش برسد و او خویش را مُستحقّ آن اکرا  بداند، خود امتحانی اسات از   است، و اگر بی

 (.221 ش:1368جوزی،  )ابنت هرحال، زاد و توشه بِبَرد، بهتر اس جانب خدا  پس به

گفاتم: مارا    17باه مازی ن کبیار صاوفی     گوید: در یکی از سفرهای حاج جعفر خُلْدی می
يةا » :بگاو گفت: اگر چیزی گم کردی یا خواستی خداوند تو را به کسی برساند  .ای ده توشه

خداوند باین تاو    «.يني و َبيَن كذا و كذاجامَع الّناِس ِلَيوٍم ال َرْيَب فيه، إنَّ اللَه ال ُيخِلُف الميعاد، إْجَمع بَ 
 .ای دهرفتم و گفاتم: مارا توشاه   18و آن شیء یا کس جمع خواهد کرد. سپس نزد کَتّانی کبیر

نگینی به من داد که طلسمی بر آن بود و گفت: هرگاه غمگین شدی، باه ایان نگااه کان تاا      
ا خواناد ، مساتجاب   غمت زایل شود. پس به دیار خود بازگشتم و هر بار خدا را به آن دعا 

کاه روزی خواساتم باه    ا  برطرف گردید. تاا ایان  شد و هر زمان به نگین نگریستم، ناراحتی
بود  و نگین در  19طرف شرق بغداد برو ، که ناگهان بادی عظیم برخاست و من در سُمَیریّه

آب جیبم بود. بعد آن را بیرون آورد  تا نگاهش کنم، که نفهمید  چگونه از دستم به داخال  
یا کشتی و یا درون لباسم افتاد. از گم شدنش غمی بزرگ بر دلم نشسات. آن روز و شابش   

هاایم  خواند ، تا چند روز بعد که برای تعویض لباس، صندوق لباسخدا را با همان دعا می
را بیرون آورد  و خالی کرد ، دید  نگین، تهِ صندوق است. آن را برداشتم و خدا را ساپاس  

 20(.229-228 :7ج تا، )خ یب بغدادی، بیگرداند  گفتم که بَرَش
نکته پایانی درباره حج جعفر خُلْدی، حضور او در ماجرای کشتار حاجیانِ مراسام حاج   

باه دسات ابوطااهر     21در من قاه هَبیار   312در روز یکشنبه هیجدهم محرّ  ساال   311سال 
)نک: ازدگی تلف شدند قِارْمَ ی است که در آن بسیاری از ایشان از گرسنگی و تشنگی و گرم

 : گفته استباره  خُلْدی دراین (.4726 :11ش، ج1382اثیر، ؛ ابن239-238 :13ق، ج1420جوزی، ابن
واصل صوفی در من قه هَبیر بودیم. هنگامی که مردماان درگیار مااجرا شادند و     ما با ابن

اه تاا  واصال را گارفتیم و گفتایم: خادا را بخاو     شمشیر بر اهل قافله کشایده شاد، دور ابان   
خیصمان کند. گفت: اکنون زمان دعا کردن نیست؛ وقت رضا و تسلیم اسات؛ زیارا وقتای    

 (.218 :2، ج1995)قاضی تنوخی،  قضا نازل شد، دعا کارگر نخواهد بود
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جملاه باه جانشاین جنیاد     ایه خفیف شایرازی  سیرت شیخ کبیر ابوعبدا  ابنا بت در
اا  (434-433 :4تاا، ج  )نک: خ یب بغدادی، بای اقعه هَبیر ریری ا از مقتوالن و ابومحمّد جُ ،بغدادی

 نسبت داده شده است:
کشتند. یاک روز   و مرد  را می دکی: در سال هَبیر فتنه افتاده بو ه عليهلرحمة الشیخ گفت 

کردند کی: دعای بکن تا حاق تعاالی    ابومحمّد تکیه به میلی زده بود. مرد  از وی التماس می
ابومحمّد گفت: این ساعت وقت رضا و تسلیم است ناه وقات دعاا     این فتنه ساکن گرداند.

 (.93 :ش1363)دیلمی، 
سفر او به کربی و شافاخواهی از   ،خُلْدیسفرهای جعفر ترین مسائل دربارة  یکی از مهم

جز خُلْادی از هایچ صاوفیِ      ،نخستین ةاست. در میان صوفی (السی  علیه)تربت اما  حسین 
ه به قصد شفا از بیماری به کاربی سافر کارده باشاد. خُلْادی      دیگری گزارش نشده است ک

 گوید:  می (161: 4ق، ج1420جوزی،  )ابن
شدت دچار جَرَب )نوعی بیماری پوستی( شده بود . به کربی رفتم و بدنم را به خا   به

اثری از بیماری بار مان    ،مالید  و به خواب رفتم. وقتی بیدار شد  (السی  علیه)مزار حسین 
   22.ودنب

ای توفیاق   طی مکاشفه (السی  علیه)چنین در هنگا  زیارت بارگاه اما  حسین  هم خُلْدی
   23وگویی مختصر کند. گفت آن حضرتکند که با  پیدا می
و نیااز  (علیاه السای   )خُلْادی و دیادگاه او درباااره اماا  زماان     « شایعیاتِ »، هرحاال  باه 
ش از این است و خود به پژوهشی جداگانه بیت از دیدگاه خُلْدی بی های شیعیانِ اهل ویژگی

 به شمار آورد.  « متشیع»ای  صوفیتوان خُلْدی را  مجموع می نیازمند است، ولی در

آثار
های عربی به جعفر خُلْادی  های اعی  و نگارشترین فرهنگآثاری که تاکنون از سوی مهم

؛ سزگین، 468 :4-3 ، ج1993لمان، ؛ بروک128 :2 ، ج1992)نک: زرکلی،  شمار استاند، کمنسبت داده

در حدّ دو تا چهار کتاب؛ حال ( 113 : 2006؛ درنیقه، 150 :3تا، ج ؛ کحاله، بی967-966 :1ش، ج1380
جاا فهرسات آثاار     های موجود و مفقود خُلْدی بیش از این تعداد است. در ایان که نوشته آن

 کنیم: آوریم و معرفی می جعفر خُلْدی را به دست ما رسیده است می
. این کتاب با مشخصات ذیال باه چااس رسایده     الفوائد و الزهد و الرقائق و المراثی (1)

 دار الصةةبابة للتةةران، ،نطةةا،  ،الطبعةةة الولةةىبااومریم مجاادی فتحاای السااید، ااساات: تحقیااق 
 . 1989/ق1409
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دی از یا سااخت و در آن فوا مای  جعفر خُلْدی در چند سال آخر عمر خود مجالسی برپا
 49کارد. ایان کتااب دربردارناده     یز اخبار و آثار مشایخ برای شاگردانش امی میحدیث و ن

خبر از صاحابه و تاابعین و بزرگاان صاوفیه باه       44حدیث نبوی و  5حدیث و خبر است؛ 
ن مزی، از ابوالمرهف مقادا   االدین یوسف بن زکی عبدالرحمروایت ابومحمّد الحافظ جمال

ابوالعباس احمد بن احمد بن احماد بنادینجی، از ابونصار     القاسم بن مقداد قیسی، ازبن ابی
معمر بن محمّد بن حسین، از ابوعبدا  محمّد بن علی بان حساین بان ساکینه انمااطی، از      
 ابوالقاسم شاذان بکیر مقری، از ابومحمّد جعفر بن محمّد بن نُصیر بن قاسم خوّاص خُلْدی.

یل احادیث و اخبار، باه چهاار م لاب    کوشد از خ که از نا  آن پیداست، می کتاب چنان
هاای   هایی درباره زهد و ویژگی های آموزنده اخیقی(؛ ب( بحث د )درسیبپردازد: الف( فوا
معنای آنچه از احوال قیامت و زوال دنیاا و ... کاه موجاب     ق )جمع رقیقه بهیزاهدان؛ ج( رقا

 شود(؛ د( مراثی )عالم مرگ و رثا(.   رقّت قلب آدمی می
شود که حیات زاهد از نظار   دی در خیل این احادیث و اخبار به ما یادآور میجعفر خُلْ

چگونه بایاد باشاد و بارای آن     ،زیستن طور کلی بهخوردن و آشامیدن و پوشیدن و گفتار و 
چنین از حاالت اخیص و صدق و حلم و حیا و عفات و دیگار    آورد. او هم هایی می نمونه
 کند. ر فرجا  اثر از عالم رثاء و موت و قبر بحث میراند و د های واال سخن می ارزش
تصحی  نبیل ساعدالدین جارّار،    ،مجموعٌ فيه عشرة أجزاء حديثيةچهار مجلس در (2-3)

 صفحه. 560 ، 2001/ق1422بیروت،   دارالبشائر االسالمية،چاس نخست، 
ت کاه  این کتاب از ده رساله در حدیث و خبر از نویسندگان گوناگون تشکیل شاده اسا  

 (252-183)صمخلّد البزّاز عن شیوخه دو رساله آن مربوط به جعفر خُلْدی است: حدیث ابن
« مخلّد البزّاز عان شایوخه   حدیث ابن»ه رسال (.302-253)صالسّما  و الخُلْدی و حدیث ابن

شامل شش مجلس است از چهار تن از مشایخ ابوالحسن محمّد بن محمّد بان محمّاد بان    
های جعفر خُلْدی و ابوبکر نجّااد و اباوبکر   ( به نا 419-329بغدادی بزاز ) ابراهیم بن مخلد

 که دو مجلس آن از خُلْدی است. ،سمّا شافعی و ابوعمرو دقّاق معروف به ابن
گوید: ابومحمّاد جعفار   حدیث و خبر است می 12بزّاز در مجلس نخست که حاویِ ابن

رمضاان   20بعد از نمااز عصار روز جمعاه    بن محمّد بن نُصیر بن قاسم معروف به خُلْدی 
شنید . این اخباار  این م الب را بر ما امی کرد و این، نخستین مجلسی بود که از او می 337

اسات، حاول    (ا  علیاه و آلاه   صلّی)و احادیث که بیشتر حکایاتی از حضرت رسول اعظم 
ی در اینجاا در مقاا    گردد و صبغه صوفیانه نیز ندارد؛ گویا جعفر خُلْاد  موضوع خاصی نمی
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گری خود را مدّ نظر نداشته اسات. حادیث قابال     عیار رخ نموده و جنبه صوفی محدّثی تما 
 (علیاه السّای   )توجّه این مجلس، روایت پایانی رساله اسات کاه در آن، امیرمؤمناان علای     

 دهد. صفات شیعیانش را برای نوف شامی، یکی از یارانش توضی  می
برگزار شده و  339رجب  14دود دو سال بعد، در تاریخ جمعه مجلس دو  این رساله ح

حدیث و خبر به نقل از جعفر خُلْدی است. احادیث و اخبار این رسااله نیاز    11دربردارنده 
همانند رساله پیشین، رنگ و بوی صوفیانه ندارد. شاید تنها روایت جالب توجّه در این وادی، 

باشاد. جعفار خُلْادی در     (ا  علیه و آله صلّی)روایت صوف و پشمینه پوشیدن رسول خدا 
کانَ النبیُّ »گفت:  کند که می حدیث یازدهم رساله، به اسناد خود از انس بن مالک روایت می

 «.پوشید پشمینه می (ا  علیه و آله صلّی)یلبسُ الصّوفَ ...؛ رسول خدا  (ا  علیه و سلّم صلّی)
حاویِ چهار مجلاس اسات: دو مجلاس از    « لْدیالسّما  و الخُحدیث ابن»و اما رسالة 

 شاده  پاا  بر 340 رجب 3 جمعه روز نماز از بعد که خُلْدی جعفر از مجلس دو و سمّا ابن
اسات،   نبوی ها آن از تا 11 که کرده امی خبر و حدیث 15 نخست مجلس در خُلْدی. است

نقل نموده کاه باه   حدیث و خبر  14و در مجلس دو  که پس از نماز عصر همان روز بوده، 
 است. ینبو یباق ر،یجز دو خبر اخ

جزء فیه من فوائد أبی محمد جعفر بن محمّد بن نُصیر بن القاسم الخوّاص الخُلْدی (4)
 .الزاهد

جعفر خُلْدی اسات باه روایات     امیی حدیثِمجلس از  کیاین رساله خ ی، گزارش 
الثانی  جمادی 25ه بعد از نماز صب  ابوحفص عمر بن علی بن ع اء بن مُقدَّ  مُقدَّمی بصری ک

و اصحاب است  (و آله هیا  عل یصلّ)حدیث و خبر رسول خدا  109امی شده و حاویِ  345
 شود. در کتابخانه ظاهریه دمشق نگهداری می 3052 رهبرگ به شما 14و اکنون با 

ی الزاهاد  زء فیه من فوائد أبی محمد جعفر بن محمّد بن نُصیر بن القاسام الخُلْاد  ج(۵)
 .الخوّاص عن شیوخه
حدیث و خبر است باه   126برگ حاویِ  17خ ی که تاریخ ندارد، با  یثیاین رساله حد

 3207روایت ابوحفص عمر بن علی بن ع اء بن مُقدَّ  مُقدَّمی بصری و اکنون تحت شماره 
 شود. در کتابخانه ظاهریه دمشق نگهداری می

 .بن إدریس محنة الشافعی أبی عبد ا  محمّد (6)
از سوی جعفر خُلْادی امای    345الثانی  جمادی 18که در صب  جمعه  یخیاین رساله تار

هایی است که  شافعی، و زندگی او و دشواری سیشده است، درباره ابوعبدا  محمّد بن ادر
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تحمیال کردناد.    یاو بار و  انیا به تهمت از سوی حکومت عبّاسی و هارون الرشید و دربار
کتابخانه ظاهریه  10نوشته شده، در مجموعه شماره  633رساله که در سال  نسخه خ ی این
 شود. ب نگهداری می147الف تا 145دمشق از صفحه 

 .رسالة فی التصوّف (۷)
جعفر خُلْادی و   یِرساله خ  نیبه ا نیموجود، تنها فؤاد سزگ یها ینگار فهرست نیدر ب

 486رساله از مجموعه شاماره   نیردهمرساله، چها نیآن اشاره کرده است. ا یمحل نگهدار
( در مغرب )مراکش( است که اگرچاه از نظار   471تا  468از کتابخانه کتّانی شهر رباط )ص

درخصاوص تصاوّف    عیبد ییها دربردارنده نکته ممکن استرسد،  یحجم کوچک به نظر م
 باشد. انیبغداد
 .کایات المشایخ یا حکایات األولیاءح(۸)

شاده   گای شاناخته مای   ویژاحوال صوفیان بوده و اصوالً با همین  جعفر خُلْدی حکایتگر
های صوفیانه بغداد در کنار اشاارات اباوبکر شابلی و    که هنگا  شمارش شگفتی است؛ چنان

 برخی(. 349ق: 1418)سالمی،  برند های ابومحمّد مرتعش، از حکایات جعفر خُلْدی نا  مینکته

هاای صاوفیه، مثال    را در کتااب « حُکِایَ »یا « کایاتح»نیز م لق  (133 : 2004)نک: ماساینیون،  
ابونعیم اصافهانی باه   حلية االولياءهجویری و یا  کشف المحجوبسُلَمی یا  طبقات الصوفیة

که برخی از محققاان معتقدناد    دهند، تاجایی جعفر خُلْدی نسبت می حکایات المشایخکتاب 
، 1364)متز، « ر تألیفی گرد آوردنخستین کسی است که احوال و حکایات صوفیه را د»خُلْدی

هاایی  جعفر خُلْدی اماروزه فقاط ناامی بااقی ماناده و حکایات      مهم از این کتاب (.324: 2ج
و گویاا  ( 500ابومحمّاد سارّاج قااری )ف     مصاارع العشااقِ  مثال  پراکنده در بعضی کتاب،  

 24ای از آن در دست نیست. نسخه
 جزءٌ فیه حکایات إبراهیم بن أدهم الزاهد(9)
-110ادهام )  میبازرگ خراساان، اباراه    یصوف اتیاین کتاب که درباره اخبار و حکا به
المجماع المؤساس للمعجام    ( در کتااب  852-773حجار عساقینی )   ( بوده، فقط ابان 161

آن را باه جعفار خُلْادی     یاشاره کارده و گاردآور   (166-165: 2، ج1415)عسقینی،  المفهرس
مَناده   از ابان  بان ادهام   میهمسند ابارا  یِثیز کتاب حدا ریکتاب، غ نینسبت داده است. البته ا

در ساال   دیّالسا  یفتح یمجد لهیو به وس شود یم افتیاز آن  ییها ( است که نسخه395)ف
ساماع   قیا حجار طر  صفحه چاس شده است. ابان  64قاهره در  مكتبة القرآندر  یقمر 1408

  صورت آورده است: نیخود را تا جعفر خُلْدی بد



 1396بهار و تابستان ، 31جاویدان خرد، شماره  106
 

ّمد بن البسن بن عبد الرحيم الدقاق الصالبي بها وأخبرنا أبو هريرة ابن الذهبي إجةاةة قرأُته على مب
قاال أنبأنا أبو العباس أحمد بن أبي ،الب البجار قال الول حضورا وإجاةة والثاني سماعًا أنبأنا أبو المنجةا 

ليه مةن قولةه دارنةا أمامنةا عبد الله بن عمر اللتي أنبأنا البسن بن جعفر بن عبد الصمد الهاشمي سماعًا ع
وحياتنا بعد موتنا إلى آخر الكتاب وإجاةة لسائره أنبأنا أبو البسن علي بن مبّمد العالف أنبأنا أبةو البسةن 

 .  علي بن أحمد بن عمر البمامي حدثنا جعفر بن مبُمد بن نصر ]كذا[ الُخْلدی والجزء من جمعه
شده، اکنون مفقود اسات و   سماع می که در قرن هشتم حکایات ابراهیم ادهمگویا کتاب 

بخشای از کتااب   حکایات ابراهیم ادهم ای از آن در دست نیست. البته بعید نیست که  نسخه
 شده است. باشد که جداگانه استنساخ و سماع می حکایات الصوفیهبزرگِ 

مرگ
ضاان  در روز یکشنبه هفتم رم (175: 12ق، ج1422)ذهبی، سالگی  95جعفر خُلْدی سرانجا  در 

در بغاداد دیاده از جهاان فروبسات و در قبرساتان       25(231: 7تا، ج )نک: خ یب بغدادی، بی 348
)ناک: سالمی،   این شهر کنار قبر جنید بغدادی و سَریِ سَقَ ی به خا  ساپرده شاد    26شونیزیّه

 .ولی امروزه قبر وی در بغداد شناخته شده نیست (434 :ق1418

هانوشتپی
 

گفتاه اسات )ناک: انصااری،     « الخَلَدی»جا او را بدون ارائه دلیل،  . البته عبدالجلیل ع ا بکری در یک1
 (.1: پاورقی223، ص1ق، ج1420

ثنا علي بن مبّمد بن أحمد القّطان الفار. »2  ...«. سي بالفارسيةحدَّ
( در ترجماه ایان   156 :2ج، 1374) مدرّسای تبریازی  «. ن آبةائيٌد مِ أَح  هُ نَ كَ ال َس َو  نُت الُخلَد كَ والله ما َس . »3

 . «ایمرا ندیده ]کذا خُلدی گفت: نه من و نه پدرانم، بهشت »عبارت نوشته است که 
 «.تدخله الجنةأّنه ِمن أصباِب الُخلد أي الجنة، أي أّن أقواله یعنی . »4
سمعُت جعفَر بن مبّمد الُخلدي يقول كنُت يومًا عنَد الُجنيد بن مبّمد وعنده جماعٌة من أصباِبِه َيسةألوَنه عةن .»5

مسألٍة فقاَل لي: يا أبا مبمد، أِجْبُهْم. قال: فأِجْبُتُهْم. فقال: يا ُخلدي! ِمْن أيَن َلَك هذه الجوبة، فجری اسةُم الُخلةدي 
 .«يومي هذاَعَليَّ إلى 

وسألُته عن السؤال. فقال: قالوا أنطلُب الّرةَق؟ فقلُت: إن َعِلمُتم في أيِّ موضٍع هو فةا،ُلبوه. فقةالوا: أنسةأُل اللةه . »6
ل؟ ف بوَن الله بالتوكُّ ُل على الله؟ فقلُت: أُتجرِّ  هذاذلَك؟ فقلُت: إن َعِلمُتم أّنه َنسيُكم فَذَكروه. فقالوا: أندخل البيت وَنتوكَّ

. قالوا: فكيَف البيلة؟ فقلُت: َترُك البيلة گاه این پرسش و پاسخ به خود جنید نیز نسابت داده شاده   «. شكٌّ
  .(399 ش:1381 ؛ کاشانی،139ص ق:1427 نک: خرگوشی،)است 

ْخِل ». 7  . «كاَن َخّواصًا؛ َيبيُع الُخْوص َوُهَو َوَرُق النَّ

 «.فضل ورواية الِعلمذكُر النساء من أهل بغداد والمذكورات بال. »8
الُخلدية بنت جعفر بن مبّمد بن ُنصير بن القاسم الُخلدي: أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري . »9

الخطيب بالدينور قال حدثتنا بنت جعفر الُخلدي بالدينور وكانت ُتعرف بالُخلدية قالت: سمعُت أبي جعفر الُخلةدي 
 ...«.: ن الَخّواص أنه قاليقول: سمعُت الجنيد َيبكي ع
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خ یب نک: محدّ  موثّق ) (271-185)بغدادی د بن حاتم بن واقد دوری اس بن محمّ. ابوالفضل عب10ّ
 (.144-143: 12تا، ج بغدادی، بی

ق( بیان کرده و سند داده است و آن 348ها، همان است که ابو جعفر خُلدی ) ترین سلسلهقدیمی. »11
ین صورت ذکر کرده است: جنید، سق ی، معروف کرخی، فرقد سابخی، حسان   سلسله را تا پیامبر به ا
 «.بصری و انس بن مالک

شرایط مریدی »( با نا  328-321 :14جش، 1385) فرهنگ ایران زمین. این رساله را ایرج افشار در 12
گاه کتابخانه مرکزی دانش 7041شماره خ ی مجموعه از ششم  رسالهاز روی « اثر ابوجعفر محمّد کاتب

خواجاه یوساف همادانی     رتبة الحيات. محمّدامین ریاحی در مقدمه ستا تهران تصحی  و چاس کرده
 الطريقةميزان اهل نا  اصلی آن؛ و  ای دیگر از این رسالهنامه خواجه، به نسخه( ضمن زندگی440-535)

کاتب سامیرمی تنبیاه   ن بن علی االدین ابوجعفر محمّد بن ابوزید بن عبدالرحم اش، موفقو نیز نویسنده
 .(25و11ش: 1362)نک: همدانی،  ستا داده
 .«سافَرَ کثیراً. »13
 : ذیل دوغبا(.11256، ص8ش، ج1377. آش ماست یا آش دوغ یا آش کشک )دهخدا، 14

 . درباره تعداد سفرهای حج خُلدی چند قول ذکر شده است: 15
 (؛205ق: 1380بار )کیباذی،  50لف(ا

کند که خُلدی پس از آن، . البته خ یب بیفاصله اضافه می230 :7ج تا، بی، بار )خ یب بغدادی 54ب( 
 های دیگری نیز گزارد(؛ حج
 (؛ 303و158 :1ج ، 1995 بار )قاضی تنوخی، 56ج( 

 ؛(434ق: 1418بار )سُلَمی،  60د( نزدیک 
 (.230 :7جتا،  بیبار )خ یب بغدادی،  60ه( 
هی بزرگ بر کنار رود عیسی، که میان آن و بغداد دو میل )هر . یاسریّه: منسوب به مردی یاسرنا . د16

 .(425 :5، جتا بی)یاقوت حموی، میل برابر با چهار هزار ذِراع( راه است و بر آن پلی زیبا قرار دارد 
. ابوالحسن علی بن محمّد مزی ن از اهالی بغداد و از مصاحبان جنید و سهل بن عبادا  تُساتری کاه    17

 .(382 ق:1418سلمی، نک: )جا درگذشت در همان 328و در سال مجاور مکه شد 
. ابوبکر محمّد بن علی بن جعفر کتّانی از اهاالی بغاداد و از مصااحبان جنیاد و ابوساعید خارّاز و       18

 .(373 نک: همان:)جا درگذشت در همان 322ابوالحسین نوری که مجاور مکه شد و در سال 
 . نا  نوعی کشتی.19

های گوناگون در ادبیات عرفانی زبان فارسی نقل شده است. در  جعفر خُلدی به شکلداستان نگین . 20
 کنیم:  اینجا به سه مورد آن اشاره می

آمده است: جعفر خُلدی را گویناد نگینای باود. روزی انادر     ( 645 ش:1385 ،یری)قش ترجمه رساله قشیریهدر 
آمد، باز  ین اندر میان برگی چند که در میان آب میدجله افتاد و وی دعایی دانست آزموده، آن دعا بخواند، نگ

 «.يا جاِمَع الّناَس ِلَيْوٍم ال َرْيَب فيه، ِاْجَمْع َعَليَّ ضالَّتي»یافت. ابونصر سرّاج گوید: دعا این بود که گفت: 
داساتان جعفار خُلادی و     (103-102ش: 1364ساهروردی،  ) المعاارف  عوارفالدین سهروردی در شهاب

ای زَر به میح دهد. ین آورده است: جعفر خُلدی در کشتی نشسته بود. قصد کرد که پارهنگینش را چن
گااه کاه چیازی گام شادی و آن دعاا       نگینی قیمتی داشت، در دجله افتاد. دعایی یاد داشت که هار آن 

بخواندی، آن چیز پیدا شدی و بر این تجربه حاصل کرده بود. آن دعا بخواند و آن نگین پیادا شاد در   
 «.رَیْبَ فیه، اِجْمَعْ عَلَیَّ ضالَّتییا جامِعَ النّاسَ لِیَوْ ٍ ال» های درخت. و دعا این است:یان برگم
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این داستان را چنین نقل کرده  (85ش: 1333)محمود بن عثمان،  فردوس المرشديةمحمود بن عثمان نیز در 
ر آب افتاد و نزد وی دعایی بود است: گویند جعفر خُلدی روزی در کناره دجله بود و نگینی داشت و د

که هر که چیزی گم کند آن دعا بخواند، گم کرده را بازیابد. جعفر چون آن نگاین در آب جلاه افکناد    
هاای کاغاذ بیافات.    هیچ چاره ندید، برخاست و به خانه رفت و آن دعا بخواند. آن نگین در میان ورق

يا جاِمَع الّناَس ِلَيْوٍم ال َرْيَب فيةه، »عفر بخواند این بود: علیه ا گفت: آن دعا که ج  رحمة اللهة ابونصر سرّاج 
تي  «.ِاْجَمْع َعَليَّ ضالَّ

 .(392 :5، جتا بی)یاقوت،  بیابانی از رمل در مسیر مکّه. 21
أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو البسين أحمد بن مبّمد العتيقي قةال: وأخبرنا ابن ناصر قال: ». 22

أبا بكر مبّمد بن البسن بن عبدان الصيرفي يقول: سمعُت جعفةَر الُخلةدي يقةول: َكةاَن بةيَّ َجةَرٌب َعِ ةيٌم  سمعُت 
ْبُت ِبُتَراِب َقْبِر اْلُبَسْيِن َفَغَفْوُت  َفاْنَتَبْهُت َوَلْيَس َعَليَّ ِمْنُه َشْيءٌ  ؛ نیز ناک:  161: ص4ق، ج1420جوزی،  )ابن «َفتَمسَّ

 (.837: ش466ق، ص1422سلفی، 
وأخبرنا ابن ناصر قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال: أخبرنا أبو البسين أحمد بن مبّمد العتيقي قال: سةمعُت أبةا ». 23

َغْفةَوًة، بكر مبّمد بن البسن بن عبدان الصيرفي يقول: سمعُت جعفَر الُخلدي يقول: َوُةْرُت َقْبَر اْلُبَسْيِن َفَغَفْوُت  ِعْنَد اْلَقْبةِر 
: 4ق، ج1420جاوزی،   )ابان  «د َهُؤاَلءَرَأْيُت َكَأنَّ اْلَقْبَر َقْد َشقَّ َوَخَرَج ِمْنُه ِإْنَساٌن، َفُقْلُت: ِإَلى َأْيَن َيا اْبَن َرُسوِل اللِه؟ َقاَل: من ِيفَ 

 (.838: ش466ق: ص1422؛ نیز نک: سلفی، 161-162
ای دیده با نا   مدعی است که رساله (56 : پاورقی231)ص نخستین زنان صوفی. البته مریم حسینی در 24

جعفر  حکایات االولیاءای از  و احتمال داده که شاید این رساله، خیصه المنتخبات من حکايات الصوفية
  خُلدی باشد، که البته با رؤیت نسخه معلو  شد چنین نیست.

الحد ِلَسبع خلوَن من شةهِر رمضةان  حدثنا مبمد بن البسين بن الفضل القطان قال توّفي جعفُر الُخلدي يومَ ». 25
 گفته است. 348( هشتم رمضان 156 :2)ج ريحانة االدبمدرّسی تبریزی در «. سنة ثمان و أربعين و ثالثمائة

( وفات 9جعفر خُلدی )ص الفوائد و الزهد و الرقائق و المراثیمجدی فتحی السید نیز در مقدمه کتاب 
 ست.آورده ا 348رمضان  11او را چهارشنبه 

ساری ساق ی و   اند مثل بوده . شونیزیه: قبرستانی در غرب بغداد که جماعتی از نیکان در آن مدفون26
نک: و سمنون محب. در آنجا خانقاهی نیز بوده است. )بن احمد جنید بغدادی و جعفر خُلدی و رُوَیم 

 (67 :3، جتا  بییاقوت حموی، 

منابع
انتشاارات   ،ترجماه حمیدرضاا آریار، چااس نخسات      ،لتاریخ کام(، 630-555عزّالدین ) ،اثیر ابن -

 ش.1382تهران،  ،اساطیر
المختاار مان   (، 606جازری موصالی )ف   اثیر، مجدالدین ابوالسعادات مبار  بن محمّد شیبانی ابن -

، تحقیق مأمون الصاغرجی و دیگران، چاس نخست، مرکز زایاد للتارا  والتااریخ،    مناقب األخیار
  .2003/ق1424العین، 

، ترجمه علیرضا تلبیس إبلیس(، 597-508ن بن علی )االدین ابوالفرج عبدالرحمزی، جمالجو ابن -
 .ش1368ذکاوتی قراگزلو، چاس نخست، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، 

  .2000/ق1420، تحقیق سهیل زکّار، دارالفکر، بیروت، المنتظم فی تواریخ الملو  و األمم ااااا ، -
، تحقیق نورالدین طبقات األولیاء(، 804-723وحفص عمر بن علی مصری )الدّین اب مُلَقِّن، سراج ابن -

  .2006 /ق 1427، قاهره، مكتبة الخانجىشریبه، چاس سو ، 
 ش.1385، جلد چهاردهم، سخن، تهران، فرهنگ ایران زمین ش(،1389ا1304افشار، ایرج ) -
تحقیاق و   ،لرسالة القشیيرية أحکام الداللة علی تحرير ا (،921انصاری، ابویحیی زکریا بن محمّد )ف -
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  .2000/ق1420تعلیق عبدالجلیل الع ا البکری، چاس نخست، دارالنعمان للعلو ، دمشق، 
چااس دو ،   تصحی  محمّدسارور ماوالیی،   طبقات الصوفية،(، 481-396انصاری، خواجه عبدا  ) -

 ش.1386توس، تهران، 
ب عبدالحلیم نجار و دیگران، الهیئة العامة ، تعریتاریخ األدب العربی(، 1956 -1868بروکلمان، کارل ) -

  .1993للکتاب، مصر، 
شرح ش حیات شامل گفتارهای شورانگیز و رمزی (، 606-؟522بَقْلی شیرازی، ابونصر روزبهان ) -

شناسی فرانسه در ایران،  انجمن ایران ، تصحی  و مقدمه هنری کوربن، چاس پنجم، طهوری/صوفیان
  .2006/ش1385تهران، 

، مقدمه و تصحی  و نفحات األنس من حضرات القدس(، 898-817نورالدین عبدالرحمان )جامی،  -
 ش.1382تعلیقات محمود عابدی، چاس چهار ، اطیعات، تهران، 

تحقیاق   ،شدّ اإلزار فی حطّ األوزار عن زوّار المیزار (،791الدین ابوالقاسم )فجنید شیرازی، معین -
 ش.1366نوید، شیراز،  محمّد قزوینی و عباس اقبال، انتشارات

از  الصوفياتذکر النسوة المتعبدات کامل نخستین زنان صوفی همراه با متن ،( -1341مریم )،حسینی -
 ش.1385، چاس نخست، علم، تهران، ابوعبدالرحمن محمّد بن حسین سلمی

  .2003/ق1424، قاهره، مكتبة مدبوليچاس نخست،  ،الموسوعة الصوفيةحنفی، عبدالمنعم،  -
تهذيب األسرار فی أصول التصوّف مع ملحق بالفاظ الصوفية  (،406شی، عبدالملک بن محمّد )فخرگو -

  .2006/ق1427، بیروت، دارالكتب العلميةتصحی  اما  سید علی علی، المتداولة فی الکتاب و السنة، 
سيسها تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأ(، 463-392خ یب بغدادی، حافظ ابوبکر احمد بن علی ) -

 تا.بیروت، بی دارالكتب العلمية،، 463حتی سنة 
جزء فيه من فوائد أبی محمد جعفر بن محمّد بن نُصير  (،348-253خُلدی، جعفر بن محمّد بن نُصیر ) -

 .3054شماره دمشق، نسخه خ ی دارالکتب الظاهریه،  بن القاسم الخواص الخُلدي الزاهد،
فر بن محمّد بن نُصیر بن القاسم الخُلدی الزاهد الخواص جزء فیه من فوائد أبی محمد جع، ااااا  -

 .3207شماره نسخه خ ی  دمشق، ، دارالکتب الظاهریه،عن شیوخه
دارالصةبابة تحقیق مجدی فتحی السیّد، چاس نخسات،   الفوائد و الزهد و الرقائق و المراثی، ،ااااا   -

  .1989/ق1409طن ا، للتران، 
ترجمه لصوفيين مؤلفين من أتراکوفرس  1600لفين الصوفيين: أکثر من معجم المؤدرنیقه، محمّد احمد،  -

  .2006، طرابلس، المؤسسة البديثة للكتابچاس نخست، وعرب وهنود وأفارقه، 
زیر نظر محمّد معین و سیدجعفر شهیدی، چاس  نامه دهخدا،لغت(، 1334-1257اکبر )دهخدا، علی -

 ش.1377انشگاه تهران، تهران، دو  از دوره جدید، مؤسسه انتشارات و چاس د
الدین یحیی بن جنید ، ترجمه رکنسیرت شیخ کبیر ابوعبدا  بن خفیف شیرازیدیلمی، ابوالحسن،  -

کوشش توفیق سبحانی، چاس نخست، انتشارات بابک، تهران،  طاری، به/  شیرازی، تصحی  ا. شیمل
 .1363 فروردین

تحقیاق گروهای از    سير أعالم النیبالء، (، 748-673الدین محمّد بن احمد )ذهبی، أبوعبدا  شمس -
  .2001/ق1422بیروت،  مؤسسة الرسالة،محقّقان، چاس یازدهم، 

، جلد چهار ، انتشارات شهید سعید محبّی، تهاران،  دايرةالمعارف تشيع، در: «تصوّف»رفیعی، علی،  -
 ش.1375

تراجم الشاهر الرجاال و   األعی : قاموس ق(،1396-1310زِرِکلی دمشقی، خیرالدین بن محمود ) -
  .1992دارالعلم للمییین، بیروت،  چاس دهم،النساء من العرب و المستعربین و المستشرقین، 

وجوی ناکجاآباد: درباره زندگی، آثار و  پیر گنجه در جست(، 1378-1301کوب، عبدالحسین ) زرین -
 ش.1386، چاس هفتم، سخن، تهران، اندیشه نظامی

 :هی، قس ن نمصارع العشاق(، 500-417) بومحمد جعفر بن احمد بن حسیناسَرّاج قاری بغدادی،  -
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 ق.1302 مطبعة الجوائب،
سازی مؤسسه نشر ، ترجمه و تدوین و آمادههای عربی تاریخ نگارش(،  -1924سزگین، محمّد فؤاد ) -

فهرستگان، به اهتما  خانه کتاب، چاس نخست، سازمان چاس و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
 .1380سیمی، تهران، بهار ا

تحقیق نورالدین شریبه، قاهره،  طبقات الصوفية، (،412-325سُلَمی، ابوعبدالرحمان محمّد بن حسین ) -
  .1997/ق1418چاس سو ،  مكتبة الخانجى،

ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن  عوارف المعارف،(، 563 -490سهروردی، ضیاءالدین ابونجیب )حدود  -
 ش.1364رات علمی و فرهنگی، تهران، اصفهانی، شرکت انتشا

گفتاار و   پایش  بستان السياحة،ق(، 1253-1194) علیشاه( العابدین )مست شیروانی، حاج میرزا زین -
 .ش1389تصحی  منیژه محمودی، چاس نخست، حقیقت، تهران، 

ه با  تذکره هزار مزار: ترجمه شدّ اإلزار )مزارات شایراز(، (، 791عیسی بن جنید شیرازی )زنده در  -
 .1364تصحی  و تحشیه نورانی وصال، چاس نخست، انتشارات کتابخانه احمدیه، شیراز، زمستان 

تحقیق  نشوار المحاضرة و أخبار المذاکرة،(، 384-327قاضی تنوخی، ابوعلی محسن بن علی بصری ) -
  .1995عبود بن مهدی شالجی، دارصادر، بیروت، 

ترجمه ابوعلی حسن بن احمد  رساله قشیریه، ترجمه(، 465-376قشیری، عبدالکریم بن هوازن ) -
الزمان فروزانفر، چاس نهام، شارکت انتشاارات علمای و      عثمانی، تصحیحات و استدراکات بدیع

 .1385فرهنگی، تهران، بهار 
تصاحی  و مقدماه و    مصباح الهداية و مفتاح الکفايیة، (، 735کاشانی، عزالدین محمود بن علی )ف -

 .ش1381چاس ششم، مؤسسه نشر هما، تهران، الدین همایی،  تعلیقات جیل
دار احیاء التارا    معجم المؤلفين: تراجم مصنّفی الکتب العربية،ق(، 1408 -1323کحّاله، عمر رضا ) -

 تا.العربی، بیروت، بی
تحقیق و مقدماه   التعرّف لمذهب أهل التصّوف،(، 380کیباذی بخاری، ابوبکر محمّد بن ابراهیم )ف -

  . 1960/ق1380نا، قاهره،  طه عبدالباقی سرور، بی عبدالحلیم محمود و
، ةتحقیق نبیل سعدالدین جرّار، چااس نخسات، دارالبشاائر االسایمی     مجموٌع فيه عشرة اجزاء حديثية، -

  .2001/ق1422بیروت، 
نامیه شیيخ ابوالحسین    فردوس المرشدية فی أسرار الصمدية )سیيرت  محمود بن عثمان )قرن هشتم(، -

 .1333ش ایرج افشار، کتابخانه دانش، تهران، اردیبهشت کوش بهکازرونی(، 
چاس  ريحانة االدب فی تراجم المعروفين بالکنية و اللقب،(، 1333-1258مدرّسی تبریزی، محمدعلی ) -

   ش.1374چهار ، انتشارات خیا ، تهران، 
نور المريدين و شرح التعرّف لمذهب التصوّف:  (،434فمُستملی بخاری، ابوابراهیم اسماعیل بن محمّد ) -

 .ش1366شرکت انتشارات اساطیر، تهران،  تحقیق محمّد روشن، چاس نخست، ،فضيحة المدّعين
قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصی  طريیق    (،386مکّی، ابوطالب محمّد بن علی حارثی )ف -

   .2007سعید نسیب مکار ، چاس سو ، دار صادر، بیروت، المريد إلی مقام التوحيد، تصحيح 
تحقیق رضا تجدّد، انتشاارات اسااطیر، تهاران،     کتاب الفهرست،(، 380ندیم، محمّد بن اسحاق )ف -

 ش.1381
، چاس تاریخ پیدایش تصوّف و عرفان و سیر تحوّل و ت وّر آن(،  -1310)محقّق(، کریم ) نیرومند -

 ش.1364نخست، کتابفروشی ستاره، زنجان، 
تصحی  و مقدمه و  رتبة الحيات،(، 535-440دی )همدانی، خواجه اما  ابویعقوب یوسف بوزنجر -

 .1362توضیحات محمّدامین ریاحی، انتشارات توس، تهران، بهار 
 معجم البلدان،(، 626-574بغدادی ) الدین ابوعبدا  یاقوت بن عبدا  رومی یاقوت حموی، شهاب -

 تا. قاهره، بی مكتبة سعادة، امین خانجی، محمد تحقیق
 

 


