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  ي احمد غزالي از طوس تا تلمسانطريقه
  

  21سفليانسيه شيخ ١*شهرام پازوكي،                                        

  1 ايران،دانشيار مؤسسه پژوهشي حكمت و فلسفة

  2اسالمي، گروه تصوف و عرفان عرفان اسالمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرانتصوف و دانشجوي دكتري 

  )28/4/90: تاريخ پذيرش نهايي-4/2/90:تاريخ دريافت مقاله                                             (

  
                 چكيده 

غزالي كـه    احمـد  يهيقـ ر، ط اشنامه در شجره  ولي اهللا شاه نعمت   يهق خر بت نس يبر پايه 
 با چند واسـطه بـه شـيخ ابومـدين در            مات تاريخ است   به مغرب از مسلّ    اين طريقت رفتن  

ولـي در   اهللا  به شاه نعمـت  مشايخي  ميانجيگري  با  نيز پس از او  و. رسدي م اير الجز مسانتل
 هـايش نوشـته  جاي در جايين را  ابومد عرفان نظري،  به عنوان پدر   عربيابن. رسد مي ايران

 مكتب   صوفي عراقيدين  فخرالّ .كنداو ياد مي    از نجا عنوان شيخنا يا ابوالّ    ه و با  شتداگرامي  
 كتـاب خـود بـه نـام     ويصـدرالدين قونيـ   نزد الحكمفصوص فراگرفتن پس از  نيز خراسان
 لمعـات  خواندناز   پسوي  ي قون  كه نويسدمي  احمدغزالي سوانح العشاق ت  بر سنّ  ا ر لمعات

ب طريقتي شـاه نعمـت       نس  مستنداتي دالّ بر   يافتن  با .كندمعرفي مي  فصوصآن را شرح    
  بيـشتر در قالـب آثـار          كـه   تأكيد كـرد   غزالي طريقت شيخ احمد   گسترش  بر توان مي اهللا

ها  به يكي از اين زنجيره     روار پيش نوشت .قابل مشاهده است  از ابومدين     پس يشده نوشته
مـورد بررسـي    احتمالهـا    .رد اختصاص دا   احمدغزالي ، شاگرد شاگرد  ابوالبركات يعني شيخ 

    .دمشخص ش ها با يادكرد دليلها آن و ميزان اعتبارگرفتقرار
                                                              

   شاه نعمت اهللا ـابوالفضل  ـبغدادي  ـ احمد غزالي ـابوالبركات  ها واژهكليد 
                

    )اهميت موضوع له،أطرح مس( مقدمه
غزالی از دو طریق صورت گرفته است، یکی  احمدهای و تعبیر باورهاتأثیرکلی طوربه

 ؛مستقیمشفاهی شیخ و یکی از طریق غیر های  از رهگذر آموزه یعنی؛از طریق مستقیم
 ی است که از کسان)ق٥٢٥( همدانیعین القضات .  مریدانشهایاز رهگذر نوشتهیعنی 
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 د به خصوصخو های نوشته او را درهایآموزهغزالی آشنا بوده و  طور مستقیم با احمدبه
ن خواجه تقریباً روزگاراهمر مریدان و دیگدر مورد .  استدهبازنمو فارسی هاینوشته
  و)ق٥٦٣( نجیب سهروردیابو ه مشایخی چونکمسلّم این دانیم ولی قدری نمیچیز

  باورها،ی دراشاعه و انتقال افکار غزالیا حتّی مریدان گمنام و )ق٥٥٠( بوالفضل بغدادیا
                                                                       .)٧٧پورجوادی،( ندسزایی داشت ب، نقشواجه احمد خهایو تعبیر
شایخ خود سروده و در  می زنجیرهۀای که دربارولی در منظومههللا   نعمتشاه    
شیخ ابوالبرکات به شیخ ابوالفضل  خود را از طریق یه است، خرق اشعار او موجوددیوان

  وی چنین آمده؛دیواندر  .کندغزالی منتسب میاحمد یهبغدادی خلیف

از  خطّی یه نسخترینکهنه  شاه نعمت هللا، دردیوان بر  افزوناین نسبت خرقه
- شمسدر خانقاه  ش١٣٣٣ سالبه فرزام حمیداین نسخه را .  آمده است نیزاو رسائل
وشش تفسیر قرآن و هشتاد در ی مفصّلیهرسالازین گذشته  .است کرده  مطالعهالعرفا

 حدود سال  احوال اوست که شرحای درشاه نعمت هللا، حاوی تذکرهآثار  رساله از

                                                                                                                                                                             
  .  است326ـ325، الحقائقطرائقمواردي كه داخل پرانتز ذكر شده، براساس كتاب  .293همان،: ـ كن .1

ــود  ــادل بــ ــام عــ  قطــــب وقــــت و امــ
ــفتي   ــو ســـــ ــد را نكـــــ  در توحيـــــ
ــي     ــا دانـ ــت تـ ــن اسـ ــيخ مـ ــيخ شـ  شـ

 )بفـزود (  فـزود   )هـا (كز كمالش بسي كمال   
 )يدشه(يشهسعيد آن است)صعيدي(سعيد كه

 بكمـــــال از ولـــــي  واليـــــت  يافـــــت
ــيما   ــه  ســ ــام  و     مــ ــاب   تمــ  آفتــ
ــد  ــود  در  توحيــ ــرش  نبــ ــه  نظيــ  كــ

   بــــود ابوالــــسعود او    كنيــــت  
 بــــس كــــرم كــــرد روح  او بــــا مــــن 

 ذات وصـــــفات و كمـــــال وبجمـــــال
ــتادي     ــه  اســ ــالن   بــ ــضل  فاضــ أفــ

ــود   ــي    بــ ــل   جاللــ ــر   كامــ  1مظهــ

 )55ـ54ژان اوبن، (                          

ــل بـــود شـــيخ مـــا كامـــل و مكمـ 
ــي     ــخن گفت ــون س ــاد چ ــاه ارش گ

ــافعي  ــود يـ ــام عبـــداهللا) و( بـ  نـ
ــم  ــر  او  ه ــوفيپي ــال ك ــودكم   ب

) سـعيد (ابوالفتـوحِ صـعيد   باز باشد   
ــدين  از ــي م ــت  اب ــت ياف   او عناي

ــشرقي    ــود  مـ ــي   بـ ــمغربـ  صفابـ
 )سـعيد (  شـيخ   اسـت مدين  ابيشيخ  

   دديگـــر   آن  عـــارفــو  ودود   بـ
ــود   در   ــسكنابـ ــدلس  ورا   مـ  نـ

ــم      ــود  ه ــر او   ب ــاتپي  ابوالبرك
ــود      ــضل   ب ــاز   ابوالف ــداديب  بغ

ــيخِ   او   ــي ش ــد غزال ــود احم     ب
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ده و بعد از ش نوشته عبدالرزّاق کرمانی  بنعبدالرزّاق بن عبدالکریم دستبهق ٩١١
 در رسالههردو .  موجود استیه تذکرترینکهنه بن شیرملک واعظی عبدالعزیز يهتذکر
اوبن به   ژانکوششبهای مجموعهر  ایران و فرانسه دجمن انیهش به وسیل١٣٣٥سال 
 را العرفا که منظومهشمسی  ه از نسخ نسبت خرقهای با عنواندر رساله .رسید چاپ

                   ؛ است آمده بوده و دارای ارزش تاریخیکندتأیید می
 و از مــن كــه تــا شــوي آگــاه    بــشن         
ــول اهللا              ــد رسـ ــدم رسـ ــه جـ ــا بـ  تـ

  

كـــــه مـــــن دارم) اي(نـــــسبت خرقـــــه...«  
ــي  ــه مـ ــين اســـت كـ ــرحشاينچنـ ــم شـ دهـ  

 

 هللا بن عبدهللا بن محمد بن عبدهللا الحسینی از حضرت با ة این فقیر نعمةخرق«
 عبدهللا یافعی خعبادهللا، شیهللا، ناصر السالکین، حافظ بالدرفعت قطب المحقّقین، قدوة

  هللا علیه و او از سالک مسالک مکاشفات و عالِم عالَم مشاهدات شیخ صالح بربریةرحم
 هللا علیه و او از مرشد کامل و کامل مکمّل شیخ کمال الدّین کوفی  رحمة هللا ةرحم

علیه و او از شهسوار میدان ریاضت و تاج فرق والیت شیخ ابوالفتوح صعیدی رحمة هللا 
 مغربی رحمة هللا علیه و او از ساکن او از مجرّد جهان تفرید شیخ ابی مدین و علیه

خانۀ قدسی شیخ ابوسعید اندلسی رحمة هللا علیه و او از سراپردۀ انسی و معتکف خلوت
مقدّم اصحاب مقامات و سرور ارباب حاالت شیخ ابوالبرکات رحمة هللا علیه و او از مجاور 

 شریعت شیخ ابوالفضل یه طریقت و مدرّس مدرساه حقیقت و مفتی خانقیهکعب
 »... هللا علیهة رحمغزالی از مظهر جمال ذوالجالل شیخ احمد هللا علیه و اوة رحمبغدادی

  .)٥٧ـ٥٦فرزام،(
 رویکرد دوتوان  میبرای اثبات این نسب خرقه از شاه نعمت هللا تا احمدغزالی

 شیخ های آموزههایی از رگه یافتنله و دیگرییکی بررسی تاریخی مسأ: داشت
 این مقاله  مورد اهتمام کهچهآن. مشایخی که پس از او ذکر شد ی اندیشهاحمدغزالی در

 بررسی قالهمغیر از این  جای دیگری  رویکرد دوم نیز دربوده وی تاریخی  پژوهشاست
                                                    استوار است؛پرسش دوبنای این نوشتار بر پاسخ به  .شده است

 یهولی به عنوان خلیف هللا نعمت  شاهیه خرقنسب  شیخ ابوالبرکات که در ـیک
 واقع کیست؟برند، به از او نام میلقببا  بغدادی آمده که فقط ابوالفضل شیخ

                                     هایی مطرح است؟ی تعیین هویت واقعی او چه احتمال برا ـدو
 ترین منابعکهنه،  شیخ ابوالبرکات احمدغزالی تاجانشینبرای یافتن این اتّصال از 



  ١٣٨٩ مجلۀ ادیان و عرفان، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان  ١٤

 نظر  درباو   است یاد شدهاو از لقب اینکه تنها با با توجه به .مورد مطالعه قرارگرفت
  احمدغزالی جانشیندرگذشت( ق ٥٥٠  سال یعنی پس از خاص زمانییه محدودگرفتن
ها نیز در پایان نتیجه بررسی . بررسی شدهااحتمالق  ٥٧٠ سال تا)بغدادیابوالفضل یعنی 
               .گردیدذکر 
 یلی با لقب ابوالبرکات و در محدودهکبه طور  ـ شیخ ابوالبرکاتبرای هااحتمال. ١

  :ا عبارت است ازآنهفهرست نام که   نام سیزده نفر در منابع یافت شدزمانی موردنظر
                                                            بغدادی بن مبارک  اهللاةهبکات  ابوالبرـ١

                                                                   )ملکا( بن ملکان اهللاةهبابوالبرکات  ـ٢

                       )ن تلمیذاب  ـامین الدوله نصرانی( اهللاةهب بن صاعد بن  اهللاةهبابوالحسن  ـ٣

                   بغدادی نیشابوری ابوالبرکات اسماعیل بن شیخ ابی سعد احمد بن محمد ـ٤
                                                                ابوالبرکات جعفر بن عبدالواحد ثقفی ـ٥
                                                                         ابوالبرکات صاحب بقعۀ ابداالنـ٦
                                                   )سمنانیقی الدین علی دوستی ت( ابوالبرکات ـ٧
                                                                    )انباریابن ( ابوالبرکات نحوی ـ٨
                                      )نفیس(ابوالبرکات محمد بن حسین انصاری حموی  ـ٩

                                              بغدادی محمد بن مبارک حسین بن اسماعیل ـ١٠
                                                      تلمسانی ابوالبرکات ابن أبی یحیی ماللی ـ١١
                                                                                         ابوبَرَکه همدانیـ١٢
                                                                          خضر بن شبلابوالبرکات ـ ١٣

در  خوبی تاز دقّّداخته و پر موضوع ن به ایای ویژهگونه به کهقایالحقطرائق کتاب
ـ   معروفیه را ابوالبرکاتیسلسلهقطب یازدهم از  ،منابع برخورداراستدیگر  مقایسه با

 .آوردمی  ابوالبرکاتعنوان  مطالبی را زیرند وک میذکر  ـون ذکر پیشوند و پسوندبد
                                                         ؛ عبارتند ازاند که در این کتاب آمدهوالبرکاتاب ه ب ملقّبافراد
عبدهللا به نقل از  قئق الحقایطرا ی،مبارک بغداد بن اهللاةهبابوالبرکات  .١ـ١
 .کندذکر می ق ٥٠٧ سالدرگذشته به  رایادشدهابوالبرکات   هللا،ت، استاد شاه نعمیافعی

 شیخ  همان که امکان دارد اوآیدگونه برمی اینالحقایقطرائق یهنویسند از کالم
ا جز ابوالبرکات ههنامدر این کتب موجوده و کرسی...« :ویسدنمی  زیرا.ابوالبرکات باشد
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 :فرمایدمیکه  الجنانة مرآکتابمگر در  .انداز این ثبت ننموده  غیربزرگشایخ اند و مننوشته
شاه   خودی زنجیرهو در ذکر ق درگذشت٥٠٧ن مبارک بغدادی در سال ب اهللاةهبابوالبرکات 

                               :فرمایداز ذکر ابوالسعود آندلسی می  بعد هللا ولی در منظومهنعمت
             بجمال و كمال و ذات و صفات               پير او بود هم ابوالبركات                         

          شد تا يكي چون شيخ ابوالبركات    اهر مات شد    صد هزاران شيخ ظ              : نيزو
های شیخ ابوالبرکات  از گفتهبحرالمعارف در همدانیمدعبدالصّمالّسخنی را به نقل از 

ابوالبرکات گفته است «؛  چنین است کهآوردیخ می شهایط شرط دوازدهم از شر بیاندر
 در معیار  مردان بخلق نیکو ظاهر شود وتر است از هر مرتبتی و جوهراضلکه خُلق نیکو ف

                                                  .) ٢/٥٩٨شیرازی،( »ترصوفی او نیکوتر لقخُ را او هرکه، است خلق فتصوّ

  همانقیالحقاطرائقبه بیان  ،)ملکا( انلکمَ علي بن بن  اهللاةهبابوالبرکات  .٢ـ١
البته یهودی بودن  .شودمسلمان میها بعد است که دی یهو پزشکدیابوالبرکات بغدا

این شخص  .داند است عجیب میعلی اینکه نام پدرش  را با توجه به هللا بن ملکانهبة
 ینوشتهدر فلسفه  ٢المعتبر بود و کتاب  جذام بیماریدرمان در ١رشعثا بَیه نسخصاحب

ماری جذام موجب ی در درمان بوابتکار ا .وست و به ابوالبرکات بغدادی نیز مشهور استا
                         .شهرت او شد

با اصل و نسب و  او را قطرائق الحقای، هللاةبن صاعد بن هب اهللاةهب ابوالحسن. ٣ـ١

ق  ٥٦٠ ال بود که در س پزشک بن ملکانهللاةهب از دوستان یو. داند میاندیشمند
 بنغنایم بن ابی هللا ابو الحسن هبة« ؛ استه چنین آمدالوفیات او در یبارهدر .درگذشت

 مسیحی به ابن تلمیذ شهورتلمیذ پزشک صاعد بن هبة هللا بن ابراهیم بن علی که م
 کرد و  یادالخریدهاو در کتاب از هانی عماد اصف. بغدادی استالدوله با لقب امینپزشک 

 ابی البرکات میذ وبین ابن تل: سپس گفت. ش بودروزگارگفت بقراط زمانش و جالینوس 
 رقابت  المعتبر فی الحکمة کتابینویسنده  بن علی بن ملکان، حکیم مشهور وهللا هبة

و در او یهودی بود .  بوده استای رسمحرفهکه بین اهل هر طوریهمان. وجود داشت
 از جذام . درمان کرد نیش مارم مبتال شد و خود را با  به جذا. عمرش اسالم آوردپایان
او را تلمیذ ابن  است ولیمشهورافت و نابینا شد و داستانش در این خصوص شفا ی
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   .الكتاب المعتبرفي الحكمه ، بن علي بن ملكا البغدادي اهللاهبةابي البركات  :ـ نك. 2
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 برخالف او دوستشکه  تلمیذ بسیار فروتن بود درحالی ابن.دوست یهودی خود خواند
 زیرا نام ، بودن اوستمسیحی است ق الحقایائقطر ینویسندهب آنچه موجب تعجّ .»بود
                                                .)٦١١ـ٦١٠،شیرازی( علی استبن  او نیز ابراهیمجدّ

سعد احمد بن محمد نیشابوری ول بن شیخ ابابوالبرکات اسماعی .٤ـ١
 در شنام.  استالجنانةمرآق بنابر نظر یافعی در  ٥٤١ سالدرگذشته بهاو  ،بغدادی
 شیخ ابوالبرکات  عنوانزیرلفضل بغدادی و ا شیخ ابومعاصران ی در زمره الحقایقطرائق

  جانشینرا برای نفی او به عنوان شیخ ابوالبرکات  دلیلی نویسندهالبته. آمده است
                                                               .)٦٠٠،وهم( کند ذکر نمی بودنشانروزگارابوالفضل بغدادی با وجود هم

  ابن جوزینقل از بهق الحقایطرائق ،ثقفیعفر بن عبدالواحد  ابوالبرکات ج.٥ـ١
ابن جوزی وفات ابونجیب  .کند ذکر میق ٥٦٣ سال درگذشته بهاین شخص را

                                           . آورده استن سالی در همنیز  رادیرسهرو
بر این برخی  .سرکان است تویبداالن اَروستای در  واقعایمقبره  ـابوالبرکات .٦ـ١

 .مزار منقوش است  کوفی یا میخی بر سنگمانند ی به خطّشیخ ابوالبرکات باورند که نام
ا توجه به دانش خود از  بود ب اهل کمال که فردی دانشمند و اسدآباد وزیرمیرزا بهرام

ستا  آن رویهناموقف که داد  آن را مزار شیخ ابوالبرکات بغدادی تشخیص،هاوشتهنسنگ
 باور ولی بهند دان میزاده امامود اینکه برخی آن رابا وج . استنیز برآن سنگ ثبت

 . به رحمت حق پیوستق ٥٦٢ که در  قبر ابوالبرکات استدرستی به قیالحقاطرائق
 به زیارت آن بقعه  آنجا اهالییهتویسرکان است و هماز نواحی افزوده شده به  ابداالن

  .)٥٨٩،وهم( ١روند می
های  آن را از اشتباهطرائق ،)سمنانیتقی الدین علی دوستی (ابوالبرکات . ٧ـ١
عالءالدوله   باروزگار هم را شاگرد ابوالفضل بغدادی و  ویزیرا. داند میالعاشقینریاض

سال ١٠٩ که شیخ ابوالفضل حالی است  این در. استدانسته) ق٧٣٦ـ٦٥٩( سمنانی
 و المؤمنینمجالس بیان بر بنا،بر این  افزون.تگذش شده در یاد ابوالبركاتاز  پیش

 پانزده  در سنو کرد  شرکتهادر خدمت غازان خان در یکی از جنگ او االنسنفحات
 شیخ نورالدین صحبت  در بغداد بهق ٦٨٧ سالدر  .گرفت ورد جذبه قرارسالگی م

  در. ارشاد یافتیجازهحج ا از سفر ق پس ٦٨٩ در.  رسیدعبدالرحمن اسفراینی
                                                                                                                                                                             

رونقی . وجود ندارد شده ای دل به مخروبهتوجهی ب در حال حاضر جز یک چهاردیواری که در اثر بی. ١
 . شود دوران صفویه مربوط می ازهای قبلبه زمان احتماالً کند هم که طرائق از آن یاد می



 ١٧  ی احمد غزالی از طوس تا تلسمان طریقه

 بنابراین.  سالگی او باشدنزده پس از پاکم دستبایستانشینی ابوالبرکات میج کهصورتی
که وی بنا به حالی در.  باشدابوالبرکات با عالءالدوله، او باید صدوهشتاد سالهانس  هنگام
  .)٦٠٠ـ٥٩٩ ،وهم(   رکن الدین عالءالدوله سمنانی استیاران  ازنفحات االنس یهگفت

 شیخ  باهمروزگار او را الحقایقطرائق ،)انباریابن (نحوی بوالبرکات ا .٨ـ١
 سال به نحو دارد ور دانش خوبی دهای نوشتهوی. داند میکاردرستابوالبرکات و فقیهی 

 الدین با شیخ کمالعصرهم طرائق نام او در .)٦١١،انهم(١درگذشت در بغداد ق٥٧٧
                                                             .)٦٥١،وهم( کوفی ذکر شد

                    )نفیس (حمویابوالبرکات محمد بن حسین انصاری  .٩ـ١
 در منابع یافت گردیدبر آنچه ذکر  افزون دیگری افراد، موارد قابل بررسیدیگر. ٢

              است؛ شد که به شرح ذیل
 نام او را در الذهبشذرات ی،اعیل بغدادمحمد بن مبارک حسین بن اسم .١ـ٢
بغدادی محمد بن مبارک بن حسین بن اسماعیل « :نویسدو میه کرد یادق  ٥٦٤سال 

 و آورد را ابن جوزی نام او. استحصری  به ابنشهور قاضی ابوالبرکات مفقیه حنبلی
و دانش دیگران خواند  و بناءبه دنیا آمد و قرآن را نزد ابن ٥١٠گفت دوست ما سال 

بدهللا  در روستای عداورانفقه را نزد قاضی ابی یعلی و ناظر و رئیس . حدیث را فراگرفت
                                                                                                 .)٤/٢١٤بن العماد ،ا( » ناگهان در ماه رجب درگذشتواز واسط خواند 

ح نصربن ابی فرج الدین ابوالفتو برهانشیخ قاریان« :نویسد میاظ الحفّةتذكرذهبی در 
او  ی  هم دربارهابن شهرزوری . جماعتمام ا وه مکساکنحنبلی محمد بن علی بغدادی 

 ،محمد ابن مادح  ابی،علویابی طالب ، ابن زاغونی، وقت ابی ازوا .ه استگفتسخنانی 
  و دیگران حدیث و دانشهای نقلی آموخت مقدسیهابي زرعبطی و ن  اب، سبل بنهبة اهللا

 » بود مفید دینایر ب وکرد نسخ های فراوانینوشته . داشتقه زیادیعال به هنرو 
 .)١٣٨٣ـ١٣٨٢ /٤ذهبی، (

 دین، بزرگاناز . از راویان مورد اطمینان حدیث و حافظ قرآن بود« :ابن نجّار گفت
ادب بود و دیگران را از علم  بسیار با:  منذری گفت.داری بودعبادت و شب زندهدانا، اهل 
 .)همانجا( » سال در مکه بودبیستاو . کردمند میخود بهره

در کتاب  ،) خلیلیهخطبشارح ( تلمسانیابوالبرکات ابن أبی یحیی ماللی  .٢ـ٢ 

                                                                                                                                                                             
 .بین فرات و بغداد ده فرسخ راه است .ار فرات استروستایی قدیمی کن: نبارا. ١
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 زوق حفید، ابن مر اماماو نزد«: ها آمد نام او با این عبارتتعریف الخلف برجال السّلف
 آنجا به شرق سفر کرد،. آموختدرس  و دیگران  فقیهسلیمان بوزیدی، بانیفعققاسم 

مانند  با گروهی .ی بهرام را تصحیح کردنوشته الشرح الکبیر را درس داد و خلیلمختصر 
 الرجز الضریرشرحی بر .  کردجود فرضی و ابوالقاسم نویری و دیگران دیدارشیخ ابو 

 .)٢/٢٨ابواالجفان،( »ی بنام محمد داشتسرپ و نوشتیان دانش بمراکشی در 
  بادورههم درس ناخوانده واو از مشایخ  ،)بَرَکَت همدانی (همدانی ی کهرَابو بَ .٣ـ٢

 القضاتعین هاینامه او یه دربارمنبع ترینالقضات است که مهمّاحمدغزالی و عین
پورجوادی نصرهللا  .اند آوردهنقل از اوق بهیین طر ازن او مطالبی را ااجامی و متأخر. است

ق در همدان ٤٤٠  سالوی در حدودکه  دهدنشان می هاییاست که قرینهبراین باور 
 ٥٢١های ن سالایم او. ه استهای عمر خود را در همدان گذراند شده و بیشتر سالهدزا

ت و فلسفه  بود و حکم ابوالحسن خرقانیکه شیخی اُمّی مانندرَ بَ. درگذشتق ٥٢٤تا 
 راه ایمانالقضات در آنچه عینها سیروسلوک اثر سال برحال با این ،نخوانده بود

القضات از که به قول عین کسیدانش از پرتو همین .فتدست یا مراتب بلندخواند به  می
پیدا  شناختبه اسرار قرآن  دیگر به یاد نداشت، یه و چند سورالكتابةفاتح قرآن جز

ف اسالمی  معنوی ذوقی و اسرار تصوّدانش بود که استادانی یه نمایندشیخ برکه .کرد
 داده و رایج در میان مشایخ بزرگ خراسان را در برابر حکمت یونانی قرار ف تصوّویژهبه
از  .سر برد هت هفت سال را در مصاحبت او بالقضات مدّ عین.کرد میحمایتآن  از

 . داشتیس ابلیهدربارغزالی   و احمدجحالّمانند  است که  باوریکه،رَف بَهای تصوّویژگی
 روشکه بسیار اندک است، گویای  باوجود این شیخ برکهیهالقضات دربار عینهایگفته

 پافشاریظاهری و فلسفه و  دانشهای  تحقیر. داشتبستگیواو سنتی است که او به آن 
حی و برگزیدن راه  و، تصّوفزهای راه بباور داشتن ذوقی و دانشبر کشف و شهود و 

ی که در اهای است در زنجیرحلقه  همدانییه برک آن است که شیخنشانگرعشق، همه 
 ابوسعید و خرقانیابوالحسن  شد و نزد مشایخی چون شروعبایزید بسطامیایران با 
 ادامه القضات همدانی عین و احمدغزالی ومَدی فارْابوعلیو  ١كانيرَّكُ ابوالقاسم و ابوالخیر

 و  بلخی جالل الدّین محّمدموالنا و عطّار نیشابوری فریدالدّین از آن به پس.فتیا
 .)١٧٤،پورجوادی( ٢ رسیدحافظ شیرازی سرانجام

                                                                                                                                                                             
 .انددر برخي منابع هم گركاني ذكر كرده  گرگاني هم آمده،طرائقدر  كُرّگاني؛و شايد . 1
 . ٣/٤٩٩ش  ،معارفمجله  :نکـ . ٢
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   اههبررسی دیدگا. ٣
 در درگذشتشیافعی، از  طرائقبغدادی بر خالف نقل مبارک   هللا بنة هبابوالبرکات ●

 مبارک بن هبة هللاسقطی ) ابوالبرکات(ل او نام کام .ذکر شد ق ٥٠٩ به سال الجنانمرآة
 بن مبارک بن هللا) عبدهللا( ة او را هبالکاملابن اثیر در  .)٣/١٩٨،یافعی( است بغدادی
را از نظر  هللاةاو با ذکر سند در پاورقی، هب. کندمعرفی می قَطیّ، ابوالبرکاتس موسی

هللا هم مانند ابوالبرکات هبةرسد ینظر مبه .)٨/٦١١ابن اثیر ،( کندبرخی عبدهللا ذکر می
ق است که  ٥٠٩ سال درگذشته به وهای فراواندارای نوشته  ادیبهللاةهب.  استلقب یک

 ریز هم شذرات الذهب .)همانجا(  خود سفرهایی به نواحی مختلف داشتزندگیت در مدّ
بلی که با حکم  مبارک بغدادی حنهبة هللا بنابوالبرکات بن سقطی « :نویسدق می ٥٠٩سال 

  .)٤/٢٦ ،ذهبی( »در این سال درگذشتابن حجر در کتابش به او اتهام زده شد 
جعفر بن عبیدهللا « : می نویسد ابوالفضل دمشقی هم در توضیح نام فوات الوفیات

ن هبةهللا ب ابوالبرکات  که ویدر بغداد نوشته شدی او دربارهانصاری دمشقی،  ابوالفضل
  سال  درگذشت، و تولدش بهق٤٩٩ در سال  احمد بن حسینوفاال سقطی و ابومبارک
سر پ هللا هبة او را لسان المیزان ابن حجر عسقالنی نیز در .)١/٢٨٦،کتبی( ١»ق بود ٤٢٤

 حدیث ذکر می کند که  راویق و ٥٠٩سال درگذشته به،مفید ابوالبرکاتسقطی مبارک 
ابو محمد الجواهری « :گویدسمعانی میقول از  او. کندمیروایت  عبدالقادر هم از او نقل
 این لیوه است، شنیدحدیث  ه از شیوخی که ندیداو ادعا کرد: در مورد وی به ما گفت

 دهند نسبت می سقط المتاع به او رالقب  ابن ناصرو به نقل از »امر محال است
ر مص جنوب درروستایی  را )جمع قِدر(  القدورفطسَمعجم البلدان  .)٦/٢٢٩عسقالنی(

  ثبترسقط القدو  و در تاریخ مصراز آنجاستی سفط  که عبدهللا بن موسیذکر کرده
  .)١٣/٩٨ی،حمو( است
اهل  او با وجود ضعفی که داشت« :گوید میذهلی شجاعهمچنین از  ابن حجر  

دلیل به . به اصفهان، کوفه، بصره و واسط سفر کرد.آگاه به زبان بود درستی، اندیشمند و
 .ی خود کرد شد، به درس و بحث پرداخت و برقراری عدل را پیشهخستگی ساکن

 ،عسقالنی( »اندی او سخن گفتهربارهالقادر و دیگران دالمعمر، شیخ عبدابوالعال، ابو
شیخ عنوان استاد به  رامبارکبن  هللاةهبابوالبرکات  یافعی فردی به نام .)٦/٢٢٩
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 او همان کسی است .آورده است ق ٥٦١  عبدالقادردرگذشت سال زیر گیالنیعبدالقادر
نوشته ق  ٥٠٩ سالگذشته به آمد و یافعی نیز او را در  سقطیکه در منابع دیگر با عنوان

. ر از او نیز درست استد عبدالقاکردنشاگردی شدرگذشتگرفتن سال نظربا در .است
هم  لحقایقاطرائق صاحب یبنابراین گفته ١.نیستشیخ ابوالبرکات او  شکبیبنابراین 

                                                                   .ست نیدرستبرکات دانست لرا احتمالی برای شیخ ابواکه او 
و  .ذکر شد ئقطرا موارد یاز این در زمرهپیش ، فردی است کهاحتمال دیگر ●
 به نقل از ضل بغدادی ابوالفباهم روزگار  شیخ ابوالبرکات عنوان  را تحت اوطرائق

 شیخ ابی سعد احمد بن محمد  ابوالبرکات اسماعیل بننام کامل او.  آوردالجنانةمرآ
د اینکه  با وجو.داند میق ٥٤١ سالدرگذشته بهیافعی او را   است وبغدادی ابوریشنی

  نامیهیافعی در ادام. استن ا محدّثشیخ  اوآمده امّا شیوخالشیخ او عبارت یهدربار
او «:  ذکر کردادیابوری البغدشنی سعد احمد بن محمد والبرکات اسماعیل بن شیخ ابیاب

  بعید است،هللا در طریقت شاه نعمتعبدهللا یافعی به عنوان شیخالبته . »بلند مرتبه بود
 یافعی در  شددادهی که با توضیح .نیاوردالجنان ةمرآ  نامی از شیخ ابوالبرکات درکه

 شیخ درگذشتآخرین احتمال برای سال (ق  ٥٧٠ و ٥٢٠های سالیهمحدود
       : که عبارتند ازکندمی ذکر ابوالبرکاتلقب تنها سه نفر را با ) ابوالبرکات

                                                     )استاد عبدالقادر( مبارک  بنهبة هللا ابوالبرکات ـ
                         بغدادیابوری شمد بن محمد نیبن ابی سعد اح  ابوالبرکات اسماعیلـ
                                                                              خضر بن شبلت ا ابوالبرکـ
سال در آن « :او می نویسد . آوردق ٥٦٢سال درگذشته بهیافعی نفر سوم را  ●
او درس مبارزه با نفس . قیه شافعی درگذشت فخضر بن شبلالبرکات  ابو دمشقسخنور

 یافعی،( » به عمادیه ساختای مشهوری او مدرسه نورالدّین برا.دادبه روش غزالی  می
خضر بن شبل بن  ابوالبرکاتنام او را  تاریخ ابن عساکر نقل ازبه شذرات الذهب .)٣/٢٥٧

در درب   است وق ٥٦٢یه ذیقعدیدرگذشتهاو . کند ذکر میعبد ابن بهمشهور عبد
به   بود کهحارثی دمشقی فقیه شافعی« :نویسد میشذرات.  شدبه خاک سپردهفرادیس 

در برای او را ای الدّین مدرسه نورداد کهمی درس روش غزالی و در باب مبارزه با نفس

                                                                                                                                                                             
فضل بغدادی جانشین او  ابوالی درگذشتهق است و محدود ٥٢٠ سالدرگذشته به زیرا احمد غزالی .١

 آن یهق در منابع آمده، فاصل ٥٧٠ تا ٥٦٢ ابوالبرکات که  درگذشتبنابراین با سال. ق است ٥٥٠ز نی
         .ق صد سال است ٦٥٢تا 
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 در از او  پس عماد کاتبامروز به عمادیه شهرت دارد زیرااین مدرسه . فرج ساختباب 
ابی الحسن بن و اهوازی وحش سبیع نزد ابی . داد و نام وی بر آن نهاده شدمیآن درس 
و در فتوا  او: ی استاد خود گفتدرباره. شاگرد اوست ابن عساکر و درس خواندموازینی 

 »د زاده شق ٤٨٦او در سال. دین، اصول و کالم بودعالم . زبردست بود روایت نقل
 غزالیابوحامد  او بهمیل نشانگراین شخص   فقیه بودن.)٧/٨٣؛ سبکی٤/٢٠٥،ذهبی(

ای مدرسه  اکنون .کندمی یاد  غزالی احمد ازامام احمد  یافعی با عنوانهمچنین .است
 دور از ذهن وی در دمشق شدنساکندلیل به.  وجود دارد در دمشق عمادیهنیز با نام

 یافعی را دانتاکه اسدر جاییتنها  یافعی . باشد شیخ ابوالبرکات او همان کهاست
                                                                        .گفته استطور مستقل از او سخن نه و ببرده از او نام برشمرده
ابوالبرکات بودن کند و احتمال شیخ  می بیانطرائق الحقایق که یکی از کسانی ●
 او . استبغدادی) لکانم( بن مَلکا) اِلی( بن علی هللاةهبابوالبرکات  ،داردوجود نآنها 

 .بود ششم یه اول سدیه فیلسوفان و پزشکان عراق در نیم ازومان الزّاوحد به شهورم
 است  در نزدیکی موصل بَلَدیهم نیست ولی محل والدت او در ناحیتاریخ والدت او معلو

رو این  ازپرورش یافت و همانجا ماندگار شد،در بغداد  .شد زاده ای یهودی خانوادهدر که
از  اهللاة هبابوالحسن سعید بن داد نزد غ را در بپزشکی. خوانندمیدی و بغدادی لَبَاو را 

شهرت او در  .دش خلفای عباسی  پزشکش به سبب مهارتوآموخت   بنام این فناستادان
 .شد میخواندهنیز شهر  اطرافبه  بیماران ماندر  برای رسید کهتا به آنجا بیماران درمان
راه این  از.دندخوانرا از بغداد به همدان فرا می ز او سلجوقی هنگام نیا پادشاهانکهچنان
ی داشت های خاصّها روشبیماریدرمان لبرکات در تشخیص و ابوا .شد مندثروته بود ک

 ابتکاری او را که با هایندرماهایی از  نمونه.که موجب شگفتی پزشکان زمان خود شد
 دیگر سویاز  .توان دید میقفطی  وة اصيبعابی ابن هاینوشتهدرمانی همراه بود در روان

 ششم به یه دیگر سداندیشمندان بود که تا آنجا فلسفی ابوالبرکات هایموزهشهرت آ
 نام این یحیی سهروردی از ابوالبرکات بکه شهاب الدچنان .نانش می پرداختندنقد سخ

 خداوند ی ه ارادیه دربار اوهایندیشهو به نقد ایاد کرده   حکیمان بهپزشک شبیه
 خود یگذشتهکیشان بب گرویدن به اسالم مورد توجه همس  این همه بهبا .پردازد می

 یهدربار . نداشت یهودیاندیشه در چندانی تأثیر دلیلهمین  بهبه احتمال زیادنبود و 
 بغدادت  القضا قاضیرویکرد برخی ،اندسالم سخنان گوناگون گفتهه ا گرویدن او بسبب
رس ناشی از مرگ همسر سلطان  نیز ترخیب .دانند در این تصمیم مؤثر می رابه او
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 همچنین .اند شمردهسبب  را او بوددرمان که تحت )ق ٥١١ـ٤٩٨حک ( سلجوقی محمود
 )ق ٥٢٩ـ٥١٢ حک( عباسیی ه خلیفمسترشد باللهجنگی که میان   بیهقی دری هگفت به
 ابوالبرکات اتفاق افتاد ق ٥٢٩  سال در)ق ٥٤٧ـ٥٢٧ حک(  سلطان مسعود سلجوقیو

ای از هدیه ه یافترهایی از مرگ  راه ایناب  و کشته شدن اسالم آوردترسد و از اسیر ش
چند هر. ود به بیماری جذام گرفتار شدابوالبرکات در پایان عمر خ .سلطان دریافت کرد

به  .اش را از دست دادند ولی بینایی کدرمانتوانست با روشی مخصوص خود را که 
 خود شاگردان به  فلسفی اوستی ه نوشت را که مهمترینالمعتبرتاب همین جهت ک

ت عمر  مدّصفدی . معلوم نیستش او مانند سال تولددرگذشتسال دقیق  .کرد دیکته
 بدون ةاصيبعابن ابی  .نوشت ق ٥٦٠ را حدود سال شدرگذشتاو را هشتاد سال و تاریخ 

 .شته استنو او را حدود هشتاد سال یت زندگگذشت ابوالبرکات مدّاشاره به تاریخ در
  سالت عمرش را حدود هشتادو مدّ ق ٥٥٠حدود را   اودرگذشتذهبی نیز تاریخ 

 لسا ش را بهدرگذشت او شهرزوری تاریخ  ازدر این میان فقط بیهقی و به پیروی .داند می
 )ق ٥٦٥( رسد سخن بیهقیبه نظر می .ه استت عمرش را نود سال نوشت و مدّق ٥٤٧

سلطان مسعود بن محمد بن « :نویسدباره می این او در. دیگر باشدسخناندرست تر از 
د به  او از بغدادرمانابوالبرکات را برای  .ر شدا بیمق ٥٤٧ سالبهملکشاه سلجوقی 

  زندگی مسعود از که اطرافیانزمانی .درگذشت  واشتدن فایده درمانها .همدان آوردند
 . او نیز درگذشتبیمناک شد و صبح همان روزامید شدند ابوالبرکات بر جان خویش  نا

از میان  .)٣٥٦ـ٤/٣٥٥،بجنوردی( » حاجیان به بغداد بردندیهاه قافلهمر را تابوت او
 .کند در بغداد ذکر میق ٥٧٠سال  را به  اودرگذشت العارفينة هدي ینویسندهران، متأخّ

 اامّ درگذشت بغداد در الفیلداء بیماری به سالگی هشتاد در او سارتن جورج یهگفتبه
جهت ن به همی .پسند بودابوالبرکات مردی خود .نیست معلوم گفته این در وی سند

رای دشمنی و ماج .اندوصف کرده یخلقبد و زشت سیرتی او را به نویسندگانبیشتر 
 دولت از نزدیکانوی که  یدورههم پزشک امین الدوله ابوالحسن ابن تلمیذر  او بنیرنگ

بر  افزونالبرکات ابو . و بزرگوار بود در منابع ذکر شده استفروتنو مردی بسیار 
در  پشیخ یوسف از آن جمله .شاگردانی نیز داشت  درس ویهجلس ،سنگ گرانهای نوشته

ب ابن مهذّ  ومن منجّجمال الدین بن فضالن، ابن دها داللطیف بغدادی،موفق الدین عب
 که با او دوستی است بن ابراهیم بن عزرا اسحاق از شاگردان دیگر او . هستندنقاش

 را المعتبربا اینکه ابوالبرکات کتاب  .ایش کردر شعری به زبان عبری او را ستداشت و د
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 شمار  به مشاءیهفاز نقادان فلس نوشت ولیمشائیان ارسطو و های نوشته یپایهبر 
 دادیم، اخالق فلسفه و ، پزشکیهای او درلیتفعا یهبا توضیحی که دربار .)همانجا(١رود می

 .قرار داردها  در همان سالشدرگذشتتواند شیخ ابوالبرکات باشد هرچند سال این فرد نمی
 او یه که دربارنیز )وله نصرانی الدامین(  هللاةهب بن صاعد بن  هللاةابوالحسن هب ●

  او را بااالعالم در زرکلی ٢.تواند مورد نظر باشد نمینقل شد المعارفةداير و طرائقاز 
 ،ابوالحسن ،ابراهیم) هللا بنةهب( هللا بن صاعد بنةهب ،)ق ٥٦٠ـ٤٦٥( ابن تلمیذ لقب
 های یا سه بیتیدوبیتی باب ی و ادپزشک او حکیم، .ردنام بالملک الدوله موفق امین

 و در خدمت  کردعمرزیاد  . بغداد است اودرگذشت  محل وزادگاه . بود نولطیف و
لیت بیمارستان وو مسئو بود  یونانی و سریانی،فارسیزبان   بهآشنااو  .خلفای عباسی بود

همچنین رئیس مسیحیان بغداد بود و . دار بود را تا زمان مرگش عهدهعضدی
                                                      .پس او هم مورد نظر نیست. ) ٩/٥٩ ،زرکلی( ٣چاپ رساندهم به  را هایی نوشته
 نیز باید گفت انتساب او به سمنان تقی الدین علی دوستی سمنانی یه دربار●
ای خارج  بر قرن هفتم است در او کهزندگی های سالوالحقایق طرائقتوضیحات  برافزون

جامی با وجود .  صوفی بود یک هر چند که او نیزافی است، کها احتمالیهشدن او از دایر
                                               . آورده است االنسنفحات نام این فرد را در  شاه نعمت اهللامشايخ ذکرنکردن

  .نیست  دیگریم سخننا ذکر  جزالحقایقطرائق اد ذکرشده درافر یبقیهاز  ● 
                              ابوالبرکات اسماعیل بن شیخ ابی سعد احمد بن محمد نیشابوری ـ
 شیخ الشیوخ  سالو در آن« ؛ ذکر شدق ٥٤١نام او در حوادث سال الجنانةمرآ در 

 .بغدادی درگذشت نیشابوری  ـاحمد بن محمود ـ  شیخ ابی سعدابوالبرکات اسماعیل بن
 او شیخ الشیوخ  سند آمد ذکراز این با پیشطور کههمان .» بودی مرد حکیم و با منزلتوا

                                                                                         . استصوفیهمشایخ   از نهون امحدّث
  هم ن جوزی او را که اب استیفرد دیگر ثقفیابوالبرکات جعفر بن عبدالواحد  ●
 ذکر ق ٥٦٣سال درگذشته بهه و  سهروردیّگذار طریقتپایه با ابونجیب سهروردی روزگار

قاضی « :نویسد و میآورده ق ٥٥٥ سالدرگذشته بهیافعی او را  .جای تأمل داردکرد نیز 
و  را به وی تیالقضامستنجد قاضیعراق ابو جعفر ثقفی درگذشت و عبد الواحد بن احمد 

                                                                                                                                                                             

 .١/٩٣،صفدی؛ ١/١٩،قمی  ؛٢٤٩ـ٢٤٨،ابوریان؛ ١/٣٥٢،لویزن: ـ کن. ١
 .٢٨٩ـ١٩/٢٧٨،حموی؛ ٢٢٦،قفطی؛ ١/٢٨٠،ابی اصیبعه؛ ٦/٧٥ ،ابن خلکان: ـ کن. ١
 .١٢/١٩٦دمشقی، ؛ قرشی٣/٣٤٤،یافعی: ـ کن زرکلی نیست؛ االعالم  المبارک در بن اهللاةهب نامی از. ٢
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زی از او کسی است که ابن جو این فرد پدر .)٣/٢٧٤،یافعی( »داز او به پسرش جعفر دادبع
. ق نیاورد ٥٦٣ او یعنی درگذشتجداگانه در سال  طور پسر را به ولی یافعی نام،نام برد

 را ذکر کرد که عین عبارت او و خضر بن شبلابوالبرکات  ق ٥٦٢ در سال جای آنبه
الدین ابوالبرکات غیاث« :آمده او یهدربار مجمع اآلدابدر  . آمدترپیش الذهبشذرات

برای :  و گفتنام برده او ازخضر بن شبل بن حسن حارثی فقیه که ابوطاهر سلفی حافظ 
 به ابی جن مشهورس علوی ما از شریف نسیب الدوله ابی القاسم علی بن ابراهیم بن عبا

او در  خضر بن شبل شد، ذکرلبرکات ابوابا توصیفی که از  .)٢/٤٣٦،حموی(» روایت شد
به نظر .  ابوالفضل بغدادی است جانشینکه اوتواند دلیلی باشد بر اینق نمی ٥٦٢سال 
 یی اندیشهانتشاردهنده اوبه دلیل اقامت در دمشق به عنوان فقیه، رسد می

 هرچند برخی منابع نام شیخ احمد را نیز به عنوان فقیه ،ابوحامدغزالی بوده است
 ابن جوزی و المنتظمگردیم به بررسی عبدالواحد الثقفی که در  بنابراین بازمی. ندا هردآو

 ه وکردق ذکر٥٦٣ سالدرگذشته به او را السنیهالطبقاتر تمیمی د .شد  ذکرالجنانةمرآ
قاضی القضات، . ن حمزهجعفر بن عبد الواحد بن احمد بن محمد بن احمد اب«: نویسدمی

 ؛٤٠٢ ،مضیئهر الاهالجو(حسین  ابی جعفر پسر قاضی ابی تقضاالاضی  ابن قابوالبرکات،
 در  داوری به جای پدرش به)١٨/١٧٦ ،منتظمال ؛٤/١٨١ العبر، ،الثقفی زاد فی نسبةو 

 اضافهبهالبرکات وزارت را به جای او الدین درگذشت ابوو وقتی وزیر عون. عراق پرداخت
 و شتدرگذق  ٥٦٣سال  شش سالگی بهچهل وودر سن . قاضی القضاتی بدست گرفت

                                                                        .)٢/٢٧٩تمیمی،( »کندابوالمحاسن القرشی از او روایت نقل می
 قضا ابوالبرکات جعفر و در آن قاضی« :نویسد نیز در همین سال میشذرات الذهب

 عراق ی دستگاه قضاوتلواحد بن احمد ثقفی رئیس هفت سالهجعفر عبد ابن قاضی ابی 
به جای او  قضا بر افزون وقتی ابن هبیره درگذشت به نقل از دبی حصین. درگذشت

 »ذشتجمادی االخر درگماه  چهل و شش سال زندگی کرد و در  ووزارت را گرفت
ذکر یب سهروردی را نج ابودرگذشت ق ٥٦٣و در همین سال یعنی  .)٤/٢٠٨ ،ذهبی(

البرکات ثقفی جعفر بن عبدالواحد ابو« :نویسد او مییه دربارالمنتظمابن جوزی در  .کرد
دستگاه دنیا آمد و از ابی القاسم حریری حدیث شنید و رئیس بهق  ٥١٩در محرم سال 

 در  و سپس درگذشت.وت ماندقضاکار در ت چند ماه پدر او مدّ.  شداز پدرش قضا بعد
دو نزد  هراز آن وقتی پسر درگذشت پس  . شدبه خاک سپردهای در درب بهروز خانه

وزیر  درگیر شدن با او درگذشتسبب . رباط زوزنی روبروی مسجد منصور دفن شدند
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 قراینی .)١٠/٢٢٤ابن جوزی،(» بود کوفه یلا از اهیمرداش به بر سر بدهی بلدیابن 
تواند به شیخ  می،ا سهروردی عارفبودن او ب روزگار  هم، درگذشتسال ،لقب مثل

رایش گنشانگر رباط بهروز  در وی دفن پدر ،بر این  افزون. کندهدایتبودن او ابوالبرکات 
شیخ   ورباط بهروز در بغداد قرار داشت جهت که از آن.استف پدر و پسر به تصوّ

 جوادی،پور( کرد میسخنرانیتی را در آنجا  مدّق ٥٠٨ سال یهغزالی در محدوداحمد
با البته  . اوستیههای برجستت نیز از ویژگی و وزارداوریمنصب بودن  دارا .)١٥

.  توسط او نیست داوری است سخنی ازاختیار اندکی که از شیخ ابوالبرکات در های یافته
 مورد هم در مجموع این.  دور از تصوّر هم نیست، اویدربارهی منابع کاندولی با توجه به 

                                       .ها باشد از احتمالتواند یکیمی
 که در منابع نام کامل )٤٦١ـ٤٣٠ ،عامری( ١انباریه ب معروف نحوی ابوالبرکات ●

  استبی سعید کمال الدین ابوالبرکاتا بن  عبیدهللاعبدالرحمن بن محمد ابناو 
گز بغداد را ترک  هروی.  بودر ماهد لغت و نحو در نظامیه بغدادانشدر  او .)٣/٤ ،شنتاوی(

 روش  عمر،پایان خشن می پوشید و یجامه. شدها از منزل خارج می جمعهتنهانکرد و 
 شجری و جوالیقی. دارد در فقه و نحو هایینوشته بود و  شافعیفقیه. صوفیانه پیدا کرد

محل  نا الزمغربال .اند ذکر کردهق ٥٧٧ سالدرگذشته بهاو را   وبودندش استادان از
 برخی به او لقب  .)٤٦١،عامری(  استنوشته بی اسحاق شیرازیادفنش را تربت شیخ 

 شیخ ابوالفضل بغدادی درگذشت اگر خصوصبه او  درگذشت سال٢. دادندشجری ابن
جز .  نیست شیخ ابوالبرکات منطقیدرگذشتبرای سال  ،نظر گرفته شود در ق ٥٥٠
ها  احتمالیهو در زمر دلیل دیگری نیست تا اعمر ان سالهای پای او دریه صوفیانروش
 مانده همه در موضوع فقه و نحو برجای که از او هایینوشته  آثار و آن،بر افزون .باشد

                                                              . غلبه آنها در اوستنشانگراست که 
انصاری  حسینابوالبرکات محمد بن   با نامائقالحقطرائق آخرین فردی هم که در ●
از  .است روزگار هم جانشین شیخ ابوالفتوح،  با شیخ کمال الدین کوفی،ذکر شد حموی
                                   .تواند مورد بحث باشد پس از شیخ ابوالبرکات است و نمیهال سااین رو
 است حصریابن  یکی، نیزآمد نام آنها ر موارد قابل بررسیدیگ که در یدفر سه ●

                                                                                                                                                                             

 ،عماد اصفهانی ؛١٩ ،قمی ؛٣/٤ شنتاوی ؛٤٦١ عامری،  ؛٩/٤٥٧ ،بن اثیرا ؛٢٩٤ـ٢/٢٩٢، کتبی :ـ کن .١
  .٣/٨٤٢ ،ذهبی ؛٢/٩٤

 .١٥٦ـ٧/١٥٥ ، سبکی:ـ کن. ٢
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 ابوالبرکات تلمسانی شارح ،دیگری. استمعروف حنبلی در بغداد  که قاضی و فقیه
  و که داشته فردی شناخته شده استهایینوشتهدلیل  که او نیز به خلیلیهخطب

خ ابوالبرکات  شیدرگذشت او با سال  درگذشت سالکهالقضات عین ابوبرکه استاد
 . دتوانند مورد نظر باشن هم نمیآنها رواز این. واندخ نمی

 
  نتيجه

 در.  می توان مورد تأمل قراردادحاصل آنکه از میان کسانی که ذکرشد چند نفر را
مد این  ما برای شیخ ابوالبرکات است زیرا با توضیحاتی که آ فرض،آنها یک شخصن میا

 ابداالن در یهدی است که در مقبراو فر. قیه استاز ب تراحتمال در مورد ایشان قوی
مناسبت نیست براین بیبنا. استبه خاک سپرده شده سرکان رود توی بخش خرّم
                              .رود به شمار میتمال برای این احی که درحقیقت دالیل شودبیان توضیحاتی

. خشنده استی نجیب، شریف و ب ابدال جمع بَدل یا بدیل و به معنایه واژـ١
ه جمع و گاه  ابدال گایهعلوم است، در تداول فارسی از کلمشواهد مای  پارهکه از چنان

ای معلوم  عدّه، ابدال. جمع است جمع، ابداالن.)٢٥٢ـ٢/٢٥١ دهخدا،( شودمیمفرد اراده 
 خالی اهگاه از آن وخاصّان خدایند که گویند زمین هیچنلحاا از ص ـ هفت یا هفتاد نفرـ

کند و  محافظت میگانههفت آنها از اقالیم دستخداوند به.  برپاستانها و جهان بدتنیس
، )ع(آنها به ترتیب ابراهیم. برای هر اقلیمی بدلی است که بر آن اقلیم والیت دارد

 این قوم به. هستند) ع(و آدم) ع(، عیسی)ع(، یوسف)ع(، ادریس)ع(، هارون)ع(موسی
بنا به  .)٤/٣٢مناوی،( حرکات و منازل کواکب نهاده عارفندتعالی از رازها درآنچه خدای

اند و در  هفت آسمانت و ناظر بر روحانیاگانهفتهاقالیم  قول ابن عربی این ابدال حافظ
 هریک از آنها هایببر قل.  است نهاده شدهگذشتهیکی از انبیای   روحانینیرویهریک 

یکون   آن به علم ماکان و مایهوسیلکند که به نزول میگانههفتحقایقی از انبیای 
جهت است که  از آناطالق ابدال به آنها .)١٥٥ـ١/١٥٤، ابن عربی( یابنددست می

جهت  را از آناهاند آنهمچنین گفته. اند تبدیل کرده شایسته را بههای ناشایست فوص
گاه عدد  هیچگیرد و دیگری جای او را می درگذشتیند که چون یکی از ایشانابدال گو

  ودرتجهت ابدال گویند که به آنان قاند آنان را از آن گفتهبرخی .دشو نمیکمآنان 
 به هر وضعی که بخواهند بدلی از خود گذارند که در توانند شده که میدادهنیرویی 

  این مقام نخواهد بود اهلشدنبادانش اگر دارای آن . وجودشان علم و بینش ابدال باشد
 .)١/١٦٥ ،همو(
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های صوفیه، قبور  مقبرهویرانیدلیل اقدامات صفویه مبنی بر  در دوران صفویه به ـ٢
زاده معرفی شد که معنوان اما با ویرانی ماندن از در امانیاری از صوفیه برای بس
 یویژهاز القاب ...  وش، شیخدرویبابا، پیر،  اکنون نیز از نام آنها با وجود القابی نظیر هم

دارد با نام اصفهان قرار  رودباریهای در منطق مثال مقبرهبرای.  پیداستاین امر ،صوفیه
شیخ ابوعلی است او همان  معتقد بستان السّیاحه ینویسنده که زاده بابا علیامام

که  نیست دور از ذهن رواز این .)١٩٩ شیروانی،(  عارف قرن سوّم هجری استرودباری
تعلّق داشته اد او شیخ ابوالفضل بغدادی  و استاتشیخ ابوالبرک ابداالن نیز به یهمقبر
غزالی سی سال آید، احمدپورجوادی برمینصرهللا  پژوهشهایکه از طورزیرا همان. باشد

 بر اینافزون. آن تا تویسرکان زیاد نیستپایان عمر خود را در قزوین گذرانده و مسافت 
ای مدفون زادهجا امام، اگر در آنتند هس قائلزادگان امامیعهبا احترامی که مردم برای بق

ه ک حال آن، آسیب دیده و از بین برودهدادند که بقع اجازه نمیروزگارحتّی با گذر بود 
در میان مردم .  مردم استدستبه گویای رها شدن آن شدفراهم تصاویری که از مقبره 

                                        . استمشهور زاده ابوالبرکات امام بهویرانه  ابداالن اینیهمنطق
 انجام هاییبررسی  ابداالنیه و یکی از اهالی منطق تویسرکان همکاری اوقافبا ـ٣
 است؛ر شیخ ابوالبرکات آمده  قبیه رسیده دربارچاپ اوقاف به دستبه در کتابی که .شد

جنوب خاوری اسدآباد  کیلومتری ٣٧زاده در خارج از آبادی ابداالن در  این امامیهبقع«
 یهشالود.  مشرف بر آبادی قرار داردایکیلومتری شهر تویسرکان بر روی تپه ٤ حدود و

بر اثر عدم توجه از  بدبختانهبنا از خشت و گل بود و بیش از دو قرن قدمت داشت که 
 را شیخ درگذشتهبرخی ...بین رفت و تنها یک چهاردیواری از آن باقی مانده است

زاده شیخ ابوالبرکات از ی دیگر با عنوان امامبرخت یکی از صوفیان قرن ششم و ابوالبرکا
نوشته قراردارد که ظاهراً در سالیان  در منزل یکی از اهالی دو سنگ. ندکنآن یاد می

نوشته چنین نوشته برروی این دو سنگ. کنندو فعالً نگهداری می...اخیر حجّاری شده
وجهه الکریم، هذا مرقد شریف و  ل شیء هالک الّاهو الذی ال یموت ک« :شده است

مضجع منیف، نجد موالنا العالم الفاضل الصمدانی المبین االحکام الشیعة االثنی عشریّه 
العارف الفاضل الودادی کاشف المبادی شیخ ابوالفضل البغدادی المتوفّی فی سنة 

                   .»هخمسین و خمس مائ
هذا . و الحی الذی الیموت کل شیء هالک الّا وجهه الکریمه« : سنگ دوّمیهنوشت

موالنا العالم الفاضل الصمدانی المبین االحکام الشیعة مرقد شریف و مضجع منیف نجد 
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االیات و صاحب الکرامات خوارق العادات   العارف الفاضل الودادی الکشّافةاالثنی عشریّ
                                                 .)١٨٤،بحرالعلوم (»ه سبعمائین وسفی سنة خمس و خم شیخ ابوالبرکات المتوفّی

 که دیده است که در گذشته میرزا بهرام وزیر اسدآباد سنگ اصلی را خاطر نشان شد
مبنی در اسناد اوقاف تویسرکان سندی .  بوددهشنوشته آن   روستا نیز بریهنام وقفمتن 

های زیادی که از سال البته با توجه به .داالن وقف مزار است نیافتیمروستای اب  اینکهبر
اند  بودهآن دوران گذشته و افراد مختلفی که با مقاصد گوناگون بر این منطقه احاطه

 در ی است که اهالی روستاای محلّنامه استشهاد موجودتنها مدرک .عجیبی نیستمطلب 
ای که مزار شیخ برآن واقع په تیه دامنبر وقف مبنی انده تنظیم کردق .  ه ١٣٧٤سال 
 هستند این شهور در تاریخ به ابوالبرکات مبرخیچون  الحقائقطرائقاز نظر . است

 این مطلب شاهد. احتمال وجود دارد که این مزار متعلّق به ابوالبرکات دیگری باشد
 هم روزگاران است که از  ابوالبرکات عبدالسّالم بن عبدهللا حنبلیفردی به نام 
 با توجه به اینکه شیخ ابومدین ولی. ق است ٦٥٢سالدرگذشته به و المستعصم بالله

، احتمال  پس از شیخ ابوالبرکات استمیانجی با یک )ق ٥٩٤ یا ٥٩٠ درگذشته به سال(
اینکه گفته شود مترجم  مگر. شود می رد یعنی عبدالسّالم فرداینشیخ ابوالبرکات برای 

او اشتباه کرده زیرا میرزا بهرام چهار سال قبل از این  درگذشت ام سالدر خواندن ارق
 کردیم بیانکه از میرزابهرام ه است و در این صورت سخنی  درگذشت ق٦٥٢ یعنی تاریخ
ه احتمال قوی سخن میرزا بهرام درست است،  ب.)٦١٢ـ٦١١ شیرازی،( رود ال میسؤ زیر
 درگذشتق را برای سال  ٥٦٢علی، او تاریخ  فیهنوشت برخالف متن سنگ، اینبرنافزو

روی سنگهای جدید   نوشته شده برهای آشکار نیست داده . کردبیانشیخ ابوالبرکات 
 هاهای قبلی امکان دسترسی به آن به دلیل قدمت سنگ، زیرارونوشت از چه منبعی است

                                          ؛باشد مطرح زیر برای افراد تواند میهاسایر احتمال .نبود
                       ابوالبرکات اسماعیل بن شیخ ابی سعد احمد بن محمد نیشابوریـ ١
 البرکات جعفر بن عبدالواحد الثقفیابوـ ٢

                                                        
 منابعفهرست 
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 .بی تا بیروت، ،العبر ، عبدالرحمن بن محمدابن خلدون،. ٣
 .ق١٢٧٥ ة،ری المصةدارالطباع مصر، ،انباء ابناء الزمان وفیات االعیان و احمد، ابن خلکان،. ٤
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 ةموسس ،تونس ـ بیروت ،الخلف برجال السلف تعریف ،عثمان ـ  محمد، بطیّخ ـابواالجفان .٩
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 .ق١٣٧٨ ،العلمی العربی المجمع مطبوعات
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  .ش١٣٨٨ خیریه، امور و ادارۀ اوقاف تویسرکان، ،مزارات تویسرکان محمد مهدی فقیه، بحرالعلوم،. ١٤
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عبدالفتاح محمد شش  به کو، فی تراجم الحنفیّةةالطبقات السنیّ تقی الدین، داری، تمیمی. ١٩

 .ق١٤٠٣ دارالرفاعی، ریاض، حلو،
ـ  ، دارالفکربیروت بارودی، عبدهللا عمربه کوشش  ،االنساب، تمیمی سمعانی، عبدالکریم. ٢٠

 . ق١٤١٩
 ،ة السعادةمطبع مصر، اسر،به کوشش برگشتر ، فی طبقات القراءة النهایةغای محمد، جزری،. ٢١

 .ق١٣٥٢
 .ش١٣٦٩ یه،آرا تهران، ،عارف و معاریفم مصطفی، حسینی دشتی،. ٢٢
  .ق١٣٧٢، دارالغرب االسالمی بیروت،  احسان عباس، به کوشش،معجم االدباءحموی، یاقوت، . ٢٣
 .ق١٣٦٥ ر،دارصاد بیروت، ،البلدان معجم همو،. ٢٤
ث االتر ذخائر بیروت، ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ، عبدالحی بن العمادحنبلی،. ٢٥

 .تایب العربی،
فاسی و ادولف فور،   محمد به کوشش،عزالحقیر و انس الفقیر  عباس احمد،داب خطیب،. ٢٦
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 .ق١٣٧٦ث العربی،الترا احیاء دار ،بیروت ،تذکرة الحفاظ ، شمس الدین محمد،ذهبی. ٢٨
 .ق١٤١١ـ١٣٨١فرانزشتاینر، ویسبادن، ،الوافی بالوفیات  هلموت، ریتر،. ٢٩
 .تا بی ا،ن بی ،جا بی، االعالم زرکلی، خیرالدین، .٣٠
 محمود و حلو عبدالفتاح محمد به کوشش ، الکبریةطبقات الشافعی عبدالوهاب، سبکی،. ٣١

 .ق١٤١٣ هجر، طناحی، محمد
 . ق١٤١٤ ،دارالفکر بیروت، عبدهللا عمربارودی،به کوشش  ،جم السفرمع احمد، سلفی،. ٣٢
 . تا بی ،ردارالفک جا،  بی،ة المعارف االسالمیةدایر احمد، شنتاوی،. ٣٣
 .ش١٣٨٢ سنایی، تهران، محجوب، به کوشش محمدجعفر ،قطرائق الحقایشیرازی، محمد معصوم،  .٣٤
 .ش١٣٤٢ نا، بی ،، اصفهانمقدمه سعید طباطبایی نائینی ،بستان السیاحهشیروانی، زین العابدین، . ٣٥
   .ق١٤٢٠، دارالصمیعی، ةالسعودی ـ ةالعربی ةالمملک ،نُکَتِ العُمیانی ف الهِمیان نَکتِصفدی، خلیل، . ٣٦
  . ق١٤٠٥ ،دارالخیر دمشق، ،غربال الزمان فی وفیات االعیان یحیی، عامری حرضی،. ٣٧
 .ق١٤٠٧ دارالفکر، بیروت، ،ان المیزانلس ابن حجر، عسقالنی،. ٣٨
 .منتشر نشده ، رجال همدانی ههایی درباردست نوشته حسین، زاده، عندلیب. ٣٩
 .ش١٣٧٩ سروش، ، تهران،هللا ولی تحقیق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت، حمید، فرزام. ٤٠
 عبدالفتاح به کوشش ،ةنفیالح طبقات فی ةالمضیئ الجواهر الدین،محیی لحنفی، قرشی. ٤١

 .تابی ،ةالرسال ةموسس بیروت، حلو، محمد
 .تابی ،ة السعادةمطبع ،مصر ،ةالنهای  وةالبدای ،اسماعیل بن عمر قرشی الدمشقی،. ٤٢
 زاررضا،نبه کوشش  کتبی، محمدامین تصحیح، الحکماء باخبار العلماء اخبارقفطی، علی، . ٤٣

 .ق١٣٢٦ ،ةالسعادةمطبعمصر، 
  .ش١٣٦٨ ،مکتبه الصدر طهران، ،االلقاب الکنی و عباس، قمی،.  ٤٤
 .م١٩٧٤ ،ةدارالثقاف بیروت، احسان عباس،به کوشش  ،فوات الوفیات شاکر، محمدبن کتبی،. ٤٥
  .ش١٣٨٤ کز،مر نشر تهران،  مجدالدین کیوانی،ی ترجمه ،میراث تصوف لئونارد، لویزن،. ٤٦
 جادر، ادیب محمد به کوشش ة،الصوفی ةالساد تراجم فی ةریالد الکواکب محمد، مناوی،. ٤٧

  .ق١٣٧٨دارصادر بیروت،
مرکز دایرة  تهران، ، المعارف بزرگ اسالمیةدایر ،»فاصول و مبانی تصو« حسین، ،نصر. ٤٨

 .ق١٤٢٠ ،المعارف بزرگ اسالمی
 بیروت، ،الزمان  حوادثمن یعتبر الیقظان فی معرفة ماةعبر الجنان وةمرآعبدهللا،  یافعی،. ٤٩

 .ق١٤١٣دارالکتاب االسالمی،


