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Abstract  

Tabaghat Sufia of Ansari (fifth century) and Tazkirat al-Awliya of Attar 

(sixth century) and Nafahaat ol-Ons of Jami (ninth century) are among the 

biographies written in three consecutive periods with the sole purpose of 

teaching the basics of Sufism according to the intellectual attributes. These 

works explore the personality traits of some scholars including Ibraham 

Adham. Adham was one of the great Sufis of the second century. He has 

attracted the attention of biographers due to his significant role in the 

evolution of the principles of asceticism. This study casts a look at the 

historical works of Sufis until the time of Jamie and focuses on the Sufi 

character of Ibraham Adham and some of his beliefs comparatively as 

presented in the above-mentioned biographies. The results of the study 

show that Sufism is central to Adham’s character, and Ansari prefers him 

to other Sufis as an ascetic and a rhetorician. In Tazkirat al-Awliya, 

however, the humanity side of Adham is highlighted, and he is considered 

as a man who is on the path of humanity, free thinking, popular campaign 

and morality. This study also provides possible reasons for the difference 

of attitudes in this regard. As a general finding, Ansari is more concerned 

with Sufism and Sufi ways, Attar deals more with artistic aspects and Jami 

prefers reasoning approaches. 

Keywords: Ibrahim Adham, Tabaghat Sufia, Tazkirat al-Awliya, Nafahaat 

ol-Ons. 
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 نامهكاوشفصلنامة علمي 

 54ة، شمار9911بيست و یکم، تابستان  سال

   59 -86صفحات 
 

 ةکر، تذهوفی  الص   طبقات» ةسه تذکرشخصیت ابراهیم ادهم در  تطبیقی سیبرر
 «نسأال و نفحات الاولیاء

 پژوهشی( مقالة)

  حکیمه دانشور
 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبی ات فارسی دانشجوی دکتری 

  1دکتر محم د تقوی
 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبی ات فارسی دانشیار 

  دکتر مریم صالحی نیا
 دانشگاه فردوسی مشهدزبان و ادبی ات فارسی استادیار 

 :چکیده
جامی  الانس)قرن ششم( و نفحات عطّارالاولیاء ة)قرن پنجم( و تذکر انصاریخواجه عبدالله الصوفیۀ طبقات

ه همانا کمشترک  یبا هدف ،های مدونی هستند که نویسندگان آنان در سه دورۀ متوالی)قرن نهم( از جمله تذکره

جمله ایخ و از به تبیین ابعاد شخصیت مش ،متفاوت های فکریو البته مطابق با مشخصه بود تعلیم مبانی تصوف

که به دلیل نقش بسزای او در تحول مبانی بود هیم ادهم از صوفیان بزرگ قرن دوم اد. ابرنابراهیم ادهم پرداخت

 است.  نویسان قرارگرفتهگیری، مورد توجه تذکرهزهد و گوشه

خصیت بررسی تطبیقی ش بهصوفیان تا روزگار جامی و آثار نگاهی به آثار تاریخی  ضمن ،در این پژوهش

گری صوفی بعدالصوفیه در طبقات دهدایم. حاصل این بررسی نشان میپرداختهدر این سه اثر  صوفی بزرگ این

بعضی از صوفیان را بر ابراهیم خود، اعتقادی  مبانی سبببه چه بسا محوریت دارد و انصاری  ادهم ابراهیم

بعد انسانی ابراهیم ادهم  ،الاولیاءةدر تذکر .داندو او را صوفی زاهد و متوکل می است ترجیح دادهادهم 

ست. ا و از او به عنوان فردی پوینده در مسیر انسانیت و آزاداندیش و مبارزی مردمی یاد شدهه شده ـبرجست

 .صوفی اخلاق مدار به تصویر بکشدصورت یک به ابراهیم ادهم را  صرفاً  کندجامی سعی می عین حال،در 
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ری ؛ از جمله اینکه خواجه عبدالله انصابه دلایل احتمالی این تصاویر متفاوت نیز اشاره شده است ،در این مقاله

ر را تتر دارد و جامی روش استدلالینگاه هنری عطّارو  راه و رسم صوفیانه را مد نظر داشتهبیشتر تصوف و 

 .پسنددمی

 .مشایخ صوفیه ،الانسنفحات، لاولیاءاةالصوفیه، تذکرطبقات ،: ابراهیم ادهمواژگان کلیدی

 

 مهمقدّ -1

 بیان مسأله 1-1

در  فتصو ادب فارسي است. بخشي از گفتمانبرجستة آثار  در شمارادبيات عرفاني 

این ان نویسندگ ،در واقع .است قالب روایت به شرح حال مشایخ صوفي اختصاص یافته

وفه درصدد تقویت مباني متص كردن شخصيت و مقام معنوی مشایخ،نوع آثار با برجسته

برای ملموس كردن آن فضا و ایجاد ارتباط و نزدیکي با »آنان  ،بنابراین .هستند

 (. 94: 9961رضوانيان،»)اندكرده گونهرا داستان نآنا های آن، روایتشخصيت

 ،فصوّالتّ فيمعالمحجوب و اللّ، كشففعرّالتّكه در رسالة قشيریه، شرح هااین روایت

و  عطّار الاولياءةانصاری و تذكر يةالصوف، در طبقاتبه شکل پراكنده آورده شده

 توانرا ميآثار ؛ از این رو این است نقل شده ترن و كاملبه شکلي مدوّ جامي الانسنفحات

 شمارآورد. دوران خود بههای فرهنگي، اجتماعي و اعتقادی منعکس كننده ارزش

وند ر ،یتا حدّ تواند های مشایخ ميشخصيتر در بارة این سه اثهای بررسي گزارش

ابراهيم ادهم  هایکي از این شخصيت های صوفيانه را نشان دهد.تغييرات در رویکرد

از ابراهيم ادهم دیده در كتب تاریخي و صوفيه و روایات متعددی كه ها داستاناست. 

كه این صوفي برجستة بلخي یکي از  ورزندشود، همگي بر این نکته تأكيد ميمي

ها افسانهای از ر هالهد زندگي او كه های تصوف مشرق زمين استترین چهرهدرخشان

و را اند و اای داستاني شبيه به زندگاني بودا برای او قائل شدهعدهو  است گرفتهجای

  .انددانستهفرمانروای بلخ 

نویسنده به تصوف و مشایخ و احوال نگاه خاص سه شایان ذكر است كه با توجه به 

 ،زرگان در این مقالههای مربوط به این بشدن گزارشرفتار آنان و بویژه واقعي شمرده و
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ها جزئي از زندگي واقعي بزرگان شناسانه اتخاذ نشده است و این داستانرویکرد روایت

 اند.ین جریان فکری و ذوقي قلمداد شدهصوفيه و تاریخ ا

ابتدا با نگاهي به آثار تاریخي و مقامات صوفيان تا روزگار  ایمدر این مقاله كوشيده

بررسي تطبيقي گزارش تاریخي، وصفي و روایي شخصيت او در این سه سپس جامي و 

اثر و با توجه به شکل و محتوای روایت هر نویسنده در وصف احوال این صوفي به بيان 

 كنيم. آن اشاره ها و دلایل ها و تفاوتشباهت

 

 پیشینۀ تحقیق 1-2

است كه برخي  مقالات فراواني در بارة ابراهيم ادهم به نگارش درآمده ،های اخيردر دهه

جومرد هاتفي م  جمله از ،اندبه تحليل و مقایسة یک حکایت از او در آثار مختلف پرداخته

( چگونگي 9918 )»ت روایت از توبة ابراهيم ادهمفحکایت و هیک »در مقالة و دیگران 

، ارطّ عانصاری،  ت اثر از مستملي بخاری، ابوالقاسم قشيری، هجویری،فتوبة او در ه

ها الدّین حسين گازرگاهي مقایسه و ساختار روایي این روایات و شباهتو كمال مولوی

 است. بررسي شده ،لحاظ ميزان توجّه به عناصر داستانيهای آنها به و تفاوت

تحليل شخصيت داستاني ابراهيم ادهم بر اساس مثنوی »ة مقالدر ه غلامحسين زاد

گوناگون توبة او را به سه  حکایت ترک امارت ابراهيم ادهم و روایات( 9968) «مولوی

 شترروایت مولانا روایت جستن ااز و سپس كرده تقسيم  "اشتر، رباط و صيد"گروه اصلي

 . ه استدرو شمس و سلطان ولد مقایسه ك عطّاربا روایت و را برگزیده 

ها و عناصر داستان زندگي ابراهيم ادهم و نسبت روایت»در مقالة  ابوالبشری و دیگران

شامي و خراساني این داستان را با های روایت( 9913) «بودایي آن با باورها و آداب

كه راویان  اندو نشان داده كرده های مشابه آن در آداب و رسوم بودایي مقایسهنمونه

هـای داسـتان بـه سـبب همجـواری خراسـان بـا هنـد و سـرزميناین روایت خراساني 

 .اندالگو گرفته ،نشين، از سرگذشت بودا و باورهای بودایيبودایي

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1219811/%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85?q=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85&score=608.0237&rownumber=2
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1219811/%db%8c%da%a9-%d8%ad%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d9%88%d8%a8%d9%87-%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85?q=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85&score=608.0237&rownumber=2
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/413654/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7_%d9%87%d8%a7%d8%aa%d9%81%db%8c_%d9%85%d8%ac%d9%88%d9%85%d8%b1%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265831/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c?q=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85&score=626.7929&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265831/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c?q=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85&score=626.7929&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/265831/%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c%d9%85-%d8%a7%d8%af%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d9%85%d8%ab%d9%86%d9%88%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c?q=%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D8%AF%D9%87%D9%85&score=626.7929&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/170651/%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b2%d8%a7%d8%af%d9%87
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( به بررسي 9913) «شناسيمنظر روایتتوبة ابراهيم ادهم از » در مقالة  و راغب مؤذني

-پردازند كه از چهار متن كشفي ميشناستوبة ابراهيم ادهم از منظر روایتحکایت كوتاه 

ین ا تاس قشيریه و شرح تعرف انتخاب شده ةل، رساانصاری الصوفيهطبقاتالمحجوب، 

 .شودمحسوب ميشناسي روایت سبکپژوهش در واقع نوعي بررسي 

های مختلف یک روایت از به پرداختبيشتر توجه نویسندگان  در این جستارها

با محتوای  پژوهشي ،كنونو تا بودهمبتني بر عناصر داستان  ابراهيم ادهم در آثار صوفيانه و

پردازی ابراهيم ادهم از منظر تذكره نویساني های شخصيتها و تفاوتتوجه به شباهت

 .و جامي انجام نگرفته است عّطارمانند انصاری، 

 

 ضرورت بحث .1-3

های زهد و دنياگریزی در دنيای تصوف است كه احوال ابراهيم ادهم یکي از برترین نمونه 

 يگيری تصوف در تحول مبانشخصيت او در نخستين مراحل شکل ،يو افکار و بطوركلّ

دارای اهميت بسيار  او هایو مجاهدات تقوی  ،دنياگریزی ،به سبب زهد و افکار صوفيه

و پيش از او حسن بصری و  بودترین نمایندة این جریان جهت وی برجسته این است. از

سفيان ثوری و بعد از او كساني چون شقيق بلخي و رابعه عدویه در ظهور و تکامل آن 

ق ت و مراحل اوليه بسياری از اصول نظری و قواعد اخلامقدما»د. نسهم اساسي داشت

به عنوان مباني شرایط سير و سلوک و  م،سوم و چهار ةعملي عرفان اسلامي را كه از سد

« توان دیدمنازل و مراحل طریقت شناخته شده در اعمال و اقوال منسوب به او مي

 (.  538 2: ج 9935، جتبایي)م

به جرگة صوفيان و ترک خانه و  ششاهانه و پيوستنربارة گسستن او از زندگي د

در از جمله در كتب تاریخي و صوفيه  مطالب فراواني ،و سخنان و رفتار او هخانواد

 خورد. به چشم مي الانسو نفحات الاولياءةالصوفيه و تذكرطبقات

اغراض كلي نویسندگان سه تذكره از نگارش این آثار تا حدی باید توجه داشت كه 

اما با توجه به تغيير احوال دوران و شرایط فکری و فرهنگي، توصيفات و  ،یکسان است
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ن چندا مثلاً جامي ندگي این بزرگان گاهي متفاوت است.های زهای آنان از برشگزینش

تر است چون به كند و تعابيرش عادینميشرح احوال مشایخ اظهارنظر یا داوری در 

ای هشيوة گزارش و انتخاب بخشاز دو دیگر است.  مباني نظری و استدلالي آشناتر

تر نویسندگان و از جمله ابراهيم ادهم نيز با توجه به اهداف جزئي و زندگي مشایخ

يه الصوفطبقاتانصاری خواجه عبدالله  ،های زمان متغير شده است؛ برای مثالضرورت

و  هداشتنرا قصد تأليف كتاب و كرد را برای ارشاد و تعليم مریدان و شاگردانش بيان مي

غة مذهبي به سبب صب یا است گذاشته اثر ویاین مطلب تأثير بسزایي در ساختار كلي 

رارداده قنقد و تحليل و تفسير  ربخود را روش كار  ،داشتن) تأكيد بر مذهب حنبلي(

  .است

 انشکل بي محتوا ودر هدف و اشتراک  برخورداری از در عينفوق سه اثر  ،اینبنابر

وع كه در این مقاله این موض اندپرداخته به تبيين شخصيت اوای متفاوت هریک به گونه

 كنيم.را بررسي مي

  

                                                                          ابراهیم ادهم از منظر آثار تاریخی -2

های كتب دقيق وجود ندارد. اما از خلال نوشتهاز زمان و سال تولد ابراهيم ادهم اطلاع 

ای هسالدر یا آغاز قرن دوم و آید كه وی متولد چنين برمي ،تاریخي خصوصاًو مختلف 

(. ابراهيم ادهم، مدتي در دیار 966: 3، ج9595)ذهبي، است پایاني قرن اول هجری قمری

: 9ج،9593)ابن خلکان، ( و بعد از آن، در كوفه963: 93، ج9526شام و دمشق)ابن كثير، 

ر شده، گروهي خروج ابراهيم خروج وی از بلخ، اقوال متعددی ذكة دربار .شد( ساكن 25

 دانند. ثر از حالت روحي و دروني وی ميأرا مت

: گفتمي اوندایي را شنيد كه خطاب به  ،روزی به قصد شکار خارج شد كه در راه»

دست از این » پایين آمد و گفت: ،از اسب «ای؟آیا برای همين كار خلق و مامور گشته»

برخي علت گریز وی از بلخ را فرار از ترس  .(963: 93، ج9526،ابن كثير)«كار كشيدم
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در بارة راه گذران زندگي وی نيز (. 28: 93، جبي تا اند )ذهبي،ابومسلم خراساني دانسته

 (.963همان:كرد )امرار معاش مي ،وی از طریق باغباني و كارگریكه است اشاره شده 

ي سپری كرد و نيز یتنها را درخود عمر مدتي در نيشابور در غاری ادهم ابراهيم 

و در آنجا با سفيان ثوری مصاحبت داشت و قسمتي از ساكن بود مدت مدیدی در مکه 

) ابن داشتعمر خود را نيز در شام گذراند و در آنجا با فضيل بن عياض مجالست 

ای هعدالمقدس ساكن بود. مدتي را در بيتكه  اندگفته ،همچنين  .(966: 93، ج9526،كثير

 (.269: 2م، ج9166كرد )ابن عماد، نيز كسب علم  ، اجتهاد ةمعتقدند كه وی تا درج

يق قشتوان به افرادی همچون: سفيان ثوری، مي ،ازجمله شاگردان سرشناس ابراهيم

/ 29: 9ج،9524نجار البغدادی، بلخي، سهل هاشم و جمع كثيری دیگر اشاره كرد )ابن 

كه او  نوشتهای وی صفدی در باب مجاهدت ،همچنين. (245: 8ج، 9529ابن عساكر،

 (.293: 4ج ،9523در نبرد با روم شركت داشت )الصفدی،

كرامت به انسان »از او پرسيدند: » كهاست در مورد برخي از كرامات ابراهيم آمده 

 حركت كن، حركت ،تا آنجا كه به كوه بگوید»گفت:  «تواند برسد؟من تا چه حد ميؤم

 (.93: 93ج تا،بي)الذهبي،  «ناگاه كوه حركت كرد. گفت: منظورم تو نبودی «كند

)ابن نجار البغدادی،  فوت كرددر سوقين . ق ه 989بنابر قول مشهور، ابراهيم در سال 

 .قه 982در سال وی ( اما گروهي معتقدند كه 299: 4ج،9523/ الصفدی، 29: 9ج،9524

عماد كثير و ابنابن. (918: 3ج ،9595/؛ الذهبي،932: 8ج،9529)ابن عساكر،  وفات نمود

 .(262: 2ج ،9116/ ابن عماد،916: 93ج ،9526ند )ابن كثير،كننيز این نظر را تأیيد مي

 .ق درگذشته 953كه ابراهيم در سال  بودخلاف دو نظر فوق، معتقد بر ،کانبن خلّا

نویسد كه بر سر خاک اش ميطوطه نيز در سفرنامهب(. ابن25: 9ج،9593)ابن خلکان، 

صادر و وارد طعام  هدر این زاویه بو  آبي دارد ةاند كه بركنيکو ساخته ایابراهيم زاویه

 (. 993: 9ش، ج9933دهند )ابن بطوطه، مي
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 صوفیهابراهیم ادهم در آثار  -3

زمانه  ةرض( یگان) اهيم بن ادهم بن منصورابو اسحاق ابر»آمده است كه  ،در آثار صوفيان

اهل بلخ او  (.926: 9934هجویری،) «بود و اندر عصر خود سيد اقران و شاهنشاه مردان

/ قشيری، 94: 9525/ السلمي،986: 3تا،جبي خراسان بود )ابونعيم،و توانگران  و از ملوک

9935 :24) . 

فضيل عياض و سفيان ثوری را بيافت و با ایشان »آمده است:  ،المحجوبدر كشف

 نخورد. وی را معاملات ظاهر ، صحبت گرفت و در همه عمر بجز كسب دست خود

د جني «.دارد كلمات بدیع و لطائف نفيس ،در حقایق تصوّف و ست و كرامات مشهورا

صحبت  ثوری ا سفيانهای این طریقت ابراهيم بود و بالعلوم و كليد علممفاتيح:» گوید

  (.921: 9934 )هجویری:«كرد

از ملاقات او با حضرت خضر نيز روایات فراواني در آثار صوفيه آمده است، مانند: 

خوردی. مردی را دید اندر بادیه  ،از كسب دست خویش از پاليزواني و آنچه بدین ماند»

ر براد :»گفت ،را دید )ع( و نام مهين حق به او بياموخت و بدان خدای را بخواند و خضر

(. مرید خضر )ع( بود و بسيار 24: 9935) قشيری، «را نام مهين بياموختو ت ،دوداو، من

اختلاط داشت و علم از وی  ،ابو حنيفه ،و با امام اعظم بود مشایخ را دریافته یاز قدما

 (.926:  9934هجویری،آموخت )

اب در ب ،از جملهاست  آثار صوفيانه ذكر شده هایي درتفاوتعلت توبة ابراهيم با 

صيدی  بالنبه د یک گروه چنين گویند كه به شکار رفته بود، :است قولسبب توبة او دو 

 از براى این :یعني« م؟یا ابراهي تَقْلِهذا خُما لِ «ت: و گف برگرداندتاخت. آن صيد روی 

 تگفاسب با او همين سخن  بازگشت.آمد و ربه وی دفزعي  ای ای ابراهيم؟شده آفریده

 (. 93:  9525/ سلمي، 926: 9934/ هجویری،232:  9،ج 9989،)مستملي بخاری...و 

روزی ابراهيم برای شکار بيرون آمد ، روباهي برانگيخت یا »كه  نویسدميقشيری 

را  وتاند یا را از بهر این آفریدهو شد. هاتفي آواز داد، كه تهمي ، خرگوشي و بر اثر آن

را جز از بهر این و اللّه تباره آواز داد از قربوس زین كه واند، ]پس دگرفرموده ،بدین
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 ةپدرش. جبّ و شباني را دید از آنِ فرود آمد ،از اسب .اند[ نفرمودهاند و بدینافریدهني

پشمين بود و پوشيد و سلاحي كه داشت به وی داد و اندر بادیه شد  ،جبّه ،شبان فراستد

 (.24:  9935) قشيری،«مکه رفت  و به

 یامدبدكاني بود و او بر آن دكان نشسته بود. مردی  ،اند: برابر سرای اوگروهي گفته

خواست كه به سرای رود.  .ر سر درپيچيدهبای بسته و مهاری سری پوشيده و عمامه

: گفت« نيست.این رباط » :گفتند «روم.به رباط مي» :گفت «روی؟كجا مي» :گفتند

گفتند:  »این سرا ابراهيم از كه یافت؟»گفت: « سراى ابراهيم ادهم است.»گفتند: « چيست؟»

ه یکى باشد ك رباط این»گفت: « از پدرش.»گفتند:  «پدرش از كه یافت؟»گفت: » از پدر.

ه او كار كرد. بر پى او ببازگشت. ابراهيم آن سخن بشنيد و در دل  «.بياید و یکى برود

 ،آواز داد كه به حق معبودت شهر بيرون شد، ت. چون به دروازةاو را درنياف رفت؛تگ ب

و ام تا تمن خضرم، بيامده»گفت: » تو كيستى و به چه كارآمدى؟»بيستاد. گفت:  بایست,

 (.232: 9،ج 9989)مستملي بخاری، «..را به درگاه خدا برم.

فقيه و محدث  ،بود. اوزاعيبا وجود تنگدستي، هميشه اهل سخاوت ادهم ابراهيم 

اهيم تر و بزرگوارتر از ابريلتضدر ميان قاریان قرآن شخصي با ف»: گفتآن عصر، نامدار 

بخشش  ،همچنين (.962:  3جتا، بي)ابونعيم،. »بودد نبود زیرا وی سخاوتمندترین فرادهم 

ر دیگری بتواند دليل اش كه از جانب پدر برایش به ارث رسيده بود، ميتمامي دارایي

 (.963: 2ق، ج9593این مدعا باشد)ابن الجوزی، 

ز رفت. در یکي ابه جنگ كفار مي ،با احمد معيوفادهم ابراهيم »نویسد: مي ابونعيم

در  - ور حمل شد و در آنجا مدفون گردیددر جزیره درگذشت و به ص ،هااین جنگ

با اما سلمي و قشيری معتقدند كه  (1:  6جتا، بي)ابونعيم،«محلي كه آن را مدقله گویند

: 9935قشيری، /  94: 9525)سلمي، درگذشتشام رفت و آنجا ه و فضيل ب ثوری سفيان

24.) 

   



_________________________________________________________________ 
 49لأنس الاولیاء و نفحات ا ۀطبقات الصّوفیّه، تذکر»بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره      

 
 

 عطّارهای انصاری، ابراهیم ادهم در روایتمربوط به  تاریخی هایگزارش -4

  و جامی
خي گزارش تاریبيست مستند كردن شرح حال ابراهيم ادهم  براینصاری خواجه عبدالله ا

كنيت او ابواسحاق و نسبت او ابراهيم بن ادهم بن سليمان » نویسد:و ميكند را نقل مي

بن منصور البلخي العجلي. از اهل بلخ است از ابنای ملوک. اميرزاده بود، به مکه رفت 

آنجا با سفيان ثوری و فضيل عياض و بویوسف غسولي صحبت داشت و به شام رفت. 

تردید  با ،سپس او «كرد و به شام برفتناطورباني مي ؛د در طلب حلالكرآنجا كسب مي

 ثنيو اِحدی اَاِ هنم في سِدهَاَبن  براهيمُاِ ماتَ»گوید: : و احتياط در مورد سال وفات او مي

 989یعني ابراهيم ادهم در سال   ،«ركثَ هذا اَ تين وَت و سِة سِقال في سنِیُ ة وَمائَ  وَ تينَو سِ

و این گفته مشهورتر است  ه. ق  988شود در سال  از دنيا رفت و گفته مي ه.ق982یا 

 (.86: 9989)انصاری،

الشافعي في سنة  مات»: ي پردازدمبه شرح حال عرفای دیگری  ،درس خود ةاو در ادام

ات م ...المرعشي من قدماء مشایخ الشام،  بن قتادهَ هاما حذیف»و یا  )همان(« اربع و مائتين

برد چون او نيز مانند از بویوسف غسولي نام ميو  (32: 9989)انصاری،«سنة سبع و مائتين

مات بویوسف الغسولي و هو من الزهاد، معروف به »نویسد: امير بود و مي ،ابراهيم ادهم

طرسوسي، سنة اربعين و مائة من اصحاب ابراهيم بن ادهم، رضي اللّه عنهم اجمعين. از 

 .همان() «، امير بود درخورد روزگار خویشاهل حدیث بود

به شکلي موجز و كلي و ادهم را در چهار جمله و حال ابراهيم گزارش شرح عطّار

 ةحمربود. با امام اعظم ابو حنيفه بسي مشایخ را دیده » :بدون داشتن ارزش تاریخي آورده

 يبود در وقت پادشاهای حال او آن صحبت داشته و او پادشاه بلخ بود. ابتد -اللّه عليه

 (63: 9919،عطّار»)،... . كه عالمي زیر فرمان داشت

چرا از خراسان » گفتند:»كند: گونه بيان ميرا ایناز وطن علت فرار ابراهيم  عطّار

 همان)««ای؟آنجا بسي پرسيدند كه دوشت چون بود و امروز را چگونه»بگریختي؟ گفت: 
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مر در اواخر عادهم گوید كه ابراهيم مي ،نسأالنفحاتالصوفيه و او برخلاف طبقات (.15:

 (.931: همان) ناپدید شد و در سرزمين شام یا به احتمالي در بغداد از دنيا رفت

ولي است. ا ةز طبقا »نوشته كه ادهم الصوفيه درباره ابراهيم جامي به تقليد از طبقات

او با صرف نظر از برخي از استنادات تاریخي  (93: 9915)جامي، « ...كنيت او ابو اسحاق 

دهد. جامي همچنين شرح كه در طبقات بيان شده است، دوازده گزارش تاریخي ارائه مي

حذف ال ابراهيم ادهم در آثار پيشين آمده ـكه ضمن شرح حر مشایخ را ـحال دیگ

بر آن اتفاق نظر دارند این است  های تاریخي سه اثردر گزارشنویسندگان آنچه كند.مي

 كرد. كه ابراهيم ادهم دارای فرمانروایي باشکوه و جلال بود و بر بلخ حکومت مي

آموزشي بودن مطالب، سبب گردیده تا انصاری شرح حال ابراهيم  ،وفيهالصّدر طبقات

در  خود د مطالبأیيگيرد و برای اثبات و تركاهرا در جهت تعليم مباني و اصول تصوف ب

افزاید. ها ميشرح حال دیگر صوفيان را به این گزارش ،بنابراین و پي مستندسازی است

موجز و  بدون توجه به شرح و تفصيل  ،اتي كوتاههای تاریخي انصاری با جملگزارش

-ه بيان  شرح زندگي یوسف غسولي مي، بو سپسا .شوندادهم نقل مي زندگي ابراهيم

 9989)انصاری، داشته استير بوده و روزگاری مشابه با ابراهيم پردازد كه ظاهراً او نيز ام

 ،مقایسهمقام اما در  ،ددهارائه مي كافيانصاری از ابراهيم ادهم اطلاعات تاریخي  (.89:

 است. بيشتردو كتاب دیگر جامي از گزارش تاریخي 

ا امّ  ،آیدنميدست هب ،لاولياء اطلاعات تاریخي چنداني در باب ابراهيم ادهما ةاز تذكر

توان به اطلاعاتي دست یافت كه در برخي آثار عرفاني و تاریخي مي ،فحوای روایات اواز 

 .«صحبتي ابراهيم با ابوحنيفههم»ت مانند روای -هم قابل استناد است

 نگریستند. ،یک روز به نزدیک امام اعظم درآمد. اصحاب او را به چشم حقارت»

« ؟تاو این سيادت به چه یاف»گفتند: «. نا ابراهيم ادهمسيدُ: »گفت - اللّهُ هُمَحِرَ -ابوحنيفه 

 9919،عّطار) ««مشغول بود و ما به كارهای دیگر -تعالي -به خداوند ،بدان كه دایم»گفت: 

:63.) 
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های تاریخي دیگر بدون درنظرگرفتن توضيحات و گزارش ،جامي در این باب

 به بازنویسي از گزارش انصاری صرفاً طرفي و بدون هرگونه ابراز نظر با بيصوفيان 

 است. پرداخته

 و جامی عطّارهای انصاری، توصیف شخصیت ابراهیم ادهم در روایت -5

فت و دادن صگيری از شيوة توصيف شامل نسبتترسيم شخصيت بهرههای یکي از راه 

دروني  هایتوانيم به ویژگياین صفات ميگذاشتن كه از كنار همقيد و جملة خبری است 

 و بروني شخصيت پي ببریم.

كه  ویژگي او سهو به  است به ذكر دو جمله اكتفا كرده ،هاانصاری از ميان این شيوه

: و یک مورد را بدان، كندمي اشاره ،لیعني زهد، ورع و توكّ ،ه تصوف استليّاصول اوّاز 

 9989زهد و ورع و توكل و سياحت )انصاری، ،دست در طریقت نيکو زد»افزاید: مي

:86 .) 

 ،با ارائه عباراتي مسجع و با استفاده از صفت، استعاره و جمله ،در گزارش خود عطّار

سد: نویدهد و مينشان مياو تصویری زنده و پویا از هيم اا ارائه سيزده ویژگي از ابرو ب

 متّقي" "آن گنجينة اسرار دولت"  ،"آن سيمرغ قاف یقين"،  "آن سلطان دنيا و دین"

 .(63: 9919،عطّار)"وقت بود و صدّیق روزگار 

اما  دگوی، سخن ميتقليد از طبقاتجامي در این بخش نيز مانند بخش تاریخي به 

 . كندبسنده مي ،به یک جمله صرفاً 

زهد و ورع و "های و از بيان ویژگي (93: 9915)جامي، »دست در طریقت نيکو زد»

 انصاری در طبقات برای ابراهيم ادهم ذكر كردهخواجه عبدالله كه  "سياحتتوكل و 

 .كند، خودداری مياست

  :ابراهیم القاب

 هد. دهای شخصيت او را نشان ميهای صوفيه بخشي از ویژگيدر داستانو القاب  عناوین

 خاصي به ابراهيم ادهم داده نشده است.  عنوان یا لقب الصوفيه:در طبقات
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به ابراهيم  .(63: 9919،عّطار) "شيخ عالم" و" شاه" ،"سلطان" رينظ ،القابي ویژه عطّار

 خواني داردشخصيت ابراهيم ادهم هم است كه با كرامات و ماجرای زندگي و ادهم داده

مشابه نيز  عّطاردر آثار قبل از و (35:  9961)رضوانيان، هستند القاب ادیبانه و اینها البته

 (. 926: 9934هجویری،) المحجوبدر كشف "امير امرا"مانند:  است هدشدیده  آنها

 است. نشده بيانادهم ابراهيم  رایلقبي ب ،الانسدر نفحات

و بعد  الانسنفحاتدر ، گزارش تاریخي نشان داده شده (9همان طور كه در نمودار)

ستندسازی م بيشتر در پيدارای فراواني بيشتری است. جامي و انصاری  الصوفيهطبقاتدر 

في و گزارش وصارائه بيشتر بر  عّطارتأكيد هستند اما های شخصيتي مشایخ ویژگي

 گزارش روایي است. 

 

 
 

 گزارش روایی و داستانی از رفتار و احوال ابراهیم ادهم در سه اثر -6

 م و در قالب روایت است. اینتوصيف غيرمستقيهای ترسيم شخصيت، یکي از شيوه

ج(  ،كرامتبيان ب(  ،عرفاني ةتجرببيان مشایخ شامل : الف(  هایدر روایتروایي  ةشيو

برای  طّارعتنها كه  است تعاليم از طریق گفتگویبيان د(  و بيان تعاليم از طریق كنش

 گرفته است.كارهب را ترسيم شخصيت ابراهيم هر چهار شيوه

رامت، ك یک تجربة عرفاني، یکروایت از ابراهيم ادهم شامل :  پنجالصوفيه طبقاتدر 

 فتگو وجود دارد. گقالب  روایت در كنش و دوروایت بيان تعاليم از طریق یک 

0

50

100

تاریخی وصفی روایی

(9)نمودار فراواني نوع گزارش در سه اثر

طبقات الصوفیه تذکرة االولیا نفحات االنس
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كرامت،  وسهسيعرفاني،  ةتجرب هشتروایت شامل:  نههفتادوالاولياء ةدر تذكر

 .شودیده ميدروایت درقالب گفتگو  هفده روایت بيان تعاليم از طریق كنش و یکوبيست

شامل: یک كرامت، یک روایت بيان تعاليم  - چهار روایتخویش  در نفحات جامي 

 آورده است. - از طریق كنش و دو روایت در بيان تعاليم قالب گفتگو

 عرفانی  ۀتجرببیان  6-1

زبان صوفي )اول ای در خواب و در بيداری و از ها معمولاً حادثهگونه روایتدر این

از  و دروني است ،شود. این تجربيات اغلبشخص( و در قالب  تجربة عرفاني بيان مي

تر و تر و عينيطب نزدیکنماید، به مخاآنجا كه صوفي خود این روایت را مطرح مي

 ثير بيشتری است.أدارای ت

که ذیل بل ،كندنميبيان انصاری تجربة عرفاني را از ابراهيم ادهم  وفیه:الصّ طبقات

( 33: 9989نصاری،سلم خواص )ا مرعشي و ةبراهيم ادهم با علي بکّار و حذیقروایت ا

و علي بکار را در نزد علما از این دو و  كندميرا نقل مرعشي  هروایت خواب حذیق

در یک درجه را یعني به نحوی ابراهيم و حذیفه  ؛داندمي بخصوص ابراهيم ادهم برتر

 .دهدقرار مي

 رااز این چهار، ابراهيم ادهم و حذیفه كم است كه على بکّ »شيخ الاسلام گفت كه: »

 .)همان(«.«مه است از ابراهيم ادهم ،به نزدیک علما

دادم كه مرا من هر روز بر خداى مى»مرعشى گوید: حذیفة شيخ الاسلام گفت كه»

وست ى، ار ما دیدن تو دتوبكه مرا گفتند: حذیفه، آن چنانزود ببر، یعنى از دنيا. در خواب 

 )همان(.«تا ترا ببردید دارید، دیرستىنمى

ایت كند. روعرفاني را از زبان ابراهيم ادهم نقل مي ةتجربهشت  عّطار :ءالاولیا ةتذکر

 ست. خواهي یکي از آنهاملامت ةمایابراهيم ادهم با درونچيني خوشه

بار كه دامن از  چيني رفتم هروقتي به خوشـــه»نقل اســـت كه گفت: »  

تا چهل بار چنين كردند. بار  مرا بزدندی و بستاندندی  ،پر كردمي ،خوشه
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ـــنيدم كه این چهل بار در مقابله آن وچهـل یکم چنين نکردنـد. آوازی ش

 (.  934:  9919،عطّار) «بردندچهل سپر زرّین است كه در پيش تو مي

سه روایت را در یک  كههمراه است خواهي مایه ملامتبا دروننيز در روایت دیگری     

مسجد را سه پایگاه بود. سرم بر هر پایه كه افتاد » د: سوینميكند و جمع ميروایت 

بشکستي و خون روان گشتي؛ آنجا نيز نفس خود را به مراد دیدم و شاد گشتم و چون 

کشوف مقليمي بر من ا سرّ ،پایهدر هر  و سرم بشکست ند،داختنمرا بر این سه پایگاه بي

 .(933:  همان) ««!ها زیادت بودیكاشکي پایه»گفتم: شد با خود مي

 ود.شدر بارة تجارب عرفاني ابراهيم ادهم چيزی دیده نمي ،در این اثر : الانس نفحات

 

 کرامت  6-2

ه از روایت كراماتي ك ت.اسشخصيت مشایخ  سازیبرجستههای بيان كرامات یکي از راه

ي كه در منف گاه به سبب تاثيرات مثبت و وارد ادبيات صوفيانه گردید ،قرن دوم هجری

در  رعطّا .است نویسان بودهتذكره توجهروند حركت مکتب تصوف داشته، همواره مورد 

هركه مجاهده كند با نفس برای نفس، برسد به كرامات و هركه »د: نویسالاولياء ميةتذكر

 (. 94: همان) «به خداوندمجاهده كند با نفس برای خداوند برسد 

مت یک روایت از نوع كرادر بارة ابراهيم ادهم  طبقاتاز پنج روایت  وفیه:الصّ طبقات

 ، به صيد بيرون رفته بود؛ هاتفى وى را آواز داد.در نوجوانى توبه كرده. وقتى» :است

یقظت پدید آمد و دست  ،را. وى را از غفلتو نه بهر این كار آفریدند ت ،ابراهيم»گفت: 

 (. 86: 9989)انصاری،«در طریقت نيکو زد 

مستملي  /963: 93، ج9526،ابن كثيربرخلاف دیگر آثار تاریخي و صوفيانه )

بدون این روایت   (93:  9525/ سلمي، 926: 9934/ هجویری،232:  9،ج 9989،بخاری

در كمال  و انصاری بدون فراهم آوردن زمينه در واقع .ده استبيان ش  پردازشمقدمه و 

در  اتفاقاز اهميت این  ممکن استكند كه تحول ابراهيم ادهم را نقل ميماجرای  ،ایجاز

 ذهن خواننده بکاهد.
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روایت خود را به روایات كرامتي  نههفتادوروایت از  سهوسي عطّار: الاولیاء ةتذکر

ميدان تقابل عناصر واقعي تاریخي و تجربيات است. روایاتي كه  ابراهيم اختصاص داده

با ابزار روایت است. روایاتي كه با توصيف  عطّارای از هنرمندی زیبای عرفاني و آميزه

گيری از فضاسازی مناسب و تحرک و پویایي قوی بهره .شوندزیبا و جزئي باورپذیر مي

-يتتاثيرگذار شخصها و ارائه چند كرامت در یک روایت و گفتگوهای در كنش شخصيت

به ابراهيم ادهم و بزرگي شخصيت او در نگاه  عطّارها نشان از صداقت و اعتماد راسخ 

ابراهيم ادهم "( و روایت 66-63: 9919،عطّار) "ابراهيم ادهم ةتوب"است، روایت  عطّار

 گونه روایات است.( از این19-12-19)همان: "و پسرش

اني عرفذهن مخاطبان آشنای با معارف  ،عّطار تكارگيری استعاره در برخي از روایاهب

 (. 15: 9919،عّطار) "ابراهيم ادهم و آینه "سازد مانند داستانرا اقناع مي

 ،دمنگاه كر ،اشتند. در آن آینهدای در پيش من آینه .روزی بر تخت نشسته بودم»  

( 14)همان:  "( و همچنين روایت ابراهيم ادهم و سنگ15) همان:  «.منزل خود گور دیدم

ز با اعجا ،كه در این روایتاست های جهان برای هدایت انسان گری پدیدهبيانگر هدایت

ره يای را از این صاحب سخن چو در قالب استعاره سنگ نمایش خارق العاده عّطارقلم 

 گذارد.مي دست بر جا

برگردان  یعني ؛أقرإو  بْ لِ قْأراهي افکنده و بر آن سنگ نبشته: سنگي دیدم در » گفت:»

و بخوان گفت: برگردانيدم. نوشته بود كه چون تو عمل نکني به آنچه داني، چگونه 

 (.14:)همان«.«طلبي آنچه نداني؟مي

كه برای  ستا آن عطّارشاید بتوان گفت كه بالاترین خصوصيات آثار منظوم و منثور 

ان تو( و این ویژگي را مي81: 9961)فروزانفر، استیي جامعه گفته شده هدایت و راهنما

 .فتدریااحتي بر ،در تمام روایت ابراهيم ادهم

ي برای ترسيم شخصيت عّطارفراواني روایات كرامتي در این باب، باعث گردیده كه 

دهم ابراهيم ا"روایت "درمانند تصرف در طبيعت متعددی بدیل از ابراهيم از كرامات بي
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دیدار ابراهيم ادهم و "روایت در ( و یا ارتباط با پيامبران 61: 9919،عطّار) "و نابينا

 .( استفاده نماید13)همان: "حضرت خضر و حضرت الياس 

عادی و ست از خوارق عادات. این امور غيرهای اوليای صوفيه سرشار انامهزندگي

شوند كه اندک اندک نامعقول بودن ها چندان تکرار ميدر بين كتاب» نامعقول جهاتياز 

موضوع  ،در این روایت (.51: 9964)شفيعي كدكني،  «آیدها به صورتي نامرئي درميآن

بلکه یک كرامت در  ،شودنمي تنوع كرامات دیده چراكه ،كثرت كرامات محل تأمل است

( و 933:   9919،ارعطّ) "ابراهيم در كشتي"چندین قصه مشترک است مانند داستان 

این  ةمایاما تأمل در درون (936)همان: "ابراهيم در كشتي "روایت دیگر و با اندكي تغيير

  .كندها عمق كرامات را بازگو ميداستان

را به نقل  "توبة ابراهيم ادهم  ": جامي از چهار روایت فقط روایت الانس نفحات

با این آن هم بازنویسي از روایت انصاری است. كه دهد كرامت ابراهيم اختصاص مي

ایي هدادن و تبيين مباني تصوف مطابق با  شریعت از واژهتفاوت كه انصاری برای ربط

هم در متون ( و 58، سبا)كند كه هم در قرآن كریم استفاده مي "غفلت و یقظه"مانند 

 اركبهرا   "آگاهي "اما جامي تأكيدی بر این امر ندارد و واژة  ،عرفاني كاربرد زیادی دارد

مرعشي را از روایات خود  او روایت حذیقه ای نسبي و اخلاقي است.برد كه واژهمي

 .كندحذف مي

براهيم! نه ا»كه: در جوانى توبه كرد. وقتى به صيد بيرون رفته بود، هاتفى آواز داد »  

 «پدید آمد. دست در طریقت نيکو زد وى را آگاهى« را.و اند تبراى این كار آفریده

 (. 93: 9915)جامي،

 

  بیان تعالیم از طریق کنش: -6-3

نها ت شود.معرفي ميدر روایات عرفاني گاهي شخصيت در حين عمل  وفیه:الصّ طبقات

سلم  مرعشي و فةعلي بّکار، حذی ابراهيم ادهم،»، داستان الصوفيهروایت كنش در طبقات

بودند كه هيچ چيز نخورند مگر از حلال. چون از  كردهعهد  است كه با یکدیگر «خواص

http://www.wikiporsesh.ir/سبا
http://www.wikiporsesh.ir/سبا
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چندان خوریم كه »شبهت درماندند، به اندک خوردن روی آوردند.گفتند:یافتن حلال بي

اصلي  بيعت كردن و  (. این روایت برپایه دو كنش33: 9989انصاری،«)از آن به سر نشود

 است. شده ریزی نخوردن مال حرام و كم خوردن پي
اولياء وجود ال ةروایت تعاليم مباني از طریق كنش در تذكریک وبيست الاولیاء: ةتذکر

. دنماینمياین روایات از طرحي منسجم برخوردار هستند كه پيام داستان را مطرح  دارد.

ها بسيار تأثيرگذار و عميق و نمایشي كنش "ابراهيم و آب چاه زمزم"در روایت كوتاه 

اما هنرنمایي  ؛گرچه ابراهيم ادهم تنها شخصيت این داستان است ،است. در این روایت

 .و یکدستي و انسجام كنش او انتقال دهنده مفاهيم بسياری است عطّار
زیرا كه دلو آن را  ،چاه زمزم آب برنکشيدنقل است كه چندین حج پياده بکرد. از »

 .(16: 9919،عطّار) «از مال سلطان خریده بودند

 «یک ساعت از گریستن بازنایستادن» ةبا ذكر جمل عّطار ،زیردر روایت  ،همچنين

 .كشدتصویر ميتصویری دقيق از ریاضت و زهد ابراهيم ادهم را به 

بيرون آمدی و گياه درودی و آنچه دادندی به  ،نقل اسـت كه در رمضان»

ز نماز كردی وهيچ نخفتي. گفتند: چرا خواب درویشان دادی و شب و رو

 ،سایمآكه یک ساعت از گریستن نمي زیراگفت:  ؟با چشـم تو آشنا نشود

: انهم) .«اب را با چشم چگونه آشنایي باشد؟خو ،چون بدین صفت باشم

13  .) 

ابراهيم "این روایت با تنها روایت از نوع كنش در دو اثر یعني در روایت  ةمقایس

ة پویا و سازند شخصيت( 96: 9915( )جامي،33:  9989)انصاری،"ادهم و علي بکار

 دهد.درستي نشان ميبرا در این اثر  ابراهيم ادهم 

ر معيار عصزبان به وی  از زبان هر جامي این روایت  را بدون تغيير الانس: نفحات

 . ه استبازنویسي كرد خود
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 بیان تعالیم از طریق گفتگو: 6-4

 برای بسط و نشر مفاهيم عرفاني كههای عرفا گفتگو جزوی از روایت است ر داستاند

ل آید به داستاني تأثيرگذار تبدیپند و اندرزی كه وقتي به منطق مکالمه درمي»  در قالب

  گيرد.مي شکل( 223: 9961)رضوانيان،  «شودمي

 روایت ابراهيم ادهم و مرد همراه ،انصاری در دو روایت وفیه:الصّ طبقات

عثمان عماره » روایت و پوشي بيان شده استعيب ةمای( كه با درون81: 9989او)انصاری،

  .كنددر قالب گفتگو، مباني تصوف را بيان مي «و ابراهيم

جمعي از صوفيان از جمله ابراهيم  سرگذشت «عثمان عماره و ابراهيم»روایت در 

كند كه در زمين حجر بودند و مریدی جوان باورها و اعمال و اعتقادات ادهم را ذكر مي

د و و از آنها مسير رسيدن به منطقي درست از تصوف  ركخویش را به صوفيان عرضه مي

و جواب  نگفتند از ما كس چيزی»كنند، گونه با او برخورد مياما صوفيان این ،ديطلبرا مي

یکي از یاران ما را دل بران نياز وی  ،وی باز ندادند و در سخن خویش رفتند. آخر

 ،در واقع (81)همان:««.كوشندایشان در نگریستن  نظاره و تيزبيني مي»بسوخت و گفت: 

ن گيرد و با اینوصوفيان زمان خویش را به باد انتقاد مي ،با نگاهي اعتراضي انصاری

-پردازد و این افکار و عقاید را به معرض نمایش ميواكاوی عقاید آنها ميبه  ،جملات

 گذارد.

روایت در قالب گفتگو را برای نمایش شخصيت ابراهيم  هفده عّطار: الاولیاء ةتذکر

است. او در این گفتگوها علاوه بر معرفي شخصيت ابراهيم ادهم در برخي  ادهم ذكر كرده

 «اميع روایت ابراهيم و مرد»پردازد مانند: و اندرز مي به پنداز روایات به صورت مستقيم 

و خواهان پند و  ( كه ابراهيم در جواب مردی كه به خود ظلم كرده939: 9919،عطّار)

 .كنداندرز بود، شش خصلت را به او یادآوری مي

های متفاوت و مایهدر تذكره با درون عطّارهای فراوان از زندگي ابراهيم داستان

های فراگير در جامعه از او شخصيتي چند بعدی ، وارسته و دنيا گریز به تصویر شخصيت

اضت دارد كه راه ملامت و ریكشد كه آزادگي و وارستگي و خدا ترسيش او را واميمي
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( و یا 61: همان) «روایت زندگي ابراهيم در غارهای نيشابور»گيرد، روایاتي مانند در پيش

( و این مرام و مسلک ابتدای 19)همان: «بادت او در راه مکهچهارده سال ع روایت»

مسيری شد كه بعدها صوفيان و ملامتيان در پيش گرفتند. تصوف این عهد دنباله زندگي 

 9919)غني:  آن آميزتره شکل مبالغهـب ،البته و مسلک همان زهاد قرون اول اسلام است

:91 .) 

 «سهل بن ابراهيم و ابراهيم ادهم»ها روایت تیکي از زیباترین روای ،در بعد اخلاقي 

شود. ابراهيم آنچه دارد ( سهل در سفر به همراه ابراهيم بيمار مي16:9919،عّطاراست. )

فروشد و تقاضای سهل را خر خود را مي ،كند و در مقابل تقاضای سهلخرج سهل مي

من  :»گویدو ميگيرد سراغ خر را از ابراهيم مي ،كند بعد از صحت سهلبرآورده مي

 . )همان( بردنهد و ميابراهيم سه منزل او را برگردن مي «؟م برچه سوار شومعيفض

گيری ابراهيم ادهم در برابر موضوع جهتروایت با وجود شش  ،سياسيبعد  در

ت شدشوند اما بقالب گفتگو بيان مي حاكمان آن روزگار است. روایاتي كه گرچه در

در به تصویر كشيدن این بعد از شخصيت  عّطارن از هنرمندی است و نشا فذكوبنده و نا

 ابراهيم ادهم دارد.

نقل است كه روزی جماعتي از مشایخ نشسته بودند. ابراهيم قصد صحبت ایشان »

گفتگوی و  ( 932)همان :  « آید.كه هنوز از تو گند پادشاهي مي» كرد راهش ندادند. گفتند:

 .نيز گواهي بر این ادعاست( 16ن:)همآ «ابراهيم با معتصم»

تصویر  روایاتي است كه ضمن ارائة در زمرة «اروعيالمرد روایت ابراهيم ادهم و » 

اندوه  ،طلبي لشکریانسلطهو آن روزگار  مروشني از اوضاع اقتصادی و فقر حاكم بر مرد

  .داندفرسای یک صوفيه بالاتر ميهای طاقتو غم مستمندان را از عبادات و ریاضت

رفت و در دست چيزی نه  و همه داری بود. نماز شام به خانه مينقل است كه عيال»

عيال  با اطفال وغایت دلتنگ شده كه گرسنه و بروز رفته بود و هيچ به دسـت نياورده و 

راهيم را دید، ساكن رفت. ابمي ،پردرد و اندوه ،و عظيم رومچه گویم؟ كه تهي دست مي

. ایید كه چنين ســاكن و فارغ نشــســتهآمرا از تو غيرت ميیا ابراهيم! نشــســته. گفت: 
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های مقبول و خيرات مبرور، آن جمله را به ایم از عبادتهر چه ما كرده»ابراهيم گفـت: 

 .(11)همان: «.تو دادیم. این یک ساعت اندوه خود به ما ده

طلب گير و ریاضت( نمایندة روحيه سخت19)همان: «دیدار ابراهيم با پسرش»روایت 

ي ین داستان با ویژگا». آیدابراهيم ادهم برمي ةچنانکه از شرح اجمالي افسان .ابراهيم است

ی هانفي تمام سعادت ،های معمولي صوفيان فرق دارد. روح سختگيرنامهسير زندگي

ر نظ ،زندگي، سرتاپای آن را فراگرفته و ویژگي بزرگ آن این است كه در همه مراحل

)برتلس  «خوردازدواج و زندگي خانوادگي به چشم مي منفي شدیدی نسبت به

،251:9963.) 

 "سفری اوو همابراهيم ادهم "از چهار روایت در دو روایت : الانس نفحات

است كه جامي پند و اندرزهای عرفاني  (و داستان عثمان عماره)همان(96: 9915)جامي،

تي ح است.الصوفيه از طبقات بازنویسينيز این دو روایت  .را به منطق مکالمه درآورده

ثر اكه در هر سه  "ابراهيم ادهم و هم صحبتي او در راه" یدر روایت مبتني بر گفتگو

تصویری  عّطار( 96: 9915/جامي، 11: 9919،عطّار/ 81: 9989)انصاری، است مشترک

 دهد.والاتر از ابراهيم نشان مي

يد. من بپوش را، عيب تو برو را دوست بودم و دوستي من تو من ت»ابراهيم گفت: »

 (.81: 9989)انصاری،«« كني یا بدمن از دوستي تو خود بنه دیدم كه نيکي مي

اجرم ام لام. زیرا كه در تو به چشم دوستي نگاه كردهگفت: در تو هيچ عيبي ندیده»

 ( .11: 9919،عطّار)«استام مرا خوش آمدهاز تو دیده هرچه

م دوستي عيب تو برمن بپوشيد.من از دوستي تو ابراهيم گفت:من تورا دوست بود»

 (.98: 9915)جامي، «خود ندیدم كه نيک ميکني یا بد

 خاطره ب جویي نکردنعيبعيوب و روایت انصاری و جامي، ندیدن ة مایدرون

 زیبانگری است. عّطاردوستي و در روایت 

ابراهيم علي بکار »روایت در  نظرطرفي و هرگونه اظهاربا رعایت بي ،در ادامه جامي

نزدیک به علما مه ذیقه كم است و علي بکار حاز این چهار، ابراهيم ادهم و »ة جمل «و ...
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روایت دو روایتش را با موضوع اخلاقي چهار و از مجموع (. را  حذف 96)همان : «ستا

 .كندميروایت را با موضوع اعتقادی بيان  دوو 

 كرامت و روایات كنشيهای بيشتر بر روایت عّطاردهد كه تأكيد نشان مي (2نمودار )

كه به برتری بخشي اولياء برمردم عادی و ویژه شمردن آنها  عّطارذهنيت خاص است. 

كه در توصيف و القاب هم ت؛ چنانـت در این موضوع نقش داشته اسـمعطوف اس

  تر بوده است.و استفاده از صفات ارزشي فراوان های اومبالغه

حال ابراهيم ادهم  شرح درروایت بيان تعاليم از طریق گفتگو  الانس در نفحات

های استدلالي نظر دارد تا چرا كه جامي تا حد زیادی به شيوهفراواني بيشتری دارد؛ 

 شاعرانه و ارزشي.

  
 

 زاویه دید در سه اثر 6-5

آغاز  "شيخ الاسلام گفت"با عبارت الصوفيه انصاری طبقاتدر اغلب موارد، حکایات 

راوی سوم شخص  به نقل از راوی )شيخ  ،شود. در این باب از پنج روایت، سه روایتمي

( 81: 9989)انصاری،"ابراهيم ادهم و همسفر او"و  "توبه ابراهيم"دو روایت  والاسلام( 

 .دانای كل است راوی

ن بيا شوند.آغاز مي "نقل است"پنجاه روایت  با عبارت  ،عّطارروایت  نههفتادواز 

نشان از تسلط و زاویه دید اول شخص و از زبان خود ابراهيم  باتجربه عرفاني هشت 

دانای كل محدود مثل  دید ها از زاویةبرخي روایت است. عطّارتوان داستان پردازی 
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(     2)نمودار فراواني نوع روایت در سه اثر
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گری منفعل است راوی مشاهده ( 14 :9919، عّطار) "درویشابراهيم ادهم با "گفتگوی 

توبه "دانای كل نامحدود مانند روایت دید روایت با زوایة و در داستان نقشي ندارد و

  اند.نقل شده( 63)همان: "ابراهيم ادهم

( به نقل از راوی 96: 9915)جامي، » عثمان عماره»روایت  صرفاً  ،الانس در نفحات

های داستان است و داستان از زبان اول شخص نقل است كه خود یکي از شخصيت

 .سوم شخص و دانای كل است زاویه دید دیگرروایت  شود و سهمي

 

 ر سه اثرها دشخصیت .6-6

 ها از نظر نقشتوان بررسي كرد، یکي از این جنبههای مختلف ميشخصيت را از جنبه

 (993: 9915، اخوتكنش است یعني نقشي كه به عنوان كنشگر در داستان بر عهده دارد )

 .(293: 9919، براهنيها )افشاكردن شخصيتای است برای كنش یا حادثه وسيله و

در اربردی كو پرو تأثيرگذار  ليهای اصصوفيان و مشایخ شخصيت، وفيهالصّ طبقاتدر 

 ت شخصيت اصلي اسهاتف  "توبة ابراهيم"هستند و فقط در روایت  روایت ابراهيم ادهم 

یده دهایي فرعي شخصيت در قالب نوعي و افراد عام های بعضاًكه در كنار آنها شخصيت

 شوند. مي

ابراهيم ادهم و عام و مردمي مربوط به روایات  تعدد با توجه به الاولیاء ةتذکردر 

يوانات . حاستهای عام شخصيت از آن افراد و نامكاربرد بودن مخاطبان تذكره، بيشترین 

برئيل، جهای فوق طبيعي یا ماورایي مانند هاتف و و جماداتي مانند سنگ، آینه و شخصيت

 عّطاروایات های ربيشترین شخصيت تيبحاكمان، پيامبران، به تر بعد از آن نام صوفيان،

خورد. مسخره به چشم مي و های منفور مانند مستشخصيت ،هستند. در این روایت

-جمادات و یا حيوانات جزو شخصيت ،نکته قابل توجه این است كه در روایت ابراهيم

( ویا 66:  9919،عطّار) "آهـو وابراهيم ادهم"مانند روایت  ؛هستندهای فعال یا تاثيرگذار 

  )همان(. "توبه ابراهيم"در ماجرای  "قربوس و ابراهيم"
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ایخ شخصيت از آن مش كاربردنيز به پيروی از طبقات، بيشترین  الانس نفحاتدر

 .است

در و  هـوفيالصّاتـت، مشایخ در طبقـر فراواني شخصيـاز نظ (.9در )نمودار )

ایي به ای از طبقات اجتمهيچ طبقهء الاوليا ةتذكردر دارند فراواني بيشتری الانس نفحات

 است.  دست فراموشي سپرده نشده

 
 

 گیرینتیجه 6-7

تنها ابراهيم ادهم نه مربوط به و كرامات شگفت و جذّاب روایاتزندگي مملو از  شرح

با تفکر  ای مطابقهر نویسنده .است شدهمنعکس آثار تاریخي نيز  دردر آثار صوفيه بلکه 

 ترسيم كرده، زندگي او را یا اقتضائات زمان اندازهای فرهنگي و عقيدتي خودو چشم

م گزارش مربوط به ابراهيم ادهالانس  و نفحاتالاولياء  ةتذكر ،وفيه الصّ طبقاتدر  ست.ا

  گاه مشابه و گاه متفاوت است.

ي در پنویسنده گویي و است بيشتر های تاریخي الصوفيه گزارشطبقاتدر 

در كنار دیگر صوفيان از را ابراهيم ادهم او است. ادهم كردن شرح حال ابراهيم مستند

شيوة . دبخشبرتری ميادهم را بر ابراهيم  بکارعلي  كند و حتيمطرح مي جمله علي بکار

 اغراض( و كردتقریر ميمریدان و شاگردانش  برای درس ةدر جلستدوین اثر ) كه آن را 
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خاص  دتيعقي ذهنيتبه طور كلي و  تصوف نویسنده كه مبتني بر برتری بخشيدن به

ز نظر ا باعث شده كه ابراهيم ادهم (تبيين مباني تصوف مطابق با عقاید حنبلي )داشتن

  .و مبادی آداب باشدمتوكل  ،صوفي زاهدیک  صرفاً انصاری، 

نه تنها در  او را عّطارو  شودعرضه ميحماسي  ةچهریک از ابراهيم ولياء اال ةدر تذكر

 فتصآینه به نيدكش ریاضت ؛ چرا كهشمارددر كل جهان واجد برتری ميبلکه  اجتماع

با توجه به نگاه  ،همچنين .كندای پيدا ميو منزلت ویژه انجامدشدن این شخصيت مي

زاهدی  و پوینده در مسير انسانيتانساني  از سوی اوابراهيم ادهم  ،عّطارمدار انسان

 . شودمعرفي ميمبارز و شهيدی مردمي ، ناقد و جو، آزاداندیشملامت

اما در مورد  ،كندگزارش انصاری را در اثرش نقل مي هایي ازبخشاینکه با جامي 

ابراهيم ادهم كمتر از انصاری به كشف و كرامت توجه داشته و بيشتر بر استدلال و گفتگو 

اری یا با انصحاكي از تفاوت ذهنيت او نسبت به كمالات مشایخ  . این موضوعتأكيد دارد

  توجه به انتظارات مخاطب در این دوره بوده است.

كه  بينيمشده از یک مقوله بدانيم مينقلاگر تجارب عرفاني مشایخ را با كرامات 

ز ابيشتر ابراهيم ادهم العادة بر روایات كراماتي و خارق عطّارمانند  از این منظرانصاری 

   .ورزدی وی تأكيد ميمداراخلاق برجامي ؛ در حالي كه جامي توجه داشته است

 

 ذمنابع و مآخ

  ها:الف( کتاب
 ، تهران: بنياد نشر قرآن.ایالهي قمشه ةترجم (،9983) قرآن كریم. .9

 :وت. بيرالثاني الطبعهي اللادق مصحح: ،صفه الصفوه،  ق(9593) ، ابن الجوزی، جمال الدین ابوالفرج .2

 دارالمعرفه، 

یوسف علي طویل ، وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان، ق(9593)  ،ابن خلکان، شمس الدین بن محمد .9

  .دارالکتب العلميها بيروت:و مریم قاسم طویل، 

 يابو عبدالله علي عاشور الجنوبمحقق: ، تاریخ دمشق الکبير ،ق(9529)  ،ابن عساكر، علي بن الحسين .5

 .ث العربياربيروت: داراحياء الت



_________________________________________________________________ 
 83لأنس الاولیاء و نفحات ا ۀطبقات الصّوفیّه، تذکر»بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره      

 
 

به تحقيق (، شذرات الذهب في اخبار من ذهب، 9166ابن عماد، شهاب الدین عبدالحي بن احمد، ) .4

 دمشق: دار ابن كثير.  ،طعبدالقادر الأرناؤو

بيروت: ط، الارناوو عبدالقادربه تحقيق ، و النهایه ةالبدای ،ق(9533)  عمر،ابن كثير، اسماعيل بن  .8

 .دارالفکر

ق (، المستفاد من ذیل تاریخ بغداد، انتقاء ابن الدمياطي، 9524، ) محمود بنمحمد ابن نجار البغدادی،  .3

 بيروت: دارالکتب العلميه.

بانک چاپخانة تهران:  دد،تجا محمدرض ترجمة ،الفهرست، ه.ش(9958)، محمد بن اسحاقابن ندیم،  .6

 .بازرگاني ایران

حوت،  یوسف كمال: گردآورندهالأصفياء، الأولياء و طبقاتةحلی ،)بي تا(، ابونعيم، احمد بن عبدالله .1

 دار أم القری. :قاهره

ر، ادمصطفي عبدالقبه تحقيق  ،ات الاصفياءطبقالاولياء و ةحلی، ق (9596)  ----------------- .93

  .رالکتب العلميهاعطا، بيروت: د

 فردا. اصفهان:، دستور زبان داستان ،(9912)، احمد اخوت، .99

بيروت:  ط،وؤلاارناااحمد: محقق/ مصحح ،بالوفياتلوافي، اق(9523الدین خليل.) صلاح الصفدی، .92

 . داراحياءالتراث العربي

 تهران: توس.  ي،مولایور حمد سرمح: تصحي ،هالصوفيطبقات، (9989عبدالله.)خواجه  انصاری، .99

 نگاه. تهران:، نویسيقصه ،(9912)، رضا براهني، .95

 سخن. تهران: ی،محمود عابد :و مقدمه حيصحت ،الانسنفحات، (9915)،عبدالرحمن جامي، .94

سعد یوسف محمود ، محقق: تاریخ الاسلام والاعلام(، بي تا)الذهبي، شمس الدین محمد بن احمد،  .98

 .لمکتبه التوفيقيه: االقاهره زعزی واب

شعيب محقق/ مصحح:  ،سير اعلام النبلاء، ق(9595)  ------------------------- .93

 .بيروت: موسسه الرساله ،الطبعه الحادیه العشرهالأرناؤوط، 

 .سخن تهران:، های عرفانيحکایت داستاني ساختار، (9961)، قدسيه رضوانيان، .96

 .الکتب العلمية :بيروت ،هالصوفيطبقات، (ه.ق9525)، محمد بن حسين سلمي، .91

 :حيدرآباد ، الرحمن بن یحييعبدمصحح: ، الأنساب ،(ه. ق9962) ، الکریم بن محمدسمعاني، عبد .23

 .هالمعارف العثماني ةمجلس دائر

 زوار. تهران:ي، استعلاممحمد  :كوششبه  ،الاولياءةتذكر، (9919)، فریدالدین نيشابوری،عطّار .29



___________________________________________________________________________________________ 
 54، شماره9911تابستان ویکم، نامه، سال بيستكاوش 86

 

-بدیع :/ مصححققحم ،قشيریة رسالترجمة ، (9935)ابوعلي عثماني،  ،عبدالکریم ابوالقاسم قشيری، .22

 . يفرهنگ تهران: علمي وچاپ چهارم،  الزمان فروزانفر،

الشریف  قم: ن،عباس احسابه كوشش  ،فوات الوفيات و الذیل عليها، تا()بي، محمدبن شاكر كتبي، .29

 الرضي.

 شرح التعرف لمذهب التصوف، تهران: اساطير.  ،(9989)،اسماعيل مستملي بخاری، .25

-ةمركز دائر تهران:، 2ج اسلامي،المعارف بزرگةدائر، در «ابراهيم ادهم» (.9919) ،مجتبایي، فتح الله .24

        . 533ـ 539، صص اسلاميبزرگ المعارف 

 ب( مقالات:
روایت ها و عناصر داستان زندگي »، (9913) ،نوعي غلامحسين .یحيایي علي .، پيمانابوالبشری .28

 .43-94صص ،934شماره ، جستارهای ادبي ،«ابراهيم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایي

براساس مثنوی تحليل شخصيت داستاني ابراهيم ادهم»، (9968)، غلامحسين غلامحسين زاده، .23

 .962-989 ،98شماره های ادبي،مجله پژوهش ،«مولوی

مجله دانشکده شناسي، ،توبة ابراهيم ادهم از منظر روایت(. »9913) راغب،محمد  مؤذني، علي محمد، .26
 23-9 ، صص931شماره ،ادبيات و علوم انساني

یک حکایت و هشت »، (9918) رضاپوریان، اصغر  همتي، اميرحسين غلامرضا، هاتفي مجومرد، .21

       236 -259، صص5شماره  ،ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي. «روایت از توبه ابراهيم ادهم

 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/387672/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/387672/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d9%87%d9%85%d8%aa%db%8c
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/413655/%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/413655/%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86

