ادﯾﺎن و

ن

Religions and Mysticism

سال پنجاه و دوم ،شمارۀ يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨
صص ١٤١ـ) ١١٩مقاله پژوهشی(

Vol. 52, No. 1, Spring & Summer 2019
DOI: 10.22059/jrm.2019.281215.629925

عبدالسﻼم كامويی؛ شيخالمشايخ سهرورديه در عراق عجم ،يزد و كرمان
محمد مشهدی نوشآبادی

١
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چكيده

عبدالسﻼم كامويی از عارفان برجسته طريقۀ سهروردی در دوران ايلخانی است .نسـبت كـامويی
به كامو روستايی از توابع كاشان مـیرسـد .از آثـار و احـوال وی جـز اشـاراتی چنـد در خـﻼل
نوشتههای شاگردان و تابعانش ،اطﻼعی در دسـت نيسـت .تنهـا نوشـتۀ بـاقیمانـده از كـامويی
نامهاش به تقیالدين داداست .دادا ،عبدالمؤمن اصفهانی و نظامالـدين محمـود كرمـانی ازجملـۀ
تربيتيافتگانش بودهانـد .عمـاد فقيـه نيـز بـه كـامويی ارادت داشـت و بـا فرزنـد و جانشـينش
امامالدين محمد بيعت كرد .يك قرن بعد پيرجمال اردستانی نيز در آثار خود بهصـورتی مريدانـه
به احوال كامويی پرداخته است .عبدالمؤمن اصفهانی كمی قبل از ترجمۀ عـوارف بـه سـال ٦٦٥
ه.ق به حلقۀ ياران كامويی پيوست .در همين اوان ،نظـامالـدين محمـود از كرمـان بـه خـدمت
كامويی آمد و پس از طی مراحل سلوک به سـال  ٦٦٦ه.ق ،اجـازۀ تأسـيس خانقـاه در كرمـان
يافت .در مثنویهای عماد فقيه ،بهويژه مثنوی صفانامه و آثار پيرجمال میتوان بـه اطﻼعـاتی از
مقاطع زندگی وی دست يافت؛ اما پذيرش مواردی مانند مﻼقات كامويی با سـهروردی كـه هـر
دو بدان اشاره كردهاند ،بهلحاظِ تاريخی مشكل اسـت .همچنـين سلسـلهای معنـوی از كـامويی
نشئت گرفته است و در مناطقی چـون نـائين و اردسـتان بـه نـام پيرجماليـه گسـترش يافـت.
بررسیهای مقاله نشان میدهد حوزۀ تعليمی كامويی از كاشان و اصفهان و اردستان تـا نـائين و
يزد و كرمان گسترده بوده و بعد از وی نيز فرزندانش آن را ادامه دادند.

كليد واژهها :عبدالسﻼم كامويی ،سهرورديه ،عبدالمؤمن اصـفهانی ،نظـامالـدين كرمـانی ،عمـاد
كرمانی ،پيرجمال اردستانی.
 .١استاديارگروه اديان و فلسفه دانشگاه كاشان؛

Email: mmn5135@kashanu.ac.ir
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مقدمه
حوزۀ فرهنگی كاشان شامل شهر و مناطق كوهستانی اطراف آن مانند نطنز ،مرق و كامو
كه جزوی از منطقه عراق عجـم بودنـد ،از دورۀ ايلخـانی يكـی از كـانون هـای حكمـی،
نحلههای عرفانی و مجامع صوفيانه در ايران و بهخاطرِ سابقه تشيع يكی از مناطق مـوردِ
عﻼقه حاكمان ايلخانی بود .شواهدی در دست است كه نشان مـیدهـد كاشـان يكـی از
كانونهای مهم مكتب عرفان عملی سهروردی بوده ،همچنان كه يكی از مراكز تعليمـی
عرفان نظری ابنعربی بوده اسـت .در واقـع ،عرفـان عملـی سـهروردی و عرفـان نظـری
ابنعربی دو جريانی كه معموﻻً در مقابل هم فرض میشـدند ،در منطقۀكاشـان بـا هـم
تلفيق شده بود.
بهجز حكيم متأله كوهستان كاشان ،باباافضل مرقی )متوفـای حـدود  ٦١٠ه.ق( كـه
اوايل ايلخانی را درک كرده است ] ،٧ص ،[١٨در منطقۀ كاشان چند عـارف برجسـته و
تأثيرگذار میشناسيم كه عبارتاند از زينالدين عبدالسـﻼم كـامويی )وفـات  ٦٩٦ه.ق(،
عبدالصمد نطنزی )وفات  ٦٩٩ه.ق( ،عبـدالرزاق كاشـانی )وفـات  ٧٣٥ه.ق( و عزالـدين
محمود كاشانی )وفات  ٧٣٦ه.ق( ،شـيخالمشـايخ عبدالسـﻼم علـی ١كـامويی از مشـايخ
تأثيرگذار سهرورديه در دورۀ ايلخانی اسـت .برخـی منـابع وی را شـاگرد شـهابالـدين
سهروردی میدانند؛ گرچه اين امر ازلحاظِ تاريخی دشوار است .وی كه بنا بـر اطﻼعـات
كتاب مجمل فصيحی در نطنز به سال  ٦٩٦ه.ق از دنيا رفت ،تأثيراتی بر جريان عرفانی

در مركز و جنـوب شـرقی ايـران داشـت .اسـناد و منـابع موجـود نشـان مـیدهـد كـه
اسماعيلبنعبدالمؤمن اصفهانی ،مترجم معروف عوارف المعارف ،شاگرد وی بـوده اسـت.
تقیالدين محمد دادا از عرفای سده هشتم يزد نيـز خليفـۀ وی بـود و كـامويی سـجادۀ
سهروردی را بهعنوان نشانهای از جانشينی برای وی فرستاد .همچنين نظامالدين محمود
فقيه عموی عماد فقيه كرمانی نيز نزد كامويی شاگردی كرده و به دستور وی در كرمـان
خانقاهی بنا كرد و جانشين و برادرزادۀ وی ،عماد فقيه ،به كامويی امامالدين محمد پسر
كامويی دستِ ارادت داد .طرفـه آنكـه نزديـك بـه دو قـرن بعـد از كـامويی ،پيرجمـال
اردستانی نيز نسبت عرفانی خود را به وی میرساند و زندگی و احوال اين پير ناديـده را
بيش از ديگران در آثار خود بازتاب داد.
اكنون جای اين پرسشها باقی است كه از زندگی عبدالسﻼم كامويی چه اطﻼعاتی از
ميان منابع اندک قابلِ دسـتيابی اسـت؟ و وی چـه تـأثيری بـر جريـان تصـوف عملـی
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سهروردی در دورۀ ايلخانی داشته است؟ و خط تعليمـی وی چـه گسـتره جغرافيـايی و
تاريخی را شامل میشود؟
از مجموعۀ اطﻼعاتِ جستهوگريخته و تحليل آنها میتوان تصويری ولو مبهم از زنـدگی
و تأثيرات وی به دست داد .همچنين تأثيرات وی در تصوف ايـن دوران قابـلِمﻼحظـه بـوده
است ،برای شاگردان و اتباع تا نسلها بعد جايگاه اسطورهای داشته است .خط سـير تعليمـی
كامويی و خاندان وی از كاشان و اصفهان تا اردستان و نـائين يـزد و كرمـان امتـداد داشـت.
همچنان كه تا حدود دو قرن بعد از وفاتش نيز تأثيرات تعليمی وی بـر پيرجمـال اردسـتانی
عارف پرشور و پركار سدۀ نهم همچنان گرم و تأثيرگذاربوده است.
 .١منابع مربوط به زندگی و احوال عبدالسﻼم كامويی

دربارۀ زندگی كامويی اطﻼعات روشنی در دست نيسـت و جـز برخـی اطﻼعـات موثـق،
بيشتر روايتها از زندگی وی جنبۀ اسطوره و افسانه دارد؛ با اين اوصاف ،از ﻻبهﻻی منابع
تاريخی میتوان روزنه بر شناخت وی گشود و تأثيرات وی را برای فضـای عرفـانی دورۀ
حيات و پس ازآن نشان داد .اين منابع عمدتاً عبارتاند از ترجمۀ عبدالمؤمن اصفهانی بر
عوارف المعارف دربارۀ پير و مراد خود كامويی؛ نامۀ كوتاه بازمانده از كامويی خطـاب بـه
تقی الدين دادا يزدی كـه رونوشـتی از آن در كتـاب جالـب المَشـيخه بازمانـده اسـت و
مثنویهای عماد فقيه و آثار پيرجمال اردستانی.
از مقدمۀ ترجمۀ عبدالمؤمن اصفهانی بر عوارف المعارف شهابالدين سـهروردی كـه
خود شاگرد كامويی بوده است ،نيز میتوان مطالبی دربـارۀ جايگـاه كـامويی و اوج دورۀ
مرشدی وی بـه دسـت آورد .نكتـۀ مهـم دربـارۀ عبـدالمؤمن ايـن اسـت كـه وی تنهـا
نويسنده ای است كه خود مستقيماً شاگرد كامويی بوده و نوشـتهاش را در زمـان حيـات
وی نوشته است.
مثنویهای عماد فقيه ،بـهويـژه مثنـوی صـفانامه يكـی از منـابع مهـم در شـناخت
عبدالسﻼم كامويی است و توسعۀ دستگاه ارشاد وی در كرمان را نشـان مـیدهـد .خـود
عماد فقيه كه خاندانش از سرسپردگان كامويی بودهاند ،از دوران كودكی با حلقۀ كامويی
آشنايی داشته و دست ارادت به فرزند و جانشين وی امامالدين داده است .منابع ديگری

مانند مزارات كرمان از دورۀ صفوی نيز در راستای همين مثنویهاست.
بيشترين نوشتهها دربارۀ زينالدين عبدالسﻼم كامويی را میتـوان در آثـار پيرجمـال
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اردستانی يافت .گرچه وی بيش از يك قرن بعد از كامويی میزيسته ،اما خواجه كـامو را پيـر
طريقــت خــود قلمــداد كــرده اســت .بــا ايــن اوصــاف ،گــزارشهــای وی از كــامويی بيشــتر
افسانهپردازیهای مريدانه است تا نقل رويدادهای تاريخی .ازجملۀ اين آثار میتوان به مثنوی
شرح الكنوز و بحر الرموز اشاره كرد كه زندگی و كرامات كامويی را بررسی كرده است.
بهجز آن میتوان اطﻼعات اندک و جستهگريختهای از كامويی و طريقۀ وی از منابعی

مانند طرايق الحقايق و بستان السياحه ،دو اثر دورۀ قاجاری ،به دست آورد .از تحقيقـات
جديد دربارۀ كامويی نيز بايد به مقدمههايی كه مصححان بر آثار پيرجمال نگاشـتهانـد،
اشاره كرد؛ مانند مقدمۀ اميد سروری بر شرح الكنوز ،مقدمۀ حسين انيسی پور بـر مـرآه
اﻻحوال و همچنين مقدمۀ قاسم انصاری بر ترجمۀ عوارف المعارف عبدالمؤمن اصفهانی.
اطﻼعاتی كه دربارۀ كامويی در منابع جديد آمده است ،اهميـت دارد؛ امـا چنـدان دقيـق

نيست .همچنين در تصحيح مثنویهای عماد فقيه دقت نشده و زندگی و مرگ نظـامالـدين
محمود ،عموی عماد را همان زندگی و مرگ كامويی گرفتهاند و تـاريخ مـرگش را بـهاشـتباه
 ٧٠٥ه.ق میدانند .اين اشتباه در منابع ديگر مانند مقدمه بر ترجمۀ عوارف تكرار شده است.
نكتۀ ديگر در شهرت كامويی عبدالسﻼم است .كامو روستايی از توابع كاشـان در نزديكـی
جوشقان قالی است كه اكنون هـر دو درمجمـوع شـهری واحـد هسـتند؛ امـا برخـی منـابع
بهاشتباه و با توجه به اغﻼط موجود در برخی نسـخههـا وی را عبدالسـﻼم كاموسـی معرفـی
ﻼ نادرست است .تقريباً همۀ منابع موردِاشاره از عبدالسـﻼم بـا
كردهاند ] ،١٢ص [٣٣٤كه كام ً
عنوان كامويی ياد كردهاند ١.اشاره به شهر كاشان نيز كه بارهـا در بيـان زنـدگی وی در آثـار
پيرجمال اشاره شده است .مرگ وی در شهر نطنز كه فصيح خـوافی بـه آن اشـاره دارد ،بـه
پذيرش اينكه وی اهل همين كاموی كاشان باشد را راحتتر میكند.
 .٢عبدالسﻼم كامويی در آينۀ ياران و تابعان

٢ـ .١نامۀ كامويی به تقیالدين دادا در رساله المَشيخه

همانطور كه بيان شد تنها نوشتهای كه به شخص كامويی مربوط اسـت ،نامـهای اسـت
خطاب به تقیالدين دادا كه در آن كـامويی اشـاره مـیكنـد سـجادهای را كـه از شـيخ
شهابالدين به وی رسيده است ،برای تقیالدين میفرستد تا تأييدی باشد بر مقام ارشاد
و بهنوعی جانشينی وی پس از عبدالسﻼم كامويی.
شيخ تقی الدين محمد دادا از مشايخ صوفيۀ سدۀ هشتم هجری در يزد است .برخـی
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منابع وی را شاگرد حاجی محمد اندوانی ] ،٨ص [٢٦٢و يا محمد اندايان میدانند ]،١٩
ج٢و ،٣ص .[٥٦١گرچه مستوفی بافقی وی را اهل فروزان اصفهان میداند كه مرشـدش
وی را برای ارشاد به اردكان اعزام كرده اسـت ]همـان ،ص[٥٦١؛ امـا گويـا اصـل وی از
اردكان يزد است ] ،٨ص  ،[٣١٥همچنان كه پس از تعليم نيز به اشـارت شـيخ بـه يـزد
رفت و در اردكان ساكن شد .مردم اردكان دست ارادت به او دادند و او نيز خانقـاهی در
آنجا ساخت و آوازه يافت .خانقاه يزد ازجمله عمـارات مشـايخ عظـام دادائيـه اسـت كـه
موقوفات آن بسيار است ] ،١٩ج٢و ،٣ص٥٦١ـ.[٦٦٠
شيخ دادا چهار فرزند داشت :محمودشاه ،علـیشـاه ،حسـنشـاه و محمدشـاه .پسـر
بزرگش محمودشـاه ،قطـب زمـان خـود بـود و پـدر او را برگزيـده بـود .در بنـدرآباد از
روستاهای يزد ،بقعه ،مسجد و مقبرهای است كه به نـام محمودشـاه فرزنـد تقـیالـدين
شهرت دارد .همچنين فرزنـد ديگـر او محمدشـاه هـم در همـين بقعـه مـدفون اسـت.
محمدشاه آخرين خليفه شيخ دادا بوده كه طرف ارادت آلمظفر هـم بـوده اسـت .شـيخ
محمد در سال  ٧٥٠ه.ق درگذشت .آرامگاه او اكنون در شهر شاهديه )گرد فرامرز( و در
مجاورت جاده كنارگذر يزد قرار گرفته است.
تقیالدين بنا بر رساله المشيخه در سال  ٦٤٠ه.ق به دنيا آمد و در سال  ٧٠٠ه.ق از
دنيا رفته است .منابع ديگر نيز به همين تاريخ وفات تصريح میكنند ] ،١٠ص٣٨٣؛ ،١٩
ج٢و  ،٣ص .[٥٦٧با اين اوصاف در همان جـا عمـر وی را  ٦٥سـال ذكـر مـیكنـد ]،٨
ص .[٣١٦البته اگـر تـاريخ وفـات آخـرين فرزنـد وی را  ٧٥٠ه.ق بگيـريم ،تقـیالـدين
نمیتواند عمری طوﻻنیتر از اين حدود داشته باشد؛ اما نكتۀ مهم اينكه در حـدود سـال
 ٦٦٥ه.ق كه كامويی در تصوف شيخ كامل و مشهوری بوده و شاگردان فاضـل و عـالمی
چون عبدالمؤمن اصفهانی داشته است ،تقیالدين حدود پانزده سال داشته است .با ايـن
اوصاف فاصلۀ زمان مرگ اين دو به ده سال هم نمیرسد .اين نشاندهندۀ عمر طـوﻻنی
كامويی است كه پيرجمال هم بدان اشارت كرده است.
نسبت تقی دادا به اصفهان و روستای اندوان يا انـدادان قابـلتوجـه اسـت؛ ايـن امـر
شاگردی و مصاحبت وی در نزد كامويی را قوت میبخشد ،زيرا روستای اندوان از آبـادی
كامو چندان دور نيست .اما آنچه تقیالدين را با كامويی پيوند میدهد ،نامهای است كـه
كامويی به او نوشته و سجادۀ مرشدش شيخ شهابالـدين سـهروردی را بـه او فرسـتاده
است .متن نامۀ زينالدين كامويی در رسالۀ خطی المشيخه نصری آمده چنين است:
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»سواد مكتوب شيخ زينالدين عبدالسﻼم كامويی به شيخ تقیالدين دادا محمد يزدی
قدس ﷲ تعالی اسرا هما» :فرزند خلف اﻻوليا ،الملك )معتمد( الفقرا -ادام ﷲ توفيقه ،از
قبل درويشان مخصوص است به سﻼم و تحيت و از انديشۀ مـا خـالی نيسـت .شـناخته
می آيد كه بعد از تقدم مراسم عبوديت خالق ،به خدمت درويشان مشغول است بهغايـت
پسنديده افتاد .سجادهای كه از حضرت مخدوم و مقتدای بهحق ،سلطان العارفين ،شـيخ
شهاب المله و الدين عمر سهروردی قدس ﷲ سره العزيز ،بخشش رسيده بـود بـه ايـن
ضعيف ،چون سلسله معنوی با آن فرزند ،سمت تأكيد داشت ،خواستيم كه نسبت صوری
نيز مؤكد گردد .آن سجاده به آن عزيز فرزند فرستاديم كه ما را كـار بـه آخـر رسـيده ـ
راجيا من لطفه الفائض و كرمه العميم ان يذكرنی فی دعواته الصالحات المستجابات غبّ
صلواته المقبوﻻت .كتب هذه السطور الفقير عبدالسﻼم بـن احمـد الكـاموئی حامـدا للـه
١

تعالی و مصليا علی نبيه محمد و مسلماً عليه« ] ،٨برگۀ. [٢٦٥
متن اين نامه حاوی نكات مهم و جالب ديگری دربارۀ عبدالسﻼم كامويی است .ايـن
نامه تنها متنی است كه نسب كـامويی نيـز آمـده اسـت؛ زيـرا در پايـانِ نامـه ،خـود را
عبدالسﻼم پسر احمد معرفی كرده است.
با اين اوصاف متن نامه بر امكان مﻼقات كامويی و شيخ شهاب سهروردی جـز ابهـام
نمیافزايد» :زيرا سجادهای كه از حضرت مخدوم و مقتدای بهحق ،سلطان العارفين ،شيخ
شهاب المله و الدين عمر سهروردی قدس ﷲ سره العزيز ،بخشش رسيده بـود بـه ايـن
ضعيف« ،در پذيرش يا رد ادعای عماد فقيه و پيرجمال اردستانی كه كـامويی را شـاگرد
مستقيم و تربيتيافتۀ شيخ شهاب میدانند ،به ما كمكی نمیكند؛ زيرا مشخص نمیكند
كه آيا اين سجاده از دست خود شيخ به وی گرفته يا يكی از اتباع وی.
هرچه هست با توجه به اينكه اين نامه در منابع دادائيه آمده است ،از جايگاه كامويی
و نفوذ و اعتبار وی در يزد حكايت دارد .منطقهای با فاصلۀ به نسبت زيـاد از كاشـان .در
واقع میتوان نتيجه گرفت كه حلقۀ عرفانی كامويی يك نسل پيش از حلقـۀ عبدالصـمد
نطنزی فعال بوده است و ثمرات آن بعد از نيمـۀ دوم قـرن هفـتم نمايـان شـده اسـت.
همچنين جايگاه تقی الدين را در نزد كامويی نشـان مـیدهـد؛ زيـرا مهـمتـرين يادگـار
برجای مانده از شيخ شهاب را برای وی به اردكان میفرستد كه نشانی اسـت از اهميـت
اين شاگرد نزد وی.
زمان نوشتن اين نامه معلوم نيست؛ اما به احتمال زياد بايد در سالهای پايانی عمـر
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كامويی باشد؛ زيرا در آن اشاره شده كه »ما را كار به آخر رسيد« .همچنين عباراتی مانند
»چون سلسله معنوی با آن فرزند سمت تأكيد داشت ،خواستيم نسبت صوری نيز مؤكـد
گردد« ،احتمال میدهد كه كامويی تقیالدين دادا را بهعنوانِ جانشين خود تعيين كـرده
باشد .حداقل میتوان برداشت كرد كه تقیالدين خليفه كامويی برای ايجاد منطقـه يـزد
بوده است .نمونهای كه در كرمان نيز برای نظامالدين محمود رخ داد و وی برای تأسيس
خانقاه در كرمان مأمور شد.

٢ـ .٢ترجمۀ ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی بر عوارف المعارف

دومين منبعی كه مهمترين اطﻼعات را دربارۀ عبدالسـﻼم كـامويی بـه دسـت مـیدهـد
ترجمه عبدالمؤمن اصفهانی از عوارف المعارف سهروردی است .اسماعيلبـنعبـدالمؤمن
ابیمنصور ماشاده )متوفی ٧١٠ه.ق( ،يكی ديگر از مريدان عبدالسﻼم كامويی اسـت كـه
كتاب عوارف المعارف شهاب الدين سهروردی را به خواهش دوستان از عربی بـه فارسـی
برگردانده است .ابومنصور عﻼوه بر كامويی ،مريد تاجالدين اشنهی و پسـرش صـدرالدين
اشنهی نيز بوده است ] ،١٣مقدمه ،صص بيستوهفت و بيستونه[.
عبدالمؤمن در آغـاز ترجمـۀ عـوارف المعـارف از سرگذشـت خـود بـه ايجـاز سـخن
میگويد ،اما در توصيف مراد خود ،كامويی ،به ايجاز بسنده نمیكند .وی اشاره دارد كـه
ابتدا در عادتپرستی سير میكرده است تا اينكه خدا »درد طلب سلوک راه حق درو بـه
اظهار آورد و مريد طايفه اهل سلوک شـد« و در پـی پيـر و مربـی و دليـل برآمـد و بـه
جستجو پرداخت و كامويی را يگانه راهنمای خود ديد» :مقام اقبال و مركز حال در ايـن
عصر ،جز آستانه خلوتخانه يگانه جهان ،مربی اهل ايمان ،بدرقـه قافلـه طريـق ،حدقـه
ديده حقيقت ،چشمه حيوان عنان ،خورشيد آسمان عرفان ،امام مقـدام ،شـيخالمشـايخ
اﻻسﻼم ،زين المله و الدين ،حجتاﻻسﻼم والمسلمين ،مظهر آثار صـمديه ،محـرم اسـرار
اﻻحديه ،معدن الصّدق و الصّفا ،منبع الحلم و الحيا ،عبدالسّﻼم الشّـيخی الكـاموی اعلـی
ﷲ درجته فی الدارالسﻼم ـ نيست ...دست تمسك و تشبث بر فتراک تـربيتش زن ...بـر
اين عزيمت قصد آن عتبه اقبال و كعبه آمال كرد« ]همان ،ص.[١
سپس به تاريخ ترجمۀ عوارف المعارف كه بعد از پيوستن بـه حلقـۀ كـامويی انجـام داده

است ،اشاره میكند» :در شهور سنه خمس و ستين و ست مائه« و به دنبـال آنكـه جمعـی از
احباب و اصحاب از وی درخواست كردهاند تا عوارف المعارف را ترجمه كند ]همان ،ص١و.[٢
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همچنين در ترجمۀ  ٢٥پرسـش كـه اصـل آن از تـاجالـدين اشـنوی اسـت و آن را
احمدبنمحمد كاموی به سال  ٧٠٠ه.ق كتابت كرده است نيز به ترجمۀ عـوارف بعـد از
پيوستن به عبدالسﻼم كامويی اشارهكرده است» :بدان كه اين ضعيف لهيف ،بنده خـدا و
محب رسول و اهل بيت رسول ،چون به حضرت با نضرت شيخالمشايخ ،قطب العالم ،زين
المله و الدين ،حجتاﻻسﻼموالمسـلمين ،وارث علـوم اﻻنبيـاء و المرسـلين ،المخصـوص
بعنايه رب العالمين ،عبدالسﻼم كاموی پيوست ،جمعی ياران صادق استدعا كردند كتـاب
عوارف كه ازجمله شيخ عالم ،مقتدای امم ،كشاف مشكﻼت و مظهر اسرار آيـات بينـات،
شهاب المله و الحق و الدين ،عماد اﻻسﻼم و المسـلمين ،عمـر بـن محمـد بـن عبـدﷲ
السهروردی است ،به پارسی كن ،ميسر شد .جمعی يـاران از آن كتـاب فايـده گرفتنـد«
]همان ،صص بيستوهفت و بيستوهشت[.
از اين دو نوشته برمیآيد كه به دنبال پيوستن به كامويی و ياران وی بـه ترجمـه عـوارف
المعارف دست زده است .لذا بايد سال پيوستنش به شيخ كامو را در حدود  ٦٦٥ه.ق ،همـان
ل ترجمه عوارف المعارف دانست .چنانكه در همين سالها كامويی پس از تربيت معنـوی
سا ِ
نظامالدين محمود كرمانی ،وی را به ساختن خانقاه در كرمان مأمور میكند.
ابومنصور كه شيخ كامو را يگانه عصر خود میداند ،در ادامه مقدمۀ عـوارف المعـارف
نيز ،ضمن ستودن مرشد خود جويندگان حقيقـت را بـهسـوی وی فرامـیخوانـد» :ايـن
متمسك سعادت كه طلب میكنی ،عتبه سيادت اوست و اين سفينه حسنی و زيادت كه
میجويی ،در بحر اوست كه وجود پاک خود را ترياک مارگزيدگان غفلت كرده است و به
تربيت طالبان و نصيحت كردن مسلمانان و اعانت دادن طالبـان مشـغول شـد ،از تـأثير
كلمات نامدارش كه بر مثال قطار امطار از سحاب تربيتش ،بر اقطار وجـود يـاران بـاران
گشته است ،هزاران شقايق حقايق و ياسمين يقين و نسرين تمكين در بوستان سينه آن
دوستان زاهد كرده .دست تمسك و تشبث ،در فتراک تربيتش زن و خود را در ميان آن
زمره درج كن تا باشد كه از تاب آفتاب عالمتاب نظر تربيتش ،سنگ وجـودت كـه سـيه
شده كدورات طبيعی است ،عقيق تحقيق گردد« ]همان ،ص.[٢
اينگونه عبارات نشـان مـیدهـد كـه كـامويی بـرای صـوفی اهـل دانشـی همچـون
عبدالمؤمن اصفهانی قبلۀ آمال بوده است.
٢ـ .٣مثنویهای عماد فقيه كرمانی
يكی ديگر از عارفان و شاعرانی كه در آثار خود شمه ای از احوال كامويی را بازتـاب داده
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است ،خواجه عمادالدين علی فقيه كرمانی )٦٩٠ـ ٧٧٢يا ٧٧٣ه.ق( معروف به عماد فقيه
است .خواجه عمادالدين علیبنمحمود مشهور بـه عمـاد فقيـه كرمـانی ،عـارف و شـاعر
پارسیگوی عصر تيموری است .وی از معاصران حافظ و از ستايشگران آلمظفر است كه
در ميان آنها بهخصوص به شاهشجاع ارادت داشته است.
عماد از كودكی تحت تعليم پدر و در خانقاه مـرادش شـيخ نظـام الـدين محمـود در
طريقه عرفان گام می زده و با سلسلۀ ارادتش به زين الدين عبدالسـﻼم كـامويی و فرزنـد
وی امامالدين میرسد .دربارۀ مدت زندگی و يا سال تولد عماد اشاره دقيقی وجود ندارد،
تاريخ درگذشت وی  ٧٧٣ه.ق ذكرشده است؛ امـا دربـارۀ تـاريخ وﻻدت وی اطﻼعـی در
دست نيست .با توجه به محتوای صفانامه كـه در  ٧٠٥ه.ق و در جـوانی توليـت خانقـاه
نظام الدين عموی خود را به دست گرفته است ،بايد تولـد وی را قبـل از سـال  ٧٠٠ه.ق
دانست؛ بنابراين تاريخ  ٦٩٠ه.ق كه برخی ذكر كردهاند از  ٧٠٥تا  ٧١٠ه.ق كه عـدهای
تخمين زدهاند ] ،١٨ص سه[ ،درستتر به نظر میرسد.
از وی آثاری چند به نظم برجایمانده است؛ عﻼوه بر ديوان غزليات ،پنج مثنوی دارد
كه عبارتاند از محبتنامه ،صحبتنامه ،دهنامه ،طريقتنامـه و صـفانامه كـه بـه مـونس
اﻻسرار و انيس اﻻخبار هم معروف است.
عماد فقيه در آثار خود تصويری عينیتر نسبت به ديگر منابع از احـوال كـامويی بـه
دست می دهد ،زيرا عموی وی خواجه نظام الدين محمود تربيتيافته كامويی بـوده و بـه
دستور وی خانقاهی در كرمان برای تعليم طالبان تأسيس كرده است كه پـس از مـرگ
همان آغاز به دليل مرگ پدر ادارۀ اين خانقاه به دست وی افتاده است.
مطالب مربوط به عبدالسﻼم كامويی بيشتر در مثنوی صفانامه آمده كـه عمـاد آن را
در سال  ٧٦٦ه.ق تدوين كرده اسـت .وی در مقالـۀ دوم از ايـن مثنـوی بـه سرگذشـت
نظام الدين محمود عموی خود و مشرفشدنش به نزد عبدالسﻼم كامويی و اجـازهيـافتن
برای تأسيس خانقاه در كرمان پس از طی مراحل سلوک و همچنين به تأسـيس بنـا يـا
عمارت خانقاه توسط نظامالدين به سال  ٦٦٦ه.ق اشـاره دارد .خانقـاهی كـه توليـت آن
پس از مرگ نظام الدين خانقاه به عمادالدين میرسد .كمیِ سن برای وی ايجـاد بحـران
مشروعيت می كند و عماد رقبا و مخالفان زيادی پيدا میكند؛ اما به كمـك بـرادر خـود
زين الدين بر مشكﻼت فائق می شود .ابتدا به امام الدين محمد پسـر عبدالسـﻼم كـامويی
بيعت كرده است؛ آنگاه طی مقامات معنوی كرده و در خﻼل آن دچار احـوال و تجـارب
معنوی میشود و در انتها خود را برای ارشاد طالبان ﻻيق میيابد.
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٢ـ٣ـ .١تصويری از نظامالدين محمود مريد عبدالسﻼم كامويی

عماد فقيه در مثنوی صفانامه در اشاره به زندگی عموی خود نظامالدين محمود آورده است:
»چون نظری كرد سوی اين ديار  /حضرت بیچون خداوندگار
از عدم آباد به ملك وجود  /گشت روان قدوه ارباب جود
خواجه احمد دلِ »محمود« نام » /دين« نبی عربی را »نظام«
سال ز هجرت چو رسيدش به هفت  /درصدد زمره حفّاظ رفت« ] ،١٨صص ٣٨١و .[٣٨٢
سپس عماد بيان میكند كه نظام الدين علوم دينی و ظاهری را يـاد گرفـت و سـراغ
زهد و عرفان رفت و نسخه استنساخ میكرد و كتابخانه داشت .در چهلسالگی در مكانی
ويران به انزوا مشغول و به آرامش رسيده بود تا اينكه به ضميرش رسيد كه دست ارادت
به پيری بدهد تا اينكه پيامبر اسﻼم در رؤيا به وی فرمود كه بـرای تعلـيم و ارشـاد نـزد
عبدالسﻼم كامويی برود:
»خواجه كونين عليهالسﻼم  /كرد به حالش نظری در منام
رفت اشارت كه در اين تنگ نای  /رخ به عراق آر و به كامو در آی
حضرت با نصرت قطب زمان  /قدوه صاحبنظران جهان
قبله ارباب صفا زين دين  /هادی سر حلقه اهل يقين
رفت حوالت به وی ارشاد تو  /حكم چنين رفته در ايجاد تو« ]همان ،ص.[٣٨٢
در ادامۀ مثنوی ،عماد به شرح رفتن خواجه نظامالدين بـه كـامو اشـاره دارد كـه بـر
اساس آن خواجه محمود با دو سه همراه به كامو رفـت و شـيخ كـامويی كسـانی را بـه
استقبال وی فرستاد تا آنها را به خلوت بنشاند .در اين مثنوی به همراهان نظـامالـدين
اشاره نشده است؛ اما بنا بر كتاب مزارات كرمان دو همراه ديگر نظامالدين ،شيخ محمود
سقا و شيخ عزالدين پهلوان بودهاند» :و چنين مشهور است كه حضرت شيخ محمود سقا
و شيخ عزالدين پهلوان بنك و شيخ محمود فقيه هر سه بهاتفاق آرزوی خدمت حضـرت
عرفان شعاری قدسی دثاری الراقی الی مراقی التجليات و المشاهدات شـيخ زيـنالـدين
علی كامو قدس سره از كرمان به كومو )كامو( كه از توابع است حركت كردنـد ،بـه يـك
روز قبل از آنكه به خدمت شيخ رسند شيخ با خـادمی گفتـه كـه ايشـان را هريـك در
خلوتی فرود آر و از حال ايشان بر خبر باش  ...خادم شيخ آنها را به خلوت نشاند و پس
از چهل روز به خويش فراخواند و به عزالدين پهلوانی دنيا و آخرت داد و به نظـامالـدين
محمود سﻼمت و به شيخ محمود سقا مﻼمت .ازاينرو شيخ محمود كـه عمـوی خواجـه
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عماد فقيه باشد ،همواره طريقـت و حقيقـت و شـريعت بـاوجود جذبـه سـﻼمت مانـد و
شطحيات از او سر نزد و اسرار از زبان او فاش نشد« ] ،٩ص.[٧٤-٧١
بههر روی خواجه نظامالدين محمود پس از طی رياضتها و گذراندن چند اربعين به
مرتبه اهل يقين رسيد و از كامويی اجازۀ )منشور( ارشاد يافت:
»گشته تشرف به نوازش عزيز  /خرقه و سجاده و مقراض نيز
يافته منشور خﻼفت ز پير  /كرده بدو روی غنی و فقير« ] ،١٨ص .[٣٨٤
پس از اينكه خواجه نظامالدين محمود هوای وطن میكند ،شيخ كامو بـه وی اشـاره
میكند كه رباط مخروبهای در كرمان كه ظاهراً همان مكانی را كه خـود نظـامالـدين در
آنجا خلوت میكرده است ،عمارت كرده و آنجا را آباد و آن را به خانقاهی نو تبديل كند.
خواجه محمود نيز به كرمان آمده و به عمارت خانقاه مشغول و مجموعهای كامل شـامل
خانقاه ،مسجد ،مطبخ ،سقايه و پاياب میسازد:
»شد ز پی كار گل خانقاه  /رفت به اتمام در آن چند گاه
صومعه و مسجد و محراب ساخت  /مطبخ و سقايه و پاياب ساخت« ]همان ،ص[٣٨٥
اين خانقاه در سال  ٦٦٦ه.ق آماده بهرهبرداری و موقوفاتی نيز بر آن مشخص شد:
»چون درِ اين بقعه ميمون گشود  /ششصد و شصت و ششمين سال بود«
»وقف پديد آمد و ادرار نيز  /مجمع پاكان شد و ابرار نيز
سبحه و سجاده و طاعت در او  /فوت نشد ورد جماعت در او« ]همان[
٢ـ٣ـ .٢نشستن عماد فقيه بر جای نظامالدين و بيعت با امامالدين محمد پسر كامويی
بنا بر گزارش عماد ،خواجه نظامالدين محمود به سال  ٧٠٥ه.ق يعنی تقريباً چهل سـال
بعد از تأسيس خانقاه ،وفات كرد و امور خانقاه را عماد فقيه میرسد .در شعر عماد دقيقاً
معلوم نيست كه منظور از پسر برادر نظام الدين خود عماد اسـت يـا پـدر عمـاد ،گرچـه
خطيب كرمانی ،عماد نظامالدين را عموی عماد فقيه میداند ] ،٩ص .[٧٣به هرروی پس
از يك هفته پدر عماد نيز از دنيا میرود و عماد در ادارۀ خانقاه تنها میماند:
١
»در تاريخ وفات قدس سره و شرح احوال خود
هفتصد و پنج زهجرت چو رفت  /وز صفر از روز همانا كه هفت
منزل او روضه فردوس گشت  /نامه شادی دلم در نوشت
تكيه به فرزند برادر گذاشت  /آنكه چو فرزند گراميش داشت
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محرم خاصش پدر اين گدا  /رفت همان هفته ز دار فنا
بنده بیتوشه در اين گوشه ماند  /كشته درودند و همين خوشه ماند
غمزده بيدل و دشمن هزار  /گل شده از باغ و چمن پر ز خار« ] ،١٨ص.[٣٨٦
و امور خانقاه به دست خواجه عماد میافتد در حالیكه بسيار جـوان اسـت و رقبـا و
دشمنان زيادی دارد .لذا جز آنكه برای طلب دانش به محضر علمای دينـی مـیرود ،بـه
كامو شتافته و با امامالدين محمد فرزند عبدالسﻼم كامويی بيعت میكند:
»خرقه به كامويه گرفتم ز پير  /آن كه در آن عهد نبودش نظير
قدوه اقطاب كه »دين« را »امام«  /حضرت او بود عليهالسﻼم« ]همان ،ص.[٣٨٦
لذا برخﻼفِ تصور بسياری ،عماد كرمانی مستقيماً شاگرد و مريد كامويی نبوده است،
شايد حتی بعد وی بعد از مرگ كامويی به دنيا آمده باشد؛ زيـرا كـامويی در سـال ٦٩٦
ه.ق از دنيا رفته و عمادالدين ،بر اساس نظر مشهور ،اواسط قـرن هشـت بـه دنيـا آمـده
است؛ اما حتی اگر قبل از اين تاريخ به دنيا آمده باشد ،باز بعيد اسـت در خردسـالی بـا
كامويی بيعت كرده باشد.
عماد همچنين در جايی از صفانامه با عنوان »در نصيحت فرزند« ،فرزند و بازماندگان
را به سرسپاری فرزند خواجه كامويی میخواند كه بايد همان خواجه امامالدين باشد:
»رخ ز مشايخ نتوان تافتن /دولت از اين زمره توان يافتن
قبله ما خواجه كامو بس است  /در ره ما مشعله او بس است
١
دست به »فرزند« گراميش ده  /همچو پدر سر به غﻼميش نه« ] ،١٨ص[٣٧٨
البته در اين راه زينالدين برادر خواجه عماد تنها همراه و يـاور وی در كرمـان بـوده
است و همو نيز در همراهی عماد از امامالدين خرقه گفته است:
»با من بیچاره »برادر« رفيق  /بود و نديدم بهجز او كس شفيق ]همان ،ص[٣٨٦
ياری از او ديدهام و اتحاد  /قاعده خدمت و شرط وداد
ملجأ اخوان صفا »مجد دين«  /كامل صاحب دل عزلت گزين
همدم و هم خرقه من پيش پير  /تير صفت راسترو و گوشهگير ]همان ،ص[٣٨٧
به هرروی عماد در آن روزها بسيار جوان بوده و طبعاً مدعيان كه از وی سـن خيلـی
بيشتری داشتهاند ،مقام ارشاد وی در خانقاه كرمان را برنمیتافتند .درواقع عماد آنقـدر
جوان بوده است كه به گفتۀ خودش مرگ بسياری از مخالفان و دشمنانش را بـه چشـم
ديده است:
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»من كه به هر موی دل دردناک  /يافتهام طعنزنی زير خاک
هر طرف شهر كه كردم گذر  /تربت خصمی بوَدم در نظر
آن كه دلريش من آزرده است  /بیسببی كنفيكون مرده است« ]همان ،ص.[٣٧٨
٢ـ٣ـ .٣واقعات خواجه عماد با مدد از روح عبدالسﻼم كامويی

عماد بعد از ماجراهای زياد بر سر جانشينی اسﻼف خود ،دَه واقعه را نقل میكند كـه در
واقع شرح اسفار روحانی است و بيشتر آنها در حالت رؤيا و شايد گـاهی ربـودگی درک
شده است ،اين تجارب رؤيايی كه شرح آن در مثنوی صفانامه آمده است ]همان ،صـص
٣٨٨ـ  ،[٢٠٤وی را برای رسيدن به مقامات معنوی رهنمون بودهاند .اولين واقعه گويا در
سال  ٧٤٢ه.ق واقع شده است؛ زيرا در ابياتی رمزگونه بيان میكند:
»ماه رجب يكشب روشن چو روز  /شمع هدايت شده مجلس فروز
١
هفدهم از رؤيت قوس الهﻼل  /رفته ز هجرت الف و سين و دال«
عماد كه هر واقعه را در شعری مستقل شرح میدهد ،در واقعۀ ششم كه بـه سـكرات
موت مربوط است؛ بيان میكند كه در اين وادی شيخ كامو بـه داد وی رسـيده و او را از
آن ورطه نجات میدهد ١.به نظر مـیرسـد كـه منظـور عمـاد از خواجـه كـامو شـخص
عبدالسﻼم كامويی باشد كه گويا قبل از تولد وی از دنيا رفته است ،نه امامالدين محمـد
پسر زينالدين؛ زيرا در ابيات بعدی اشاره میكند:
»يعنی اگر بسته شود بر تو راه  /رو مدد از تربت پيران بخواه« ]همان ،ص[٣٩٨
٢ـ٣ـ .٤عماد كرمانی در سايه توجه مشايخ كامو

خواجه عماد در مثنوی همايوننامه نيز ذيل عنوان »فی حسب الحال« نيز بـه رنـجهـا و
محنتها و غفلتهای زندگی خود در كرمان اشاره میكند كه با اظهار ارادت به خواجـه

كامويی پايان يافته و نوميدیها و ناراحتیها به اقبال و شادی بدل شده است .چنانكـه
خود عماد نيز در مثنوی صفانامه اشاره دارد ،بخشی از رنج و دغدغههای وی مشـروعيت
برای احراز جانشينی وی بهجای نظام الدين بوده است كه به مذاق رقبا خوش نمیآمده؛
١
اما تأييد مشايخ كامويی اين امر را تسهيل كرده است.
همچنين عماد دفتر دهنامه را با نامهای در قالب غزلی بلند با مطلع »ای خم ابرويـت
به خوبیِ طاق  /شاه خوبان تويی به استحقاق«» ،برای يكی از احبا نوشته« پايان میبـرد.
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به نظر میرسد اين نامه برای يكی از مشايخ كامويی و احتماﻻً امامالدين محمد باشد كه
در عراق عجم ساكن بوده و ارادت عماد نيز به اين خاندان مسبوق سابقه است:
»ای دم صبحگاهی از كرمان  /برسان شوق نامهای به »عراق«
خدمتی از در صفا و وداد  /خدمتی از سر وفا و وفاق  ،١٨] « ...صص٤٤٨ـ[٤٤٩
عماد فقيه در طريقتنامه نيز در بحث رؤيت خداوند كه بحثـی كﻼمـی اسـت ،بـه »پيـر

عراقی« اشاره دارد كه به رؤيت خداوند در دنيای ديگر توسط اهل يقين قائـل اسـت» :روايـت
دارم از پير عراقی  /كه در فانی نگنجد نور باقی« ] ،١٧ص .[١٦٧بـه احتمـال زيـاد ايـن پيـر
عراقی عماد بايد عبدالسﻼم كامويی باشد ،زيرا منطقۀ كاشان كه كامو در آن است معمـوﻻً بـا
عنوان ديار عراق در مثنویهای عماد معرفیشده و عناوينی مانند پير عـراق يـادآور عنـاوينی
همچون »شيخ عراق« است كه پيرجمال اردستانی دربارۀ عبدالسﻼم كامويی آورده است.
٢ـ .٤عبدالسﻼم كامويی در آثار پيرجمال اردستانی
پيرجمال اردستانی )متوفای  ٨٧٩ه.ق( متخلص به جمالی و معروف به پيرجمال ،عارف،
شاعر ،مفسر ،محدث و نويسندۀ بزرگ سدۀ نهم هجری است .وی پرتأليف ترين عارف در
ادب فارسی است ] ،١٢ص [٣٣٣و يكی از طرايق منشعب از طريقۀ سهرورديه به نـام او
با عنوان طريقه پيرجماليه شناخته میشود .نامش در برخـی منـابع احمـد و در برخـی
ديگر محمد ذكرشده است ] ،١ص.[١٩
وی در روستای كچوبهسنگ اردستان مقارن در حدود سالهای  ٨١٠تا  ٨١٦ه.ق بـا
سلطنت شاهرخ به دنيا آمد ] ،٥ص .[١٩وی دست ارادت پير علی اردستانی میدهد ]،٣
صص ٢٤و  .[٢٣وی به سال  ٨٩٦از دنيا رفت .آرامگـاه او در كنـار پيرمرتضـی علـی در
اردستان قرار دارد .پيرجمال را از لحاظِ تعدد آثار صوفيانه و كثرت نظـم و مثنويـات بـا
عطار مقايسه كردهاند ] ،١٢ص.[٣٣٣
بيشترين نوشتهها دربارۀ زينالدين عبدالسﻼم كامويی را میتـوان در آثـار پيرجمـال
اردستانی يافت .گرچه وی بيش از يك قرن بعد از كامويی میزيسته ،اما خواجه كـامو را
پير طريقت خود قلمداد كرده است .ازجمله اين آثار می توان به مثنـوی شـرح الكنـوز و
بحر الرموز اشاره كرد كه زندگی و كرامات كامويی را بررسی كرده است .پيرجمال در اثر

منثور مرآت اِﻻفراد نيز به زندگی و برخی گفتههای كامويی اشاره دارد و در برخی ديگـر
مانند رسايل ،كنز الدقايق و ديوان اشعار نيز به كامويی اشاراتی شده است.
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در واقع پيرجمال در چند فقره از آثار خـود زنـدگینامـهای از پيرجمـال بـه دسـت
میدهد كه در تناقض با حقايق تاريخی است و بيشتر به داستانسرايی و افسانهپـردازی
مريدانه شباهت دارد تا نقل تاريخی با اين اوصاف ممكن است برخی حقايق از زندگی و
احوال كامويی در آن نمايان باشد.
پيرجمال را بايد شاگرد معنوی كامويی دانست .گرچه چند نسل بـين آنهـا واسـطه
است ،اما وی بيش از همه تحتتأثير كامويی است و حضور معنوی وی را درک میكند.
از اينرو ،بيش از همه از كامويی سخن گفته و آثار وی منبـع اصـلی شـناخت كـامويی
است .سخن از كامويی در شعر و نثر پيرجمال چنـان اسـت كـه گـويی دائمـاً از فـيض
معنوی وی بهرهمند است.

٢ـ٤ـ .١بازتاب احوال كامويی در مثنوی شرح الكنوز و بحر الرموز
پيرجمال رسالۀ شرح الكنوز و بحر الرموز را در سال  ٨٦٥ه.ق سروده است .ايـن رسـاله
كه شامل سه قسم شريعت ،طريقت و حقيقت است يكی از مهمترين كتابهای عرفـانی
قرن نهم هجری است و در آن پيرجمال به شرح و بسط نگرش خـود در بـاب شـريعت،
طريقت و حقيقت پرداخته است ] ،٣ص .[١١٩
قســمت اول از كتــاب شــرح الكنــوز در بيــان اهــل شــريعت و مشــتمل بــر احــوال
شهاب الدين سهروردی است ،قسمت دوم در بيان اهل طريقت كـه شـامل احـوال شـيخ

عبدالسﻼم كامويی است و قسمت سوم در شـرح اهـل حقيقـت كـه دربـارۀ احـوال پيـر
مرتضی علی اردستانی است ]همان ،ص .[٣٨٦
وی در اين بخش در بيش از پانصد بيت ،بهتفصيل شرح زندگی كـامويی و چگـونگی
رسيدن او به خدمت شهابالدين سهروردی سخن گفته اسـت .همچنـين دربـارۀ ازدواج
شيخ كامو با دختر پادشاه روم و تولد امامالدين محمد كامويی نيز سخن گفتـه اسـت .از
اين لحاظ اين كتاب به جهت ارائۀ اطﻼعاتی نو دربارۀ كامويی اهميت دارد.
بر اساس شرح الكنوز كامويی از همان آغاز كودكی به دنبال جستجوی حقيقت بوده
است و مدت مديدی نيز به خلوت نشسته ،اما گشايشی در احـوالش حاصـل نمـیشـده
است .تا اينكه در چهلسالگی در اثنای خلوت به خواب رفته و در خواب پيـامبر بـه وی

میگويد كه از خلوت بيرون بيا و به دنبال راهنما و مرشد باش؛ اما شيخ كامو نمـیدانـد
كه به كدام سو رود و به چه كسی اقتدا كند تا اينكه خضر در میرسد و وی را راهنمايی
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میكند تا به خوارزم شود و در آنجا صاحبديدهای كه آثار سـلوک را در چهـره كـامويی
میبيند به وی میگويد كه به سهرورد رود ،زيرا همراه وی در آنجاست.
شيخ كامو به سهرورد رفته و در آنجا شهابالدين سهروردی را مﻼقات كرده و شـيخ
به تعليم وی همت میگمارد و وی را به جستجوی زنی همكفو خود رهنمون میكند كه
البته اين دختر در روم است؛ اما كامويی میگويد كه سـن مـن از نـود گذشـته اسـت و
نمیتوانم ازدواج كنم؛ اما شيخ شهاب حكايت از تورات و انجيل و داستان زكريا میكند.
به هر روی شيخ عراق اطاعت میكند اما نمیداند يارش كجاست تا اينكـه از طريـق
غيب میفهمد كه شاهزادهای در روم همان جفت وعدهشده اوست .از آنطرف شـاهزاده
گرفتار هرج ومرج ناشی از جنگ و جدال مابين برادران شـده و اسـير مـیگـردد و طـی
رويدادی معجزه آسا ازآنجا گريخته به راهنمايی خضر راه سفر در پيش میگيرد .در ايـن
ميان تاجری وی را يافته و برای فروش به كاشان میآورد.
از طرفی شيخ كامو كه از ماجرا آگاه گشته خادمی فرستاده و دختر را از تاجر گرفته
و به عقد خود درمیآورد .برادر اين دختر چون پس از مرگ پدر پادشاه مـیشـود سـراغ
خواهر خود را گرفته و از سرنوشتش آگاه شده و برای وی هديـه و خلعـت مـیفرسـتد.
حاصل وصلت شيخ كامو با دختر شاهزاده روم »امامالدين محمد« پسر وی پا بـه عرصـه
وجود میگذارد؛ نكـ  ،٣] :صص٣٢٠ـ.[٣٩٥
از اين داستانسرايیهای پيرجمال شايد بتوان به برخی حوادث مهـم زنـدگی كـامويی پـی
برد .اول اينكه تصريح شده وی به خوارزم نزد عارفی رفته است كه احتمال سفر وی به خـوارزم
نزد شاگردان نجم كبری را نشان میدهد .كمی پيش از اين دوران نيز عارفی به نام جﻼلالـدين
وركانی از آبادی وركان در كوهستان كاشان نيز به خدمت نجم كبری رسيده بود.
 .٣بررسی و تحليل احوال كامويی

همانگونه كه ذكر شد از زندگی و آرای عبدالسﻼم كامويی بهجز در موارد پراكنـده و يـا
آميخته با افسانه پردازی اطﻼعات دقيقی در دست نيست .دقيقترين اطﻼعات از زنـدگی
كامويی را بايد از مقدمۀ ترجمۀ عوارف المعارف عبدالمؤمن اصفهانی كه در زمان حيـات
وی به سال  ٦٦٥ه.ق نوشته است ،به دست آورد كه از وی بهعنوانِ شـيخی كامـل يـاد
شده است .در همين سالها عماد نظامالدين محمـود بـا چنـد تـن ديگـر از كرمـان بـه
صحبت و تربيت كامويی رسيده و خانقاهی را بـه سـال  ٦٦٦ه.ق در كرمـان بـه فرمـان
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كامويی بنا كرده است .نامهای كه كامويی برای تقیالدين دادا نوشته است ،تنها مكتـوب
باقیمانده از وی است كه با توجه به محتوای نامه بايد آن را در اواخر عمر يعنـی حـدود
 ٦٩٠ه.ق نوشته باشد.
اشاره مجمل فصيحی نيز دربارۀ مرگ عبدالسﻼم با توجه به اطﻼعـات انـدک دربـارۀ
وی در خور توجه است .وی در ابتدای ذكر حـوادث سـال  ٦٩٦ه.ق مـینويسـد» :وفـات
شيخ المشايخ عبدالسﻼم كامويی در نطنز« ] ،١٠ص  .[٣٧٥عنوان شيخالمشايخ نشـان از
جايگاه كامويی در صوفيان آن دوره است ،همچنان كه مرگ وی در نطنز نيز مـیتوانـد
بيانگر نوعی ارتباط با حلقه عبدالصمد نطنزی )وفات  ٦٩٩يا  ٦٩٦ه.ق( باشد.
٣ـ .١عبدالسﻼم كامويی و شيخ شهاب سهروردی

در نامه ای كه كامويی برای تقیالدين دادا ارسال كرده است ،اشاره شده كه سجادهای را
كه از شيخ شهاب سهروردی به دست وی رسيده است ،برای وی می فرستد ،اما در ايـن
نامه تصريح نكرده كه اين سجاده را مستقيماً از شيخ شهاب دريافته است.
اما كامويی كه تا پايان قرن هفتم زنده بود ) ٦٩٦ه.ق( ،بعيد اسـت بـا شـيخ شـهاب
سهروردی كه سال  ٦٢٣ه.ق از دنيا رفته است ،ارتباط مريد و مـرادی و حتـی مﻼقـات
داشته باشد ،همچنان كه در منابع تاريخ تصوف نيز در ذكر سلسلۀ پيرجماليه ،كامويی را
با واسطه به سهروردی می رسانند .با اين اوصاف هم پيرجمال و هـم عمـاد كرمـانی بـه
مﻼقات و بلكه تربيت وی در نزد شيخ شهابالدين اشاره دارند.
عماد كرمانی در فصل چهارم مثنوی طريقتنامه با عنوان »در عِلمِ دراست و درايـت«
در حكايتی به ديدار عبدالسﻼم كامويی با شيخ شهابالدين سـهروردی در بغـداد اشـاره
دارد .بر اساس اين حكايت وقتی كامويی واجد علم تصوف میشود ،سهروردی وی را بـه
فراگيری علوم دينی در كنار تعليم صوفيانه فرامیخواند .پـس كـامويی جهـت تحصـيل
علوم دينی به مستنصريه بغداد رفته و به يادگيری علوم دينی كوشيد و توانـايی نوشـتن
فتوا به هر مذهبی يافت و چون به علم دراست آشنايی يافت علم وراثت )عرفان( وی نيز
كامل شد ] ،١٧ص .[١٤٩
تصويری كه در اين حكايت از شاگردی كامويی نزد سهروردی ارائـه مـیشـود ،بـا آنچـه
پيرجمال بيان میكند به واقعيت نزديكتر است؛ زيرا از كرامتپـردازیهـای مريدانـه خـالی
است و گزارشی عينی و كوتاه است و مكانهايی هم كـه بـدان اشـارت دارد؛ ماننـد بغـداد و
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مستنصريه واقعبينی بيشتری دارد .درحالیكه پيرجمال حتـی نمـیدانـد سـهروردی در اوج
شهرت در بغداد سكونت داشته است نه در سهرورد .بههرروی ،اين گزارشها نشان مـیدهـد
كه كامويی تعليم صوفيانه خود را در بغداد گرفته است ،يا از سهروردی و يا فرزندان وی.
اگر به روايت پيرجمال دربارۀ زندگی وی بپردازيم كه عمر بسيار بلند و حـدود صـد
سال برای كامويی قائل شده است ،امكان ديدار بهكلی منتفی نيسـت ١،امـا بعيـد اسـت
كامويی كه در  ٦٦٥ه.ق پير كـاملی بـوده و در  ٦٩٦ه.ق وفـات يافتـه اسـت ،بتوانـد از
شهابالدين سهروردی كه سال  ٦٢٣ه.ق از دنيا رفته است ،تربيت يافته باشد.
٣ـ .٢كامويی؛ سهرورديه و پيرجماليه

نسبت كامويی با طريقۀ سهروردی را بايد از طريـق شـجرهنامـههـايی كـه بـرای پيرجماليـه
گفتهاند ،جستجو كرد كه پيرجمال بخشی از اين سلسله را در آثار خود بازتاب داده است؛ اما
كامﻼً اين شجره را بيان نكرده است .همۀ منابع كامويی را شاگرد با واسطۀ شيخ شهابالدين
میدانند؛ اما در اينكه اين واسطهها چه كسانی هستند ،اتفاقنظری وجود ندارد.
بيشتر منابع عبدالسﻼم را از طريق نجيبالـدين علـی بـزغش )٥٩٤ــ ٦٧٨ه.ق( بـه
سهروردی منسوب می دارند و برخی از طريق فخرالدين عراقی و خواجه نظامالدين اوليا.
معصوم عليشاه شيرازی )نايبالصـدر( در طرايـق الحقـايق سلسـلۀ مشـايخ پيرجمـال را
اينگونه ذكر كرده است:
»وی مريد پير مرتضی علی اردستانی است و او مريد شيخ محمـد زوارهای بـوده و او
مريد عزالدين حسين كاموسی )كامويی( و او مريد والد خود خواجه صائنالدين اصفهانی
و او مريد والد خود خواجه زينالدين عبدالسﻼم و او مريد خواجه امامالدين محمد بوده و
وی مريد شيخ نجيبالدين علی بزغش شيرازی و وی مريد شيخ شهابالدين سـهروردی
و وی مريد عموی خود شيخ ابو نجيب سهروردی و وی مريد شـيخ احمـد غزالـی و وی
بهجانب معروف كرخی میرسد« ] ،١٤ج ،٢ص.[٣٥٦
جﻼل الدين همايی نيز گويا بر اساس همين سلسله بندی ،امـامالـدين محمـد را كـه
سلسلۀ پيرجماليه بدو میپيوندد ،از شـاگردان نجيـبالـدين سـهروردی مـیدانـد ]،١٦
مقدمه ،ص  ٢١و [٣١؛ اما میدانيم كه امامالدين محمد بنا به تصريح عماد فقيه شـاگرد
پسر و شاگرد كامويی است نه استاد وی .همچنين بـه نظـر نمـیرسـد كـامويی شـاگرد
نجيبالدين علـی بـزغش بـوده باشـد؛ زيـرا اوﻻً در نقـل شـجره پيرجماليـه تشـويش و
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ناهمخوانی فراوان است و اين امر نشان میدهد كه منابع و اسناد در ايـن زمينـه كـافی
نيست و بيشتر به حدس و گمان بسنده كردهاند .چنانكه بسياری از نامهای افراد در آن
جابجا و يا تركيب شده است.
از طرف ديگر عبدالمؤمن مترجم عوارف المعارف به سال  ٦٦٥ه.ق كـامويی را يگانـه
مرشــد و راهنمــا و تنهــا مستمســك نجــات در روی زمــين مــیدانــد ] ،١٣ص ،[١ايــن
درحالیكه است در اين سالها آوازه نجيبالدين بزغش همهجا در گرفته اسـت .چگونـه
میشود كامويی در حالیكه ابونجيب در اوج شهرت و اعتبار در شيراز زنـدگی مـیكنـد،
داعيه شيخالمشايخی داشته باشد و به شهرهايی مانند كرمان و يزد خليفه تعيين كند.
برخی نيز چون زين العابدين شيروانی نسبت معنوی كامويی را با واسطه به عراقـی و
زكريای مولتانی می رسانند .وی در بستان السياحه كامويی را به سلسـلۀ كامـل مشـايخ

پيرجمال چنين ذكر میكنـد» :پيرجمـالالـدين صـوفی اردسـتانی و او از پيـر مرتضـی
اردستانی و او از پيـر امـامالـدين نـائينی و او از شـيخ عﻼءالدولـه زوارهای و او از شـيخ
زينالدين نائينی و او از شيخ امامالدين پدر خود و او از شيخ عبدالسـﻼم كـامويی و او از
مريدان شيخ عبدالسﻼم بابا عـارف مقـاری ،شـيخ محمـد اصـفهانی و شـيخ عبدالسـﻼم
استماع نموده و او از شيخ فخرالدين عراقی )و  (٦٨٨و او از بهاءالدين مولتانی )و  ٦٦٦يا
 (٦٦١و او از شهابالدين سهروردی« ] ،١٥ص.[٣٤٨
بهرغم تشويش ،اين سلسله بندی از چند جهـت اهميـت دارد؛ اول اينكـه تـا حـدود
قابلمﻼحظهای نسبت های معنوی را درست ذكر میكند؛ زيرا بر اسـاس منـابع بـهويـژه
مثنویهای عماد فقيه و پيرجمال میدانيم كه امامالدين فرزند و جانشين كامويی اسـت
و مشايخ بين پيرمرتضی تا امامالدين نيز منطقی است و قابلمقايسـه بـا سلسـلهای كـه
معصومعليشاه ذكر كرده نيز هست .از طرفی كامويی را به نجيبالدين منسوب نمـیدارد
و ازاينجهت نيز خالی از اشكال است.
همچنين در اين سلسله بندی شيخ محمد اصفهانی نيز يكی از مشايخ وی ذكر شـده
كه يادآور شيخ محمد اندادان اصفهانی است كه استاد تقیالدين دادای يزدی بـوده كـه
كامويی به وی سجاده به معنای جانشينی داده است.
با اين اوصاف نمیتوان دربارۀ نسبت معنوی عبدالسﻼم كامويی بهدقت و با قاطعيـت
سخن گفت .از طرفی طريقۀ سهرورديه از طريق دو تن از فرزنـدان شـيخ شـهاب شـيخ
شمسالدين صفی و شـيخ عمادالـدين احمـد كـه از مشـايخ قـرن هفـتم بـودهانـد نيـز
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گسترشيافته است ] ،١٦مقدمه ،صص٢١و [٣١و ممكن است كامويی از طريـق يكـی از
اين فرزندان به شيخ شهابالدين مربوط باشـد ،ايـن امـر بـا روايـتهـای عمـاد فقيـه و
پيرجمال نيز سازگارتر است؛ زيرا بر آناند كه نزد شيخ شهاب تربيتيافته است ،زيرا اين
تربيت میتواند در حلقۀ سهرورديه و در نزد فرزندان شيخ شهاب صورت گرفته باشد.
٣ـ .٣خاندان و جانشينان نسبی كامويی

از خاندان كامويی نامهايی برجایمانده است كه حداقل از فرزندش امامالدين محمد میتـوان
با قاطعيت سخن گفت كه پس از مرگ پدر به سال  ٦٩٦ه.ق بر سـجاده وی نشسـته اسـت.
پيرجمال بر آن است كه امامالدين در مجلس تيمور حاضر شده و مباحثه علمی كـرده اسـت
] ،٣ص [٤٧؛ البته بسيار بعيد است امامالدين تا آغاز يورش تيمور به ايران زنـده باشـد ،زيـرا
تيمور به سال  ٧٨١خراسان و  ٨٠٠عراق عجـم را گشـود .در صـورت صـحت اصـل مـاجرا،
ممكن است اين واقعه مربوط به يكی از جانشينان امامالدين باشد نه خود وی.
از مباحث قبلی كامﻼً مشخص شد كه امامالدين محمد جانشين عبدالسﻼم كـامويی
پدر خود بوده و اين نسبت معنوی از طريق وی به پيرجماليه رسيده است .همچنان كـه
عماد فقيه نيز با امامالدين بهعنوانِ مرشد خود بيعت كرده و احتمـاﻻً از طـرف وی اداره
خانقاه عمويش نظامالدين محمود را بر عهده داشته است.
يكی ديگر از شخصيتهای معرفیشده خاندان كامويی »عبدالرحمن محمد كـامويی«

است كه پيرجمال در مرآت اﻻفراد وی را از اكمل فقر میداند كـه در دورهاش اقطـاب و
اوتاد پيش او كمر به خدمت بسته بودند ،پيرجمـال در بحثـی دربـارۀ اهميـت نيـازردن
انسان در هر شرايط اينچنين به ديدگاه تسامحآميز وی اشـاره دارد كـه سـخت زيبـا و
حاكی از درک تجربی و عميق وی از ديانت و انسانيت است.

١

همچنــين انصــاری در مقدمــۀ كتــاب عــوارف المعــارف از نســخۀ ترجمــه ،پــنج

پرسشوپاسخ نام میبرد كه اصل آن از تاج الـدين اشـنوی اسـت كـه آن را عبـدالمؤمن
اصفهانی به فارسی برگردانده است .اين نسخه كه در كتابخانۀ آستان قدس قرار دارد در
سال  ٧٠٠ه.ق توسط احمد بن محمد كامويی كتابت شده اسـت ،١٣] .مقدمـه ،ص[٢٧
ممكن است اين شخص يكی از فرزندان امامالدين محمد باشد.
معصومعليشاه شيرازی )نايبالصدر( نيز در طرايق الحقايق سلسلۀ مشايخ پيرجماليه
از مراد شيخ محمد زوارهای با نام عزالدين حسين كاموسی )كامويی( و او مريد والد خود
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خواجه صائنالدين )= امامالدين( اصفهانی و نواده زينالدين عبدالسـﻼم كـامويی اسـت.
] ،١٤ج ،٢ص .[٣٥٦گويا پس از وی است كه سلسله طريقتـی كـامويی بـه مشـايخی از
زواره ،نائين و اردستان رسيده است.
 .٤انديشههای كامويی
برای بررسی انديشههای كامويی بايد به دو نكته توجه كرد؛ يكی عرفـان شـريعتگـرای
ســهروردی كــه كــامويی از آن برخاســته و ديگــر آثــار و احــوالش .احــوال وی بــا
كرامتپردازیهای مبالغهآميز ،بهويژه در گزارش پيرجماليه همـراه اسـت؛ امـا از همـين
گزارشها هم میتوان به سلوک رياضتمنشانۀ وی پی برد .همچنين اشـاره عمـاد فقيـه
]همان ،ص [٤٤٨و پيرجمال مبنی بر كسب تعليم رسمی كـامويی قبـل از رسـيدن بـه
مدارج عرفانی ،نيز با نوع تعليم سهروردی توافق دارد.
عماد فقيه در طريقتنامه نيز در بحث رؤيت خداوند كه بحثی كﻼمی است بـه »پيـر
عراقی« اشاره دارد .با توجه به اينكه عماد و پيرجمال در اشاره مسـتقيم بـه كـامويی در
اشعار خود به كرات از لقب پير عراق يا شيخ عراق استفاده كردهاند ،مـیتـوان گفـت كـه
كامويی وارد مقوﻻت كﻼمی نيز میشده است؛ لذا با توجه بـه بيـتِ »روايـت دارم از پيـر
عراقی  /كه در فانی نگنجد نور باقی« و توضيحات پـسازآن ]همـان ،ص [٢٥٦مـیتـوان
گفت كه كامويی به رؤيت خداوند در اين جهان و با چشـم سـر قائـل نيسـت؛ بلكـه بـه
عقيدۀ او رؤيت در دنيای ديگر توسط اهل يقين آن هم با چشـم دل ممكـن اسـت .لـذا
وجه ديگری از انديشههای كﻼمی و عالمانه كامويی نمايان میشود.
عبدالمؤمن مريد كـامويی در دو جـا از ترجمـۀ عـوارف المعـارف بـه سـخنان اسـتاد خـود
عبدالسﻼم كامويی استناد میكند .يكجا در اهميت و تأكيد وی بر دعا كه حاصـلش آوردن دعـا
و مناجاتی نسبت ًا طوﻻنی در عوارف است و همچنـين دعـايی در موضـوع اسـتغفار و انابـت بـه
خداوند ١میآورد كه كامويی ياران را بر خواندن آن تحريض میكرد ] ،١٣ص.[١٥٨
همچنين در جای ديگر از قول شيخ كـامويی آورده اسـت» :سـالك بايـد در طاعـت
چندان صبر كند كه صبر از او به فغان آيد و از او استغاثت میخواهد و همچنين فرمـود
كه :طاعت جداست و عبادت جدا؛ و شرح اين كلمه نوشتن كه جامع معـانی اسـت ،دراز
است« ]همان ،ص .[١٨٢
اين دو قول منسوب به وی نيز هم بـر وجـۀ زاهدانـه و رياضـتمنشـانه تأكيـد دارد و هـم
دربردارندۀ نكتۀ ظريفی اسـت و آن تفكيـك طاعـت )فرمـانبری( از عبـادت )نيـايش( اسـت و
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اديان و عرفان ،سال پنجاه و دوم ،شماره يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨

كامويی نخواسته است نيايش و پرستش خدا را متضمن تلخی بداند كه بر آن صبر واجب آيد.
پس لطايف عرفانی هم در سخن وی مشاهده میشود؛ بهويژه آنجا كه به تعريف انسان غريب
میپردازد كه همان عارفی است كه خلق از توانايی درک آن عاجزند و تداعیگر »حكايت گنـگ
خوابديده« موﻻناست و به عبارتهای ابوالحسن خرقانی در تعريف عارف هم بیشباهت نيست:
حضرت قطب اﻻقطاب ،زين المله و الدين عبدالسﻼم كامويی قدّس سره میفرمايـد كـه غريـب
كسی است كه اسباب عالم برو گرد آيد و روی به وی كند و بارش نباشد كه درآيـد ١،همچـون
غريبی كه بهصورت به شهری درآيد و مردم پيش او بنشينند و احوال ازو پرسند و آن غريب راه
ملك خود رود و ادای او و روايت او و حكايت او به هم بازنخواند برخيزند و او را بگذارند و او در آن
شهر حظی و بهرهای نيابد ] ،٢ص  .[١٠٣اين عبارت نشان میدهد كه احـوال عرفـانی كـامويی
خالی از دقايق عرفانی و معرفت رمزی و باطنی نيست.
نتيجه
عبدالسﻼم كامويی از مشايخ سهرورديه در قرن هفتم هجری است و علیرغـم گمنـامی،
شيخالمشايخ سهرورديه بوده و به تربيت شاگردان و مرديان زيادی اهتمام كرده است كه
بسياری از آنها از طرف وی در يزد و كرمان و منطقـه نـائين و اردسـتان اجـازۀ ارشـاد
داشته و خانقاه بنا كردهاند؛ مانند تقیالدين دادی يزدی و نظامالـدين محمـود كرمـانی.
همچنان كه برخی از مريدان وی نويسنده و شاعر بوده و در ترويج عرفـان عملـی سـهم
بسزايی داشتهاند؛ ازجمله عبدالمؤمن اصفهانی مترجم عوارف المعارف و عمادالدين فقيه
كرمانی عارف و شاعر قرن هشتم كه مصباحالهدايـه كاشـانی را در طريـقنامـه بـه نظـم
درآورده است و با اينكه كمتر مجال درک صحبت كامويی را داشته است؛ اما تحتتـأثيرِ
معنوی جانشين وی ،امـامالـدين محمـد كـامويی ،بـوده اسـت .تأثيرگـذاری كـامويی و
جانشينان وی تا دو قرن بعد نيز ادامه يافته و در شعر و سخن پيرجمال اردستانی ظاهر
شده ،چنانكه سلسلۀ كامويی بعد از وی به پيرجماليه شهرت يافته است.
منابع

] .[١اردستانی ،پيرجمال ) .(١٣٨٩رسايل ،تصحيح اميد سروری ،تهران ،مركز پژوهش كتابخانه،
موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسﻼمی.
] .[٢ــــــــــــــ ) .(١٣٧٦ديوان اشعار ،تصحيح ابو طالب مير عابدينی ،تهران ،رروزنه.
] .[٣ــــــــــــــ ) .(١٣٨٨شرح الكنوز و بحر الرمـوز ،تصـحيح اميـد سـروری ،تهـران ،مركـز
پژوهش كتابخانه ،موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسﻼمی.

عبدالسﻼم كامويی؛ شيخ المشايخ سهرورديه در عراق عجم ،يزد و كرمان

١٤١

] .[٤ــــــــــــــ ) .(١٣٦٧مراه اﻻفراد ،تصحيح حسين انيسیپور ،تهران ،زوار.
] .[٥ــــــــــــــ ) .(١٣٨٠مصباح اﻻرواح ،تصحيح و مقدمه :سيد ابوطالـب عابـدينی ،تهـران،

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
] .[٦جامی ،عبدالرحمن ) .(١٣٧٥نفحات اﻻنس من حضرات القدس ،تصـحيح محمـود عابـدی،
تهران ،موسسه اطﻼعات.
] .[٧چيتيك ،ويليام ) .(١٣٩١قلب فلسفه اسﻼمی )در جستجوی خودشناسی در تعـاليم افضـل
الدين كاشانی( ،ترجمه شهابالدين عباسی ،تهران ،مرواريد.
] .[٨حموئی يزدی؛ نظامالدين اسحاق ،نجمالدين محمد ،سالكالـدين محمـد اول ،مالـكالـدين
مؤيد و سالك الدين محمد دوم .المشيخه )كنز السالكين( ،دستنوشت شمارۀ  ٢١٤٣كتابخانـۀ
مركزی دانشگاه تهران.
] .[٩خطيب ،سعيد )محرابی كرمانی( ) .(١٣٨٣تذكره اﻻوليا يـا مـزارات كرمـان ،كرمـان ،مركـز
كرمانشناسی.
] .[١٠خوافی ،فسيح احمد ) .(١٣٤٠مجمل فصيحی ،بخش دوم ،خبرنامه كتابهای رايگان فارسی.
] .[١١خوشحال دستجردی ،طاهره )» .(١٣٨١مقايسه طريـق نامـه عمادالـدين فقيـه كرمـانی و
مصباح الهدايه عزالدين محمود كاشانی« ،مجله پژوهشی دانشـگاه اصـفهان ،جلـد چهـاردهم،
شماره  ،٢ص ٧٧ـ.١٠٠
] .[١٢زرينكوب ،عبدالحسين ) .(١٣٨٥جستجو در تصوف ايران ،انتشارات امير كبير ،تهران.
] .[١٣سهروردی ،شهاب الدين عمر ) .(١٣٧٤عوارف المعارف ،ترجمه ابومنصـور بـن عبـدالمومن
اصفهانی ،به اهتمام قاسم انصاری ،انتشارات علمی و فرهنگی ،تهران،
] .[١٤شيرازی ،معصوم عليشاه ) .(١٣١٩طرايق الحقايق ،تصحيح محمدجعفر محجوب ،كتابخانه سنايی.
] .[١٥شيروانی ،زين العابدين ) .(١٣٤٢بستان السياحه ،تهران ،كتابخانه سنايی.
] .[١٦كاشانی ،عزالدين بن علـی محمـود ) .(١٣٨٨مصـباح الهدايـه و مفتـاح الكفايـه ،تصـحيح
جﻼل الدين همايی ،سازمان چاپ و انتشارات ،تهران.
] .[١٧كرمانی ،عماد الـدين علـی ) .(١٣٧٤طريقـت نامـه ،بـه تصـحيح و تحشـيه :ركـن الـدين
همايونفرّخ ،تهران ،اساطير.
] .[١٨ــــــــــــــ ) .(١٣٨٠مثنویهای عماد كرمانی ،تصحيح محمدرضـا صـرفی و داريـوش
كاظمی ،كرمان ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی استان كرمان.
] .[١٩مستوفی بافقی ،محمد مفيد ) .(١٣٨٤جامع مفيدی ،به كوشش ايرج افشار ،تهران ،اساطير.

