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چکیده
ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم معروف به ذوالنّون مصري از شخصيّتهاي ممتاز تاریخ تصوّف به شمار ميآید .اگر از
بزرگان صوفيه ده تن را به مثابة برجستهترینها برگزینند ،یقيناً ذوالنّون یكي از آنهاست؛ بنابراین ،شناخت احوال و
تازههاي سخن او كه نمایندة شاخص و تأثيرگذار تصوّف غرب جهان اسالم است ،در شناخت تصوّف اسالمي الزم و
ضروري است؛ بهویژه اینكه اغلب منابع ،او را نخستين كسي ميدانند كه از «مالمت» و نقش آن در پيراستن كار و
حال صوفي سخن گفته است و لذا مقالة حاضر براي این منظور نوشته شده است ،امّا به دليل جایگاه ممتاز و
استثنائي ذوالنّون در تصوّف اسالمي ،همة جوانب شخصيّت و احوال او در این گفتار نميگنجد و به ناچار باید از
برخي آنها از جمله آثارِ وي ،گسترة روابطش با معاصران ،مذهب ،كيمياگري ،نقش او در واقعة محنت صوفيه و...
كه بسيار نيز مهم و بحثبرانگيز است ،چشم پوشيد و آن را به زماني فراختر وانهاد.
واژههاي کلیدي :تصوّف اسالمي ،ذوالنّون مصري ،زندگينامة صوفيان ،صوفيان مصر.

 .1رایانة نویسندة مسئول:

azar.golrang@yahoo.com
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 -1مقدّمه؛ تعدّد افراد مسمّا به ذوالنّون مصري
گرچه ذوالنّون مصري بيتردید همراه با چند تن از عرفاي دیگر در صدر قلمرو پهناور تصوّف
اسالمي جاي دارد و از دیرباز قدماي صوفيه و نيز محققّان معاصر ایران و عرب با اعجاب و تكریم
از او یاد كردهاند ،در زندگاني او همچنان اختالفاتي اساسي و گرههایي گاه ناگشودني مشهود است.
بيگمان ،یكي از دالیل اصلي وجود این همه اختالف نظر در زندگاني او ،تعدّد كساني است كه
«ذوالنّون مصري» نام داشتهاند؛ مطلبي كه هيچیك از نویسندگاني كه به شرح احوالِ این عارف
مصري پرداختهاند ،از قدما تا معاصران ،بدان التفات نكردهاند .گفتني است ابن قاضي ،مؤلّف ذیل
وفياتاألعيان ،در كتاب خود (1991ه.ق ،ج  )171 :1با ذكر نام پنج تن از افرادي كه به «ذوالنّون
مصري» شهرت داشتهاند (ابوالفيض ذوالنّون بن ابراهيم اإلخميميّ المصري ،وفات142 :ه.ق؛ ابوالفيض
ذوالنّون بن احمد بن صالح بن عبدالقدّوس اإلخميمي؛ ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن محمّد بن ابراهيم
بن اسحاق المصريّ اإلخميمي معروف به قصّار؛ ابوالفيض ذوالنّون بن یحيي بن علي اإلخميميّ المصري؛ و

ابوبكر ذوالنّون بن سهل األشنانيّ المصري) در مرتفع ساختن شبههها و بازگشودن گرههایي كه در
بخشهایي از زندگي شيخ بر اثر خلط نام وي با آن چهار «ذوالنّون مصريِ» دیگر افتاده است،
كمك شایاني ميكند .درخور توجّه اینكه ابن قاضي (وفات1112 :ه.ق) از آن ميان ،تنها دربارة اوّلي
كه همان شيخِ ماست ،اطّالعاتي ميدهد و این خود ميرساند كه آن چهار نفر دیگر چندان نصيبي
از شهرت نداشتهاند .ابنالطّحان (وفات416 :ه.ق) نيز در تاریخ علماء اهل مصر (1411ه.ق )91 :كه در
ذكر زاهدان و عالمان مصر نوشته شده است ،افزون بر ذوالنّون مصريِ مورد نظرِ ما ،نام دو تن از
افراد مزبور ،یعني «ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن صالح» و «ابوالفيض ذوالنّون بن یحيي» را آورده
و گفته است كه آن هر دو از راویان سخنان ذوالنّون بن ابراهيم بودهاند .با در نظر داشتن این مهم ،به
بخشهایي از زندگاني ذوالنّون ميپردازیم.
 -1نام ،لقب ،کنیه و نسبت
دربارة نام شيخ در منابع اختالف هست .سلمي در طبقاتالصّوفيّه (1971ه.ق ،)12 :به نقل از
أعيانالموالي (نوشتة ابوعمر الكِنْدى؛ وفات921:ه.ق) ،نام او را ذوالنّون دانسته و از وي با عنوان
«ذوالنّون بن ابراهيم المصري» یاد كرده است و سپس با لحني تردیدآميز كه با «یُقَالُ» آغاز
ميشود و حاكي از بياعتمادي مؤلّف به صحّت آن است ،افزوده است كه «گفته شده نام او ثوبان و
«ذوالنّون» لقبش بوده است» (همانجا).
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خطيب بغدادي (1417ه.ق ،ج  ،)999 :1سمعاني (1411ه.ق ،ج  ،)96 :1ابن جوزي (1927ه.ق ،ج :4

174؛ 1411ه.ق ،ج  )944 :11و ابن مُلَقَّن (1416ه.ق )111 :نيز هر یك ،در شرح حالي كه از شيخ به
دست دادهاند ،گفتة سلمي را دربارة نام این عارف مصري عيناً تكراركردهاند.
مسعودي (وفات946 :ه.ق) كه  111سالِ تمام پس از ذوالنّون درگذشته است ،در مُروجالذّهب
(1969ه.ق ،ج  )61 :1كه در ميان منابع شناختهشده از قدیميترین آثاري به شمار ميرود كه از
احوال و وقایع زندگيِ شيخ اطّالعاتي به دست ميدهد ،او را ابوالفيض ذوالنّون بن ابراهيم المصري
اإلخميمي معرّفي ميكند و در نام و نسب شيخ ،اشارهاي به «ثوبان» ندارد .با وجود این ،ابن یونس
الصّدفي (وفات947 :ه.ق) در كتاب خود (1411ه.ق ،ج  )11 :1كه به لحاظ خطّ زماني و ترتيب
تاریخي همردیف مروجالذّهب است ،از شيخ با عنوان ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم ،ملقّب به ذوالنّون مصري
یادكرده است.
عالوه بر این ،شماري از منابع با روایتي ضعيف و تردیدآميز یادآوري كردهاند كه نام شيخ
«فيض» نيز گفته شده است (از جمله :ابن یونس ،همانجا؛ سلمي ،همانجا؛ خطيب بغدادي ،همانجا؛
قشيري ،بيتا ،ج 91 :1؛ عثماني16 :1974 ،؛ انصاري11 :1961 ،؛ ابن خَميس1417 ،ه.ق ،ج 29 :1؛ سمعاني،

همانجا؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج 117 :4؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 944 :11؛ ابن خلّكان 1961 ،م ،ج  .)912 :1امّا با
وجود این ،اغلب منابع به صراحت ،نام شيخ را ثوبان و «ذوالنّون» را لقب او ذكر كردهاند (از جمله:
ابن یونس ،همانجا؛ قشيري ،همانجا؛ عثماني ،همانجا؛ هجویري124 :1914 ،؛ انصاري ،همانجا؛ ابن خميس،

همانجا؛ ابن خلّكان ،همانجا؛ جامي .)11 :1911 ،از این ميان ،ابن حجر عسقالني ،صاحب لسانالميزان،
پس از آنكه خود در نام و عنوان شيخ« ،ثوبان» را تأیيد كرده است (1416ه.ق ،ج  ،)26 :9از قول شخصي به نام
جوزقاني نقل ميكند كه در حاشية نسخهاي از كتابي (اسمِ آن ذكر نشده است) چنين آمده است كه «ثوبان برادر
ذوالنّون بوده است» (همان ،ج .)27 :9
باري ،منقوالت مؤلّف تاریخ مدينة دمشق دربارة نام و لقب شيخ مفصّلتر و مشتمل بر نقل
روایات گوناگون است .او خود شرح احوال این عارف مصري را در ذیل موضوع «كساني كه
اسمشان ذوالنّون بوده» آورده است ،امّا تصریح كرده كه نام او ثوبان یا به روایتي ضعيفتر ،فيض
بوده است (ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  .)991 :17در عين حال ،ابن عساكر گفتة خطيب بغدادي (كه او
خود از سلمي روایت كرده است ).را نيز مبني بر اینكه شيخ «ذوالنّون بن ابراهيم بوده و نامش را ثوبان
نيز گفتهاند» آورده است (همان )411 :و امّا یك بار نيز از قول ابویعقوب یوسف بن احمد بن عبداللّه
البغدادي ،مصاحب ذوالنّون (البتّه با روایتي تردیدآميز) نقل ميكند كه نامش را ثوبان گفتهاند و
«ذوالنّون» لقبش بوده است (همانجا) و دیگر بار ،از قول همو ميگوید :نامش فيض بوده است و
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كنيهاش ابوالفيّاض (همانجا) .ابن عساكر همچنين در موضعي دیگر از كتاب خود به قول ابن
ماكوال (مؤلّف اإلكمال) اشاره ميكند كه شيخ را «ابوالفيض ذوالنّون بن ابراهيم المصري» خوانده
است (همان )411 :و در جایي دیگر ،تصریحات قشيري را آورده است؛ مبني بر اینكه «نامش ثوبان
بوده ،به روایتي هم فيض و لقبش ذوالنّون» (همان.)411 :
ابن عربي نيز در كتاب خود ،الكوكبالدّرّي في مناقب ذيالنّون المصري ،آن جا كه به نام و
نسبِ شيخ پرداخته است ،ضمن تصریح بر وجودِ اختالف در نام او ،پنج روایت متفاوت دربارة نام،
لقب و كنية وي نقل كرده است (1911ه.ق :)21 :نخست ،با استناد به كتاب تاریخالصّوفيّه ،ذكر
كرده كه نام این عارف مصري ابوالفيض 1بن احمد گفته شده است؛ سپس ،با توجّه به آنچه سلمي
خود از كتاب أعيانالموالي نقل ميكند ،خاطرنشان ساخته كه نام او ذوالنّون بن ابراهيم گفته شده
است (همان)29 :؛ یك بار نيز ميگوید نام او را فيض ،لقبش را «ذوالنّون» و كنيهاش را ابوالفيض
گفتهاند (همانجا)؛ دیگر بار ،از قول ابویعقوب یوسف بن احمد بغدادي نقل ميكند كه «ذوالنّون»
كنية 1شيخ و فيض نامِ وي و یا اینكه «ذوالنّون» لقب او و نامش فيض بوده است (همان )61 :و در آخر
بر اساس روایتي دیگر ،نقل ميكند كه نام او ثوبان بن ابراهيم گفته شده است (همانجا).
از ميان قدما ،منقوالت خواجه عبداللّه انصاري دربارة نام و لقب شيخ صریحتر است .وي پس از
بيان بعضي اقوال مختلف ،دربارة نام و لقب او داوري ميكند و «ثوبان» را نام و «ذوالنّون» را لقب
وي ميداند و این قول را صحيحتر ميشمارد ( .)11 :1961جامي نيز در نفحاتاألنس ( )11 :1911به
تبع انصاري ،همين مطلب را تكراركرده و گفته است كه «ذوالنّون لقب است و غير از این نيز
گفتهاند ،امّا اصح این است».
هر چند امكان اینكه «ذوالنّون» نام هم باشد ،منتفي نيست و كسان دیگري نيز در تاریخ با نام
«ذوالنّون» بودهاند 9،این احتمال هست كه مسعودي ،سلمي و دیگراني كه از پي او نامِ شيخ را
ذوالنّون دانستهاند ،در حقيقت به نامي التفات داشتهاند كه در ميان مردم رواج داشته و شيخ بدان
مشهور بوده است؛ چنانكه مسعودي (1969ه.ق ،ج  )61 :1اشاره ميكند كه اطّالعاتِ خود را دربارة
ذوالنّون در سفر به اخميمِ مصر از مردم آنجا گرفته است؛ بنابراین ،شاید بتوان گفت شهرت شيخ
به «ذوالنّون» تا حدّي بوده كه نام و عناوین دیگرِ او را تحتالشّعاع قرار داده است ،گرچه در سبب
اشتهار او به «ذوالنّون» نيز نميتوان سخني قاطع گفت؛ زیرا حكایات و نظرهایي كه در این باره
نقل شده است ،اغلب از نوع توجيه و علّتتراشي است .عطّار در تذكرة األولياء با ذكر این حكایت،
كوشيده است علّت شهرت شيخ را به «ذوالنّون» توضيح دهد:
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«[ذوالنّون گوید]  :خویشتن به سوي دریا انداختم ،جماعتي را دیدم كه در كشتي مينشستند؛
من نيز در كشتي نشستم .چون روزي چند برآمد ،مگر بازرگاني را گوهري در كشتي گم شد،
یكبهیك را از اهل كشتي ميگرفتند و ميجُستند .اتّفاق كردند كه با توست ،پس مرا رنجانيدن
گرفتند و استخفافِ بسيار كردند و من خاموش ميبودم .چون كار از حد بگذشت ،گفتم:
«آفریدگارا ،تو ميداني!» هزاران ماهي از دریا سر برآوردند ،هر یكي گوهري در دهان .ذوالنّون
یكي را بگرفت و بدان بازرگان داد .اهل كشتي چون آن بدیدند ،در دست و پاي او افتادند و از او
عذرخواستند و چنان در چشم مردمان اعتبار شد و از این سبب ،نام او ذوالنّون آمد» (1912ـ 1917م ،ج
.)116 :1

امّا با جستوجویي جدّي در كتب تاریخ و تصوّف دانسته ميشود كه در منابع مقدّم بر تذكرة األولياء نيز
حكایت مزبور ،با روایاتي گاه بسيار متفاوت آمده است و البتّه با این تفاوت اساسي كه در همة آنها ،برخالف روایت
تذكرة األولياء ،ذوالنّون خود ،راوي است و قهرمان داستان جواني در كشتي (خركوشي 1999 ،م )961 :یا «جوانكي در
كشتي» (منتخب رونقالمجالس 1999 ،م )121 :یا جواني خفته در عبایي (قشيري ،بيتا ،ج 297 :1؛ عثماني624 :1974 ،؛ ابن
خميس1417 ،ه.ق ،ج  )11 :1یا مردي با جامهاي ژنده (خركوشي 1999 ،م917 :؛ ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج  )176 :11یا
سيهچردهاي عقل از كف داده (نيسابوري1949 ،ه.ق199 :؛ ابن عربي1911 ،ه.ق )196 :یا جواني بيستوچند ساله
(ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج 927 :9؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج  )196 :4یا جواني مرقّعهدار (هجویري )949 :1914 ،یا جواني
زیباروي (ابن جوزي ،همانجا؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 942 :11؛ ابن عربي1911 ،ه.ق )66 :یا جواني خطبرنامده (ابن یوسف الجزري،
1416ه.ق )44 :است كه وي را به دزدي متّهم كردهاند؛ بنابراین ،به نظر ميرسد حكایت مذكور در روایت تذكرة
األولياء تحریف شده و عطّار كوشيده است با دست بردن در حكایت و جابهجا كردن راوي (ذوالنّون) به جاي قهرمان
داستان (جوان) علّت اشتهار شيخ را به «ذوالنّون» توجيه كند؛ بهویژه وقتي بدانيم به گفتة بدوي ( )111 :1967عطّار
كسي است كه در ميان مورّخان صوفيه بيش از همه سعي در شكار نوادر و حكایات شگفت و خارقالعاده دارد و
«بعضي از این حكایتها را كه به كرامت ميانجامد خود ساخته یا آنكه حدّاقل به آرایش و پيرایش بعضي از آنها
كه در بين مردم شایع بوده دست یازیده است» (همانجا).
نظر به اینكه «ذوالنّون» لقب حضرت یونس(ع) است ،محمّد مصطفي حلمي ،نگارندة شرح
احوال ذوالنّون در دائرةالمعارفاإلسالميّه ،با استناد جستن به حكایتي كرامتآميز كه دربارة نجات
كودكي از دهان تمساح به دست شيخ است 4،آن حكایت را تسامحاً یادآور داستان حضرت
یونس(ع) دانسته و چنين تصریح داشته است:
«بيشترین گمان این است كه وجه تسمية ذوالنّون به یكي از كراماتي كه از او روایت شده است برگردد و آن
این است كه روزي زني نزد ذوالنّون ميآید و ميگوید :تمساح كودكِ او را خورده است .ذوالنّون چون بيتابيِ
آن زن را براي فرزندش احساس ميكند ،به ساحل نيل ميآید و ميگوید« :خدایا ،تمساح را آشكار كن!» .آنگاه
تمساح به سوي او ميآید و ذوالنّون دست در شكم آن ميكند و كودك را زنده و سالم بيرون ميآورد؛ زیرا
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«نون» به معني ماهيِ بزرگ است ،چنانكه حضرت یونس(ع) نيز به سبب داستان معروفش با ماهي ،به این نام
(ذوالنّون) مشهور شده است» ( 1991م ،ج .)411 :9

امّا این نظر نيز گماني بيش نيست و نميتوان آن را دليلي قاطع براي شهرت شيخ به
«ذوالنّون» دانست و چه بسا آن حكایت را هم در توجيه نام و لقب او ساخته باشند؛ افزون بر
اینكه در داستان مزبور ،سخن از تمساح رفته است است نه ماهي.
از ميان پژوهشگران معاصر ایراني ،سعيد نفيسي ،در كتاب سرچشمة تصوّف در ایران ضمن
تصریح بر روشن نبودن سبب اشتهار شيخ به «ذوالنّون» و اینكه نميتوان وجه ملقب شدن حضرت
یونس(ع) را به «ذوالنّون» دربارة این صوفي مصري نيز به كاربرد ،به حدس و گمان چنين گفتهاند:
«ذوالنّون تحریفي از نام یونانيِ بسيار رایج است كه اصل یونانيِ آن «زنون» ( )zenonاست و
معرّبِ آن را «زینون» ضبط كردهاند .چنان مينماید كه این مرد ،یوناني و از همان ترسایان تارك
دنياي مصر در آغاز دورة اسالمي بوده باشد كه بعدها نام یونانيِ وي را به «ذوالنّون» تحریف كرده
باشند؛ زیرا كه مسلمانان به لقب یونسِ پيغمبر بيش از یك نام یوناني مأنوس بودهاند» (.)99 :1919

امّا ،عالوه بر اینكه معلوم نيست نفيسي در ذكر انتساب ذوالنّون مصري به یونان به چه منبعي
استناد جسته است ،باید گفت ابوعبداهلل محمّد بن اُمَيلِ كيمياگر( 2زنده در قرن سوم هـ.ق) در كتاب
الماءالورقي و األرضالنّجمية في اإلكسير 1999( 6م )21 :كه از مآخذ متقدّم و اصيل در این تحقيق
به شمار ميرود ،از شيخ ما با عنوان ذوالنّون المصري اإلخميمي األزدي یاد كرده است .بنا بر این
قول و با ذكر نسبت «ازدي» براي ذوالنّون و انتسابش به قبيلة «أزد» (از قبایل دهگانة عرب) اصل او
را باید برخالف بسياري از مصریان كه قِبطي بودهاند ،از اعراب دانست .وانگهي ،زنون ،دانشمند
برجستة فلسفة نوافالطوني كه در شرق به ذوالنّون یوناني یا ذوالنّون رواقي و فلسفة او به فلسفة
رواقي مشهور است ،در قرن چهارم قبل از ميالد ميزیسته است ،امّا ذوالنّون مصري در قرن هشتم
و نهم ميالدي؛ بنابراین ،نباید آن دو را با هم اشتباه كرد (كوربن)191 :1961 ،؛ البتّه نظر به اینكه
اغلب پژوهشگران حوزة تصوّف و عرفان به تأثيرپذیري ذوالنّون مصري از اندیشههاي نوافالطوني
اشاره كردهاند (از جمله :نيكلسون1971 ،ه.ق11 :؛ همو61 :1927 ،؛ زرّینكوب 14 :1912 ،و  ،)29صرفنظر از
احتمال خلط نام آن دو ،تنها ميتوان آميختگي افكارشان را محتمل دانست كه این خود ،البتّه
موضوعي جداگانه است و به پژوهشي مفصّل نيازدارد.
از اینها كه بگذریم ،این پرسش مطرح است كه آیا در حدّ یك فرض ميتوان احتمال داد شيخ ما نيز از
افراد ذوإسمين بوده است؟ چنانكه برخي از انبيا (عليهمالسّالم) نيز ذوإسمين بودهاند؛ 7آن طور كه دربارة
حضرت یونس(ع) نيز چنين گفتهاند و به تصریح ابن عساكر «ذوالنّون» را نام دیگر او ذكر كردهاند (1412ه.ق،
ج .)971 :17
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كنية شيخ را اكثر منابع «ابوالفيض» نوشتهاند (از جمله ابن ندیم141 :1911 ،؛ سلمي1971ه.ق:
12؛ خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 999 :1؛ قشيري ،بيتا ،ج 91 :1؛ عثماني16 :1974 ،؛ هجویري124 :1914 ،؛
انصاري11 :1961 ،؛ سمعاني1411 ،ه.ق ،ج 96 :1؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 991 :17؛ ابن جوزي1411 ،ه.ق،

ج 944 :11؛ یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج 166 :1؛ ابن خلّكان 1961 ،م ،ج 912 :1؛ جامي)11 :1911 ،؛ البتّه
در شمار اندكي از آنها با روایتي ضعيفتر كنية او عالوه بر ابوالفيض« ،ابوالفيّاض» نيز ذكر شده
است (انصارى ،همانجا؛ ابن عساكر ،همانجا؛ ذهبي1411 ،ه.ق ،ج 291 :11؛ همو1414 ،ه.ق ،ج 162 :12؛ همو،
1416ه.ق ،ج 29 :9؛ ابن حجر عسقالني1416 ،ه.ق ،ج )26 :9؛ بنابراین ،باید این گفتة مؤلّف تاریخ گزیده
(مستوفي )641:1941 ،و صاحب قاموس األعالم (سامي ،1916-1916 ،ج  )911 :9را سهو و خطا و به
احتمال قوي تصحيف ابوالفيض دانست كه كنية شيخ را «ابوالفضل» ذكر كردهاند.
عالوه بر نسبت «مصري» كه به جهت زندگي در مصر بدان شهرت داشته است ،برخي منابع
نسبتهاي «اخميمي» (از جمله :مسعودي1969 ،ه.ق ،ج 61 :1؛ سلمي1971 ،ه.ق16 :؛ انصاري ،همانجا؛
سمعاني1411 ،ه.ق ،ج  96 :1و 97؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  991 :17و  999و )...و «نوبي» (مسعودي،
همانجا؛ خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 997 :1؛ هجویري ،همانجا؛ سمعاني1411 ،ه.ق ،ج 97 :1؛ همان ،ج :2

291؛ ذهبي1411 ،ه.ق ،ج  )291 :11را نيز براي ذوالنّون آوردهاند و این هر دو نسبت براي او
پذیرفتني است و ما در جاي خود بدان خواهيم پرداخت .پيشتر هم گفته شد كه ابن اميل در
كتاب خود ،افزون بر مصري و اخميمي ،نسبتِ «األزدي» را نيز براي وي ذكر كرده است.
از مجموع آنچه تاكنون گفته شد و با استناد به نظر اكثر منابع كه «ثوبان» را نام و «ذوالنّون»
را لقب شيخ تأیيد كردهاند و نيز از آن جا كه از ميان قدما خواجه عبداللّه انصاري نيز دربارة اقوال
گوناگون و اختالفي كه در نام و لقب ذوالنّون بوده است ،داوري ميكند و به شيوهاي نقّادانه همين
گفتة اخير را تأیيد كرده است و چون دليل موجّهي براي تردید در این قول نيافتهایم ،به صواب
نزدیكتر است كه شيخ را ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم ،معروف به ذوالنّون مصري بشناسيم.
 -9خاستگاه و جاي سکونت
1

نویسندگان ترجمة احوال ذوالنّون ،اصل و تبار او را از نوبه دانستهاند (ابن یونس1411 ،ه.ق ،ج 11 :1؛ سلمي،
همانجا؛ خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 999 :1؛ قشيري ،همانجا؛ عثماني ،همانجا؛ هجویري ،همانجا؛ انصارى ،همانجا؛
سمعاني ،همانجا؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 999 :17؛ همان411 :؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج 117 :4؛ همو1411 ،ه.ق ،ج :11

944؛ یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج 166 :1؛ ابن خلّكان 1961 ،م ،ج 912 :1؛ جامي ،همانجا) ،امّا به تصریح بسياري از
9
منابع ،مولد خودِ او اخميم بوده و آن جا ميزیسته است (مسعودي ،همانجا؛ ابن یونس ،همانجا؛ خطيب بغدادي،
همانجا؛ انصارى ،همانجا؛ سمعاني1411 ،ه.ق ،ج 96 :1؛ ابن عساكر ،همانجا؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،همانجا؛ همو1411 ،ه.ق،
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همانجا؛ جامي ،همانجا)؛ بنابراین ،نسبتهاي نوبي و اخميمي كه برخي براي او ذكر كردهاند و ما پيشتر اشاره
كردیم ،از اینجاست .به گفتة برخي منابع ،وي پس از مدّتي اخميم را ترك كرده و به مصر رفته است (خطيب
بغدادي ،همانجا؛ سمعاني1411 ،ه.ق ،ج 97 :1؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،همانجا؛ همو1411 ،ه.ق ،همانجا) و ظاهراً ،سالها
11
اقامت در مصر ،نسبتِ مصري را براي او به همراه داشته است.
یاقوت حموي پس از آنكه یك بار به هنگام معرّفي شهر اخميم ،ذوالنّون را به آن جا منسوب دانسته
است (1979ه.ق ،همانجا) ،در موضع دیگري از كتاب خود ،ذیل مدخل «وركان» 11،از قول شخصي به نام
ابوالفضل هروي چنين نقل ميكند« :او گفت :شيخ ما ،ذوالنّون مصري ،از آن جا (وركان) بوده است» (همان ،ج
 ،)999 :4امّا باید گفت كه این ذوالنّون مصري ،یكي از همان همنامان شيخ ماست كه ابن قاضي ،مؤلّف ذیل
وفياتاألعيان نيز از او چنين یاد كرده است« :شَيْخٌ لَنَا اإلِصْبَهَانِيُّ أَبُوبَكْرٍ ذُوالنُّونِ بْنُ سَهْلٍ األَشْنَانِيُّ
الْمِصْرِيُّ1991( »...ه.ق ،ج  )171 :1و چنانكه از نسبت وي پيداست ،از اشنانِ 11اصفهان بوده است .ذهبي نيز
در سير أعالمالنّبالء (1411ه.ق ،ج  )427 :17او را از راویان سخنان مؤلّفِ حليةاألولياء ،ابونعيم اصفهاني
(وفات491:ه.ق) معرّفي ميكند كه بدینگونه ميتوان سالهاي تقریبي حيات این شيخ اصفهاني را در حدود
قرن پنجم هـ.ق تخمين زد.
 -4تاريخ والدت
در تاریخ والدت ذوالنّون ،در منابع چيزي نيافتيم .از اینكه او را شاگرد مالك بن انس (وفات179 :ه.ق) گفتهاند
(انصاري11 :1961 ،؛ جامي ،)11 :1911 ،ميتوان دانست تولّدش پيش از سالِ  179ه.ق اتّفاق افتاده است .ذهبي
در سير أعالمالنّبالء والدت او را در اواخر ایّام حكومت منصور عبّاسي (وفات 121 :ه.ق) ذكر كرده است
(1411ه.ق ،ج  .)291 :11از سویي در موضع دیگري از آن كتاب (همان )296 :و نيز در كتابهاي العبر
(1947ه.ق ،ج  )291 :1و دول اإلسالمِ خود (1411ه.ق ،ج  ،)141 :1پس از آنكه وفات ذوالنّون را ذیل حوادث
سال  142ه.ق آورده است ،تصریح كرده كه سنّ او به وقتِ مرگ نود یا حدود نود سال بوده است .گفتنى
است از ميان كتب رجال ذهبى تنها در تاریخ اإلسالم سنّ ذوالنّون به هنگام مرگ ،نزدیك هفتاد سال یا
افزون بر آن («قَدْ قَارَبَ السَّبْعِينَ أَوْ جَازَهَا») گفته شده (1414ه.ق ،ج  )161 :12و ظاهراً باورینگ ( (Boweringنيز
بر مبناي همين روایت ،والدت شيخ را سال  172ه.ق تخمين زده است ( ،)271 :1996امّا باید گفت با توجّه
به دیگر كتابهاى ذهبى كه در آنها سنّ ذوالنّون به وقتِ مرگ حدود نود سال گفته شده است ،به ظنّ
قریب به یقين مىتوان استنباط كرد كه «السّبعين» در روایت تاریخ اإلسالم تصحيف «التّسعين» است؛
بهویژه اینكه در سير أعالمالنّبالء نيز تاریخ والدت ذوالنّون در اواخر ایّام حكومت منصور عبّاسى (وفات121 :ه.ق)
ذكر شده است .صاحبان حسن المحاضره (سيوطي1911 ،ه.ق ،ج  )149 :1و شذرات الذّهب (ابن عماد
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الحنبلي1921،ه.ق ،ج  )117 :1نيز گفتة ذهبي را مبني بر وفات شيخ به سال  142ه.ق و نود ساله بودن او به
وقت مرگ ،در كتابهاي خود تكرار كردهاند .اگر این قول را بپذیریم ،نظر به اینكه اكثر مؤلّفان وفات شيخ را
به سال  142ه.ق ذكر كردهاند ،تاریخ والدت او را باید حدود سال  122ه.ق بدانيم؛ بنابراین ،به گفتة برخي
معاصران همچون ماسينيون ( ،1971-1969ج  ،)14 :1بروكلمان (( )Brockelmannبيتا ،ج  )61 :1و سزگين
( ،1911( )Sezginج  )994 :1كه تولّد شيخ را حدود سال  111ه.ق دانستهاند ،ميباید به دیدة تردید نگریست.
 -5خانواده
تمام منابع نام پدر ذوالنّون را ابراهيم نوشتهاند (از جمله مسعودي1969 ،ه.ق ،ج 61 :1؛ ابن یونس1411 ،ه.ق ،ج :1
11؛ سلمي1971 ،ه.ق 12 :و 16؛ خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج  999 :1و 997؛ قشيري ،بيتا ،ج 91 :1؛ عثماني16 :1974 ،؛
هجویري124 :1914 ،؛ انصاري11 :1961 ،؛ سمعاني1411 ،ه.ق ،ج  96 :1و 97؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  991 :17و 441؛
ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج 117 :4؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 944 :11؛ یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج  162 :1و 166؛ ابن خلّكان1961 ،

م ،ج 912 :1؛ ذهبي1411 ،ه.ق ،ج 291 :11؛ همو1414 ،ه.ق ،ج 162 :12؛ همو1416 ،ه.ق ،ج 29 :9؛ جامي .)11 :1911 ،از
این ميان ،بعضي با روایتي تردیدآميز خاطرنشان ساختهاند كه نام او «احمد» هم گفته شده است (انصارى،
همانجا؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 991 :17؛ ذهبي1411 ،ه.ق ،همانجا؛ همو1414 ،ه.ق ،همانجا؛ همو1416 ،ه.ق ،همانجا).
چنانكه پيش از این گفتيم ،ابن قاضي ،مؤلّف ذیل وفياتاألعيان ،از ميان پنج تني كه به ذوالنّون مصري
شهرت داشتهاند ،از دو تن به نامهاي «ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن صالح بن عبدالقدّوس اإلخميمي »19و
«ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق المصري اإلخميمي» یاد كرده است (1991ه.ق،
ج  .)171 :1به نظر ميرسد علّت وجود اختالف نظر دربارة نام پدر شيخ كه برخي او را احمد نيز گفتهاند،
شباهت و خلط نام شيخ ما با نام همين دو تن باشد؛ زیرا چنانكه در نام و نسب هر دو پيداست ،نام پدرانشان
احمد ذكر شده است.
باري ،دربارة ابراهيم ،پدر شيخ ،این اندازه ميدانيم كه اهل نوبه (ابن یونس ،همانجا؛ سلمي1971 ،ه.ق16 :؛
خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 999 :1؛ قشيري ،همانجا؛ عثماني ،همانجا؛ انصاري ،همانجا؛ هجویري124 ،؛ سمعاني،
1411ه.ق ،ج 97 :1؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 999 :17؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج 117 :4؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 944 :11؛

یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج 166 :1؛ ابن خلّكان 1961 ،م ،ج 916 :1؛ جامي ،همانجا) و از بردگاني بوده است كه قبيلة
قریش او را آزاد كردند و در شمار موالي خود قرار دادند (ابن یونس ،همانجا؛ سلمي ،همانجا؛ انصاري ،همانجا؛ ابن
خميس1417 ،ه.ق ،ج 11 :1؛ ابن عساكر ،همانجا؛ ابن خلّكان ،همانجا؛ جامي ،همانجا) .از ميان مؤلّفان كتب تاریخ و
تراجم ،تنها ابن خميس (همانجا) پدرِ شيخ را اخميمي گفته است نه نوبي .برخي منابع تصریح كردهاند كه او
بردة اسحاق بن محمّد انصاري بوده است (خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 997 :1؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 441 :17؛
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ابن جوزي1927 ،ه.ق ،همانجا؛ همو1411 ،ه.ق ،ج  .)946 :11سمعاني در األنساب ذیل واژة نوبي چنين آورده است:
«این نسبت (نوبي) بيشتر دربارة موالي بهكارميرود» (1411ه.ق ،ج  .)291 :2این گفتة سمعاني نيز مولي (برده)
بودنِ ابراهيم را تأیيد ميكند .خودِ ذوالنّون را نيز از موالي گفتهاند (سلمي ،همانجا؛ انصارى ،همانجا؛ ذهبي،
1411ه.ق ،همانجا؛ همو1414 ،ه.ق ،ج  162 :12و 166؛ همو1416 ،ه.ق ،همانجا) .ابن قاضي ،مؤلّف ذیل وفياتاألعيان،
تصریح كرده كه ذوالنّون از مواليِ قبيلة قریش بوده است و برخي نيز او را از موالي انصار گفتهاند (1991ه.ق ،ج
 .)171 :1ظاهراً ،كهنترین سندي كه ذوالنّون و خانوادة او را در شمار موالي معرّفي ميكند ،كتاب تاریخ
المواليالمصریين یا أعيان الموالي نوشتة ابوعمر الكندي است؛ چنانكه سلمي (همانجا) ،ابن عساكر (همانجا)،
ذهبي ( 1414ه.ق ،ج  )162 :12و ابن حجر عسقالني (1416ه.ق ،ج  )26 :9هر یك ،در بيان این مطلب به آن
كتاب استنادكردهاند.
از اجداد ذوالنّون اطّالعي نداریم .بروكلمان در تاریخ األدب العربي ،ذیل مدخلي كه به ذوالنّون اختصاص
داده است ،او را ذوالنّون بن ابراهيم بن احمد المصري معرّفي ميكند و بنابراین ،نام جدّ پدري شيخ را احمد
دانسته است (بيتا ،ج  .)61 :1ما در منابع ،البتّه به نام احمد براي جدّ شيخ برنخوردهایم ،امّا چنانكه پيشتر هم
گذشت ،مؤلّف ذیل وفياتاألعيان (ابن قاضي ،همانجا) سومين فرد از افراد موسوم به ذوالنّون مصري را
ابوالفيض ذوالنّون بن احمد بن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق المصري اإلخميمي معروف به «قصّار» 14معرّفي
كرده است و چنانكه مالحظه ميشود در نام و نسب این شخص ،نام «ابراهيم» ،پدر شيخ ،نيز دیده ميشود.
حال ،اگر با اندكي احتمال شخص مذكور را منتسب به خانوادة شيخ بدانيم ،شاید بتوان گفت نام جدّ پدري
ذوالنّون اسحاق بوده است .این حدس وقتي قوّت ميگيرد كه به گفتة شفيعي كدكني ،در مقدّمهاي كه بر
منطقالطّير نوشتهاند ،بدانيم بر اساس یك سنّت نامگذاري «غالب «اسحاق»ها نام یكي از فرزندان خود را
«ابراهيم» ميگذاشتهاند» (عطّار.)91 :1914 ،
به استناد منابع ،ذوالنّون برادراني هم داشته است .دربارة نام و تعداد برادران او نظر واحدي وجود ندارد.
كالبادي ،مؤلّف التّعرّف ،در كتاب خود در شمار رجال صوفيه ،نام «شيخ ذوالكفل» برادر ذوالنّون را نيز آورده
( )11 :1971و بيش از این اطّالعي به دست نداده است ،امّا صاحب تاریخ علماء اهل مصر (ابنالطّحان،
1411ه.ق )69 :در ذكر زاهدان و صوفيان مصر ،عالوه بر ذوالكفل بن ابراهيم ،از دو تن دیگر به نامهاي «عبد
ذيالعرش» و «عبدالباري بن ابراهيم» یاد كرده است كه هر دو برادر ذوالنّون بن ابراهيم و از راویان اقوال و
حكایات وي بودهاند (همان .)11 :مؤلّف ذیل وفياتاألعيان از این ميان ،تنها عبد ذيالعرش را در شمار برادران
و راویان اقوال او آورده است (ابن قاضي ،همانجا) .خطيب بغدادي البتّه نظري دیگر دارد؛ به گفتة او كه خود نيز
از شخصي به نامِ ابوالعبّاس حيّان بن احمد السّهمي نقل ميكند ،ذوالنّون سه برادر به نامهاي الهميسع،
عبدالباري و ذوالكفل داشته است كه البتّه هيچیك در طریقت مانند وي نبودهاند (همانجا) .ابن عساكر در
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تاریخ مدينة دمشق (همانجا) و ابن جوزي در كتابهاي صفة الصّفوة (همانجا) و المنتظم في تاریخ الملوك و
األمم (همانجا) نيز گفتة خطيب بغدادي را عيناً تكراركردهاند .با وجود این ،انصاري در طبقاتالصّوفيّه (همانجا)
دو روایت متفاوت دربارة نام برادران شيخ آورده است :او یك بار از ذوالكفل ،عبدالباري و عبدالخالق و دیگر بار
از اسرافيل ،اليسع و ذوالكفل به عنوان برادران ذوالنّون یادكرده است؛ البتّه چنين به نظر ميرسد كه «اليسع»
در روایت انصاري ،تصحيح «الهميسع» در روایت خطيب بغدادي است ،امّا جامي در نفحات األنس ،تنها از
ذوالكفل یاد كرده است (همانجا) .ابن حجر عسقالني نيز در لسان الميزان (1416ه.ق ،ج  )27 :9به نقل از
كتاب ذیل تاریخ مصر ابن الطّحان ،از ميان برادران ذوالنّون ،تنها نام ذوالكفل را آورده است .ابن عساكر عالوه
بر ذكر گفتة خطيب بغدادي ،در موضع دیگري از تاریخ مدينة دمشق به نقل از سلمي ،نام برادران ذوالنّون را
ذوالكفل ،عبدالخالق 12و عبدالباري گفته است (1412ه.ق ،ج  .)411 :17مؤلّف الكوكب الدّرّي نيز یك بار بر
مبناي روایت سلمي در كتاب تاریخ الصّوفيّه ،همين نظر و بارِ دیگر روایت ابن جوزي در صفة الصّفوة را آورده
است (ابن عربي1911 ،ه.ق :ص ،)61امّا یاقوت حموي (همانجا) و حمداللّه مستوفي ( )641 :1941تنها شيخ
ذوالكفل را در شمار برادران ذوالنّون آورده و مطلب دیگري نيفزودهاند.
به هر روي ،از ميان برادران ذوالنّون تنها از ذوالكفل اطّالعاتي اندك در دست داریم .در منابعي كه ذكر
آن گذشت ،همه جا از او با عنوان ذوالكفل یاد شده است .انصاري نيز در طبقات الصّوفيّه ،از او با همين عنوان
یاد كرده و سپس افزوده است كه برخي گفتهاند نامش ميمون و لقبش ذوالكفل بوده است (همانجا) ،امّا
جامي در نفحات األنس (همانجا) و ابن عربي در الكوكب الدّرّي (همانجا) به صراحت ،نام او را ميمون و لقبش
را ذوالكفل آوردهاند .از اینكه نامش را ميمون گفتهاند ،ميتوان دریافت كه او نيز همچون پدر و برادرش،
ذوالنّون ،از موالي بوده است .به گفتة انصاري (همانجا) و جامي (همانجا) حكایاتي در معامالت 16و غيرِ آن ،از
وي روایت شده است .همچنين ،بعضي اقوال و حكایات ذوالنّون را همو نقل كرده است .كالبادي (،1971
همانجا) و فصيح خوافي ( ،1999ج  )917 :1از او با عنوان «شيخ ذوالكفل» یاد كردهاند .همين كاربرد عنوانِ
شيخ براي او و نيز اینكه كالبادي نامِ وي را در كنار نام رجال و مشایخ بزرگ صوفيه (چون حسن بصري ،ابراهيم
ادهم ،ذوالنّون مصري و )...آورده است ،مقام و منزلت شامخ او را در عرفان و تصوّف نشان ميدهد .به نوشتة فصيح
خوافي ،وفات شيخ ذوالكفل در سال 121ه.ق اتفّاق افتاده است( .همانجا)
ظاهراً ،ذوالنّون خواهري نيز داشته است كه نام او را ذكر نكردهاند .بر مبناي حكایتي كه در شرح تعرّف
(مستملي بخاري )111 :1969 ،و نيز در تذكرة األولياء (عطار1912 ،ـ 1917م ،ج  )117 :1آمده است ،ذوالنّون را
خواهري عارفه بوده است كه در خدمت او شاگردي كرده بود .روزي ،واقعهاي خواهر را پيش آمد كه از پيِ
آن ،سر به بيابان گذاشت و دیگر او را نيافتند.
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افزون بر اینها ،از عبدالباري (نوة برادر ذوالنّون) نيز اطّالعاتي در دست است .گفتني است مؤلّف تاریخ
علماء اهل مصر از شخصي با عنوان «عبدالباري بن اسحاق بن عبدالباري ،ابن اخي ذيالنّون» كه از راویان
شيخِ ما بوده ،یاد كرده است (ابنالطّحان1411 ،ه.ق )91 :و این شخص ،چنانكه در نام و نسبش پيداست ،نوة
پسري عبدالباري بن ابراهيم ،برادر ذوالنّون بوده است؛ مطلبي كه صاحبان ذیل وفيات األعيان (ابن قاضي،
1991ه.ق ،ج  )171 :1و جامع بيانالعلم و فضله (قرطبي ،بيتا 17)191 :نيز بدان تصریح كردهاند .باري ،از مجموع
آنچه گفته شد ،دانسته ميشود كه خانوادة شيخ دستكم ،به تصوّف و تعليمات آن عالقه و گرایش داشته و
از عوالم عرفاني او چندان به دور نبودهاند.
 -1تجرّد و تزويج

در هيچیك از منابع ،به همسر و فرزند ذوالنّون اشارهاي نشده است .گفتنى است در كتابهاى تاریخ ثغر عدن
(ابومخرمة 1996 ،م ،ج  :1ص  )77و األعالم (زركلي 1919 ،م ،ج  )1 :9از شخصى به نام قاضي رشيدالدّین ذوالنّون
بن محمّد بن ذىالنّون المصرى اإلخميمي (وفات669 :ه.ق) یاد شده كه از اعيان و فاضالن زمان بوده و مذهب
شافعى و نسبت علوى داشته است؛ چنانكه از نام و نسب این شخص پيداست ،همنام و همشهري ذوالنّون
است ،امّا باید گفت فاصلة زمانى  411ساله بين تاریخ وفات او و تاریخ وفات ذوالنّون (142ه.ق) به خوديِخود،
تعلّق وى و پدرش ،محمّد را به شيخ منتفى مىسازد؛ پس باید «ذىالنّون مصرىِ» یادشده در نام و نسب این
شخص را كسى غير از شيخِ خود بدانيم .بر مبناي حكایتي هم كه در منتخب رونق المجالس دربارة علّت
ازدواج نكردن شيخ آمده است ،ميتوان دریافت كه او تأهّل را مانع سلوك زاهدانه و صوفيانه ميپنداشته است
و نيز دانسته ميشود كه دستكم براي نویسندگانِ این حكایت روشن بوده كه وي ازدواج نكرده است:
«ذاالنّون مصري را دیدند نشسته و نان پيش نهاده ،یك لقمه ميخورد و یك لقمه پيش سگ ميانداخت.
گفتند« :چرا زن نكني تا فرزندت گردد و نان بدیشان دهي؟» گفت« :نان به سگ دهم تا چون بخسبم مرا
پاس دارد ،بهتر بوَد كه به زن و فرزند دهم تا مرا از خداوند ،عزّوجلّ ،بازدارد»» ( 1999م.)411 :

بر این اساس ،از ميان منابع كهن ،حتّي یك مأخذ هم در دست نداریم كه در آن از تأهّل و ازدواج
ذوالنّون سخن رفته باشد .كنية او نيز با عنوان ابوالفيض یا ابوالفيّاض ميتواند از باب تعظيم و تكریم وي باشد،
نه از باب تزویج و داشتن فرزندي به نامِ فيض یا فيّاض .با این حال ،سُعاد ماهرمحمّد ،محقّق مصري ،در
كتاب مساجد مصر و أولياءها الصّالحون كه گزارش مشاهدات نویسنده از قبور و مساجد مصر است ،در ذیل
موضوع «زاويةُ ساداتِ الْمالكيّةُ بِقُرافَةَ» 11نشان از قبر زني با عنوان «العابِدَةُ مَيْمونَةٌ زَوْجَةُ أبيالْفَيْضِ ثوبان بنِ
إبْراهيمَ ذيالنّونِ الْمِصْري» ميدهد و از پي آن به نقل از كتاب مصباحالدّیاجي و غوثالرّاجي 19،حكایتي نقل
ميكند كه ميان ذوالنّون و آن زن گذشته است ( 1919-1971م ،ج  .)61 :1گفتني است كه البتّه در آن
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حكایت به اینكه عابدة ميمونه زوجة ذوالنّون باشد ،اشارهاي نشده است؛ مگر به دیدارِ آن دو با هم .به هر
روي ،با توجّه به آنچه گفته شد ،تأهّل یا تجرّد شيخ موضوعي است كه با قطعيّت نميتوان از آن سخن گفت؛
و اللّه أعلم.
 -1تاريخ وفات
در تاریخ وفات ذوالنّون اختالف وجود دارد .سلمي در طبقاتالصّوفيّه وفات شيخ را سال  142ه.ق دانسته
است؛ سپس بر مبناي روایتي ضعيف كه با «قِيلَ» شروع ميشود ،خاطر نشان ساخته كه سال وفات او 141
ه.ق نيز گفته شده است (1971ه.ق .)6 :انصاري ضمن تكرار قول سلمي ،به ماه وفات شيخ ،یعني ذيالقعدة
 142ه.ق نيز اشاره كرده است ( .)11 :1961خطيب بغدادي در تاریخ بغداد یك بار از قول شخصي به نام
عبيداللّه بن سعيد بن كثير بن عفير (وفات 179 :ه.ق) 11وفات شيخ را ذيالقعدة  142ه.ق گفته و دیگر بار از
قول شخصي به نام ابوالعبّاس حيّان بن احمد السّهمي ،وفات او را روز دوشنبه ،دو شب گذشته از ذيالقعدة
سال  146ه.ق ذكر كرده است (1417ه.ق ،ج  .)997 :1سمعاني در األنساب (1411ه.ق ،ج  )97 :1و ابن عساكر
در تاریخ مدينة دمشق (1412ه.ق ،ج  )441 :14نيز همين روایت را از خطيب گرفته و در كتابهاي خود عيناً
آوردهاند .ابن ملقّن نيز در طبقات األولياء (1416ه.ق ،)111 :به تبع ابن عساكر ،بر همين نظر است .ابن
خميس (1417ه.ق ،ج  ،)29 :1ابن خلّكان ( 1961م ،ج  ،)911 :1ذهبي (1414ه.ق ،ج  )169 :12و ابن كثير
(1921ه.ق ،ج  )947 :11نيز ضمن تأیيد سال  142ه.ق در تاریخ وفات شيخ ،به سال  141ه.ق نيز با استناد
به روایت دوم سلمي (البتّه با روایتي ضعيف و تردیدآميز) اشاره و سپس تصریح كردهاند كه سال  142ه.ق،
صحيحتر است .ابنجوزي در كتاب صفة الصّفوة ،تاریخ دقيق وفات ذوالنّون را روز دوشنبه ،دو شب گذشته از
ذيالقعدة سال  142ه.ق ذكر كرده است (1927ه.ق ،ج  ،)117 :4امّا در كتاب دیگر خود ،المنتظم في تاریخ
الملوك و األمم پس از آنكه یك بار وفات شيخ را روز دوشنبه ،دو شب گذشته از ذيالقعدة سال  146ه.ق
گفته است ،در موضعي دیگر ،با روایتي تردیدآميز یادآوري ميكند كه سال وفات او را  142و  141ه.ق نيز
گفتهاند (1411ه.ق ،ج  .)946 -944 :11ذهبي در سير أعالم النّبالء در تاریخ وفات ذوالنّون روایت اوّلِ ابن
جوزي را آورده است (1411ه.ق ،ج  .)296 :11در معجم البلدان (یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج  )166 :1و حياة
الحيوان (دميري ،1961 ،ج  )22 :1نيز وفات شيخ سال  146ه.ق گفته شده است .مؤلّف الكوكب الدّرّي نيز یك
بار بر مبناي روایت ابن جوزي تاریخ وفات شيخ را روز دوشنبه ،دو شب گذشته از سال 146ه.ق و دیگر بار
 142ه.ق ذكر و تصریح كرده است كه بيشتر مؤلّفان نيز همين قول اخير را تأیيد كردهاند (ابن عربي،
1911ه.ق ،ص  .)69از این ميان ،تنها فصيح خوافي پس از آنكه وفات شيخ را در ذیل حوادث سال  142ه.ق
نوشته ،افزوده است كه سال وفات وي  121ه.ق نيز گفته شده است ( ،1999ج .)911 :1
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گفتني است در حلية األولياء نيز حكایتي آمده است كه خبر از زنده بودن شيخ در سال 121ه.ق ميدهد
(ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج )172 :11؛ 11چنانكه ميتوان احتمال داد فصيح خوافي نيز در ذكر تاریخ دوم
در وفات شيخ ،به همان حكایت استناد كرده باشد ،امّا باید گفت صحّت روایت مزبور از آن جا كه خبر واحد
محسوب ميشود ،نظر به وجود روایات مخالف ،محلّ تأمّل است؛ 11بهویژه وقتي بدانيم شبيه به آن حكایت،
در همان كتاب حلية األولياء ،با اندكي تفاوت در الفاظ ،به محمّد بن المبارك الصّوري 19نيز نسبت داده شده و
راويِ داستان كه در هر دو حكایت یك نفر است (عمر بن بحر األسدي) بر زنده بودنِ محمّد بن المبارك 14نيز
در همان سال  121ه.ق تصریح كرده است (همان)174 :؛ 12چنانكه ميتوان پنداشت این دو حكایت با هم
خلط شده و در نتيجه ،در تاریخ حيات و وفات شيخ چنين شبههاي به وجود آمده است.
باري ،از مجموع آنچه گفته شد ،به نظر ميرسد قول صحيح دربارة وفات شيخ ،همان سال 142ه.ق
است؛ چنانكه اغلب مؤلّفان كتب تاریخ و تراجم نيز به تبع سلمي بر این نظرند (از جمله ابن یونس1411 ،ه.ق ،ج
11 :1؛ سلمي1971 ،ه.ق16 :؛ ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج 991 :9؛ خطيب بغدادي1417 ،ه.ق ،ج 997 :1؛ قشيري ،بيتا،
ج 91 :1؛ عثماني17 :1974 ،؛ هجویري124 :1914 ،؛ انصاري 11 :1961 ،و 19؛ ابن خميس1417 ،ه.ق ،ج 29 :1؛ سمعاني،
1411ه.ق ،ج 96 :1؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  999 :17و 441؛ ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج 174 :4؛ ابن خلّكان 1961 ،م ،ج
917 :1؛ ذهبي ،1947 ،ج 921 :1؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 141 :1؛ همو1414 ،ه.ق ،ج  166 :12و 169؛ ابن ملقّن1416 ،ه.ق:

119؛ فصيح خوافي ،همانجا؛ جامي )19 :1911 ،و بنابراین ،ميباید گفتة مؤلّف سفينة األولياء را كه بي هيچ سند و
مأخذي ،تاریخ وفات ذوالنّون را بيستوششم شعبان سال  112ه.ق ذكر كرده است (داراشكوه1911 ،ه.ق:
 ،)117نادرست و سهو دانست.
 -1خاكجاي
آنگونه كه اكثر منابع نقل كردهاند ،ذوالنّون در جيزه (شهري در قسمت غربيِ فسطاطِ مصر) درگذشت .پيكر او
را در تابوتي حمل كردند و از بيم انبوهي و ازدحام مردم بر پل ،آن را با قایق از رودخانه گذر دادند و به
16
فسطاط (شهري در مصر) بردند و در قبرستان اهلالمعافر به خاك سپردند( .خطيب بغدادي ،همانجا؛ سمعاني،
1411ه.ق ،ج 97 :1؛ ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 441 :17؛ ابن جوزي ،همان ،ج 199 :4؛ همو1411 ،ه.ق ،ج 942 :11؛ یاقوت
حموي1979 ،ه.ق ،ج 162 :1؛ ابن عربي1911 ،ه.ق)69 :

ابن خلّكان ( 1961م ،ج  )911 :1و از پي او ابن ملقّن (همانجا) بدون اشاره به جيزه ،محلّ وفات ذوالنّون را
مصر دانسته و مدفن او را قرافةالصّغري ذكر كردهاند؛ مطلبي كه در رحلة ابن جبير ( 1917م )11 :و اإلشارات
إلي معرفة الزّیّارات (هروي1411 ،ه.ق )41 :نيز بدان تصریح شده است .باید گفت با توجّه به آنچه در معجم
البلدان ذیل واژة «قرافه» آمده ،اهلالمعافر و قرافةالصّغري ،هر دو ،نام یك محل است .بهگفتة یاقوت حموي،
قرافه ناحيهاي است در فسطاط مصر كه از آنِ بنيغُصْن بن سيف بن وائل ،از طایفة معافر بوده و قرافه
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دودهاي است از معافر كه در آنجا (قرافه) سكونت كردند و آن مكان به اسمِ ایشان ناميده شد و امروز مقبرة
اهل مصر است1979( .ه.ق ،ج .)41 :4
به تصریحِ ابن خلّكان (وفات611 :ه.ق) در كتاب وفيات األعيان (همانجا) بر سر قبر ذوالنّون بقعهاي بنا شده
است كه در آن قبرِ تني چند از مشایخ نيز جاي دارد (همانجا) .ظاهراً این بقعه در قرن هفتم هجري نيز دایر
بوده است؛ چنانكه ابن خلّكان خود نيز آن را دیده و زیارت كرده است (همانجا) .ابن ملقّن (همانجا) نيز
مدفن ذوالنّون را محلّ زیارت و آرامگاه جماعتي از اوليا معرّفي ميكند .این مطلب را صاحبان الوافي بالوفيات
(صفدي ،همانجا) و النّجوم الزّاهره (ابن تغري ،همانجا) نيز در كتابهاي خود آوردهاند .از ميان معاصران نيز سعاد
ماهرمحمّد ،ضمن بيان گزارشي دقيق از مقبرة ذوالنّون 17،تصاویري از سنگ قبر او در كتاب خود آورده است.
 -3نتیجه
ابوالفيض ثوبان بن ابراهيم ،معروف به ذوالنّون مصري ،از مشاهير زاهدصوفيان قرن سوم هجري است .در نام
او بين قدماي صوفيه اختالفي اساسي وجود داشته است؛ چنانكه برخي به تبع سلمي نام وي را ذوالنّون
دانسته ،امّا شمار كثيري نيز نامش را ثوبان گفتهاند .عمده اختالفاتي كه در زندگاني این عارف مصري وجود
دارد؛ از جمله اختالف در نام پدر او كه برخي وي را ابراهيم و برخي احمد خواندهاند ،به سبب خلط نام
مشهور او (ذوالنّون) با دو تن از افرادي است كه ابوالفيض ذوالنّون بن احمد مصري نام داشتهاند .برخي محقّقان
مشهور معاصر بر آناند كه تاریخ تولّد وي 111ه.ق است كه یقيناً این تاریخ نميتواند درست
باشد ،بلكه باید آن را سالها پيشتر از این تاریخ (در حدود  122ه.ق) تخمين زد.
پینوشت
 .1جاى شگفتى است «ابوالفيض» كه كنيه است ،اسم گفته شده؛ احتمال هست كلمهاى جا افتاده باشد.
 .1عجيب است واژة «ذوالنّون» كه به لحاظِ ساخت شبيه به لقب است ،كنيه ذكر شده است .در متن الكوكب الدّرّي چنين آمده
است ...« :أَبُویَعْقُوب یُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ ،صَاحِبُ ذِىالنُّونِ ،قَالَ« :ذُوالنُّونِ» كُنْيَتُهُ وَ اسْمُهُ أَبُوالْفَيْضِ» كه احتمال جاافتادگى یا
بدخوانىِ ناسخ وجود دارد؛ زیرا در تاریخ مدينة دمشق (ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  )411 :17كه از منابع اصليِ ابن عربي در تأليف
الكوكب الدّرّي بوده و به احتمالِ زیاد ابن عربي نيز در ذكر این سند بدان استناد جسته است ،چنين آمده« :ذُوالنُّونِ كُنْيَتُهُ
أَبُوالْفَيَّاضِ وَ اسْمُهُ الْفَيْضُ».
 .9براى اطّالع از برخي افرادى كه نامشان ذوالنّون بوده است ،رك :تهامي ،1916 ،ج .1111 :1
 .4براي آگاهي از آن حكایت ،از جمله رك :خركوشي 1999 ،م411 :؛ ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج 966 :9؛ ابن خميس،
1417ه.ق ،ج .71 :1
 .2براي اطّالع بيشتر دربارة او ،رك :حاجيخليفه 1142 ،م ،ج 922 :9؛ مولوي.49-41 :1969 ،
 .6مشهور به رسالة الشّمس إلي الهالل( .رك :مولوي.)49 :1969 ،
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 .7به تصریح ابن عساكر (1412ه.ق ،ج 971 :17ـ )971فهرست انبياي ذوإسمين را چنين گفتهاند :ذوالكفلــ الياس؛ اسرائيلـ
یعقوب؛ عيسىـ مسيح؛ یونسـ ذوالنّون ،عليهمالسّالم ،و احمدـ محمّد(ص).
 .1سرزمينهاى پهناورى است در جنوب مصر (یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج .)111 :4
 .9شهرى است كهن در ساحل نيل ،در صعيد مصر (همان ،ج .)162 :1
 .11براي آگاهي از علّت ترك اخميم و رفتن ذوالنّون به مصر ،رك :ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج .414 :17
 .11محلّهاى است در اصفهان كه جماعتى از علما بدان منسوباند (یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج .)999 :4
 .11دهى است در شمال شوسة كوهپایه واقع در اصفهان (رك :دهخدا ،1967 ،ذیل اشنان).
 .19گفتني است این شخص ،خود از راویان سخنان شيخ بوده و از طریق عبدالباري بن اسحاق بن عبدالبارى بن ابراهيم ،نوة
برادر ذوالنّون ،سخنان شيخ را روایت كرده است .دربارة او ،رك :ابنالطّحان1411 ،ه.ق.91 :
 .14گفتنى است ذهبى (1414ه.ق ،ج  )121 :17نيز از این شخص یاد كرده است؛ با این تفاوت كه شهرت او را عصّار گفته است،
نه قصّار و وفات او را ذیل حوادث سال  447ه.ق آورده است.
 .12شایان ذكر است كه در تاریخ مدينة دمشق (ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج  )411 :17در اصل به جاي عبدالخالق ،عبدالفارق ذكر
شده و ظاهراً تصحيف است.
 .16دربارة اصطالح عرفانىِ «معامله» رك :سلمي1971 ،ه.ق.916 :
 ...« .17ذُوالنُّونِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ :حَدَّثَنَا عَبْدُالْبَارِيِّ بْنُ إِسْحَاقَ ،إِبْنُ أَخِي ذِىالنُّونِ ،عَنْ عَمِّهِ أَبِىالْفَيْضِ ذِىالنُّونِ
بْنِ إِبْرَاهِيمَ.»...
 .11زاویهاى است در قرافةالصّغرى (ناحيهاى در فسطاط مصر و مدفنِ ذوالنّون) ،بيرون آستان سيّدةالنّفيسه .براى اطّالع بيشتر ،رك:
ماهرمحمّد 1919-1971 ،م ،ج  21 :1ـ.27
 .19نوشتة ابوالمعالى محمّد بن عبداللّه النّاسخ معروف به ابنالنّاسخ (زنده در  111ه.ق) با موضوع قبور موجود در حواليِ قاهره و
كسانى كه بدان جا دفناند .نسخهاي خطّي از كتاب مزبور در صد برگ ،در كتابخانة تيمورىِ قاهره ،به شمارة  14موجود است.
دربارة آن كتاب ،رك :عواد117 :1924 ،ـ .116
 .11براي اطّالع از احوال او ،رك :ذهبي1411 ،ه.ق ،ج .921 :9
 ...« .11عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ یَقُولُ :سَمِعْتُ أَبَاالْفَيْضِ بِإِخْمِيمَ یَقُولُ ـ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِـ قَالَ :كُنْتُ فِي تِيهِ بَنِيإِسْرَائِيلَ،
أُرِیدُ الْحَجَّ ،فَرَأَیْتُ غُالماً أَمْرَدَ أَمَامي عَلَى الْمَحَجّةِ یَؤُمُّ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ بِال زَادٍ وَ ال رَاحِلَةٍ( »...ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج .)172 :11
 .11بهویژه اینكه قسمت مورد نظر (بِإِخْمِيمَ یَقُولُ ـ وَ هُوَ فِي بَلَدِهِ سَنَةَ خَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِ) در روایتهاي دیگري كه از حكایت
مزبور در صفةالصّفوة (ابن جوزي1927 ،ه.ق ،ج  )966 :4و الكوكبالدّرّي (ابن عربي1911 ،ه.ق )119 :آمده است ،آورده نشده و
ظاهراً اشتباهي است كه به متن حليةاألولياء بازميگردد.
 .19مؤلّف تاریخ مدينة دمشق ترجمة احوال دو كس را با چنين نام و نسبى در كتاب خود آورده است :یكى ابوعبداللّه محمّد بن
المبارك بن یعلىّ القرشىّ الصّورى كه به سال 129ه.ق والدت یافته و در دمشق سكونت داشته است .وفات او را بين سالهاى
 111تا  112ه.ق گفتهاند (ابن عساكر1412 ،ه.ق ،ج 119 :22ـ)116؛ دیگرى ابوعبداللّه محمّد بن المبارك الصّورىّ البصرى
(همان116 :ـ )111كه او هم در دمشق از كسانى چون فضل بن سعيد األزرق و على بن محمّد البصرى روایت كرده است و
ابوالحسن محمّد بن الفيض الغسّانى (وفات912 :ه.ق) نيز از او( .دربارة تاریخ وفات این شخص اخير ،رك :همان.)99 :
 .14بنا بر آن چه در ترجمة احوال آن هر دو محمّد بن المبارك الصّوري گفته شد ،به نظر مىرسد منظور عمر بن بحراالسدى در
آن حكایت ،دومى باشد؛ زیرا اوّلى كه بين سالهاى  111تا 112ه.ق وفات یافته و قطعاً در121ه.ق زنده نبوده است.

ذوالنّون مصري 151 /

 ...« .12عُمَرَ بْنَ بَحْرٍ األَسَدِيَّ یَقُولُ :سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُبَارَكِ الصُّورِيَّ یَقُولُ ـ سَنَةَ خَمْسِينَ وَ مِأَتَيْنِـ قَالَ :خَرَجْنَا حُجَّاجاً ،فَإِذَا
نَحْنُ بِشَابٍّ لَيْسَ مَعَهُ زَادٌ وَ ال رَاحِلَةٌ ،فَقُلْتُ :حَبِيبِي فِي مِثْلَ هَذَا الطَّرِیقِ بِال زَادٍ وَ ال رَاحِلَةٍ؟( »...ابونعيم اصفهاني1921 ،ه.ق ،ج :11
.)174
 .16نام قبيلهاى است از یمن كه نسبشان به معافر بن یعفر مىرسد (یاقوت حموي1979 ،ه.ق ،ج .)271 :4
 .17به تصریح ماهرمحمّد ( 1919-1971م ،ج  )199 :1مقبرة ذوالنّون از مقابر عجيب مصر است .بناى آن مسجدى
مستطيلشكل است كه سه رواقِ موازى با دیوار قبله دارد ...روى قبر ،سنگنوشتهاى هست به خطّ كوفىِ ساده و بر آن نام ذوالنّون
و تاریخ وفات او (سال 142ه.ق) حك شده است( .براي اطّالع بيشتر ،رك :همانجا).

منابع
ابن اميل ،ابوعبداهلل محمّد التّميمي ( 1999م) « ،الماءالورقي و األرضالنّجميّه» ،به كوشش محمّد تراب علي ،نشریة
آسيایي بنگال ،كلكته.114 -1 ،
ابن تغري ،ابوالمحاسن (1921ه.ق) ،النّجوم الزّاهره في ملوك مصر و القاهره ،قاهره ،دارالكتبالمصریّه.
ابن جبير ،ابوالحسن ( 1917م) ،رحلة ابن جبير ،بيروت ،دار مكتبةالهالل.
ابن جوزي ،ابوالفرج عبدالرّحمن (1927ه.ق) ،صفة الصّفوة ،حيدرآباد دكن ،دائرةالمعارفالعثمانيّه.
(1411ه.ق) ،المنتظم في تاریخ الملوك و األمم ،تحقيق محمّد عبدالقادر عطا؛
مصطفي عبدالقادر عطا ،بيروت ،دارالكتبالعلميّه.
ابن حجر عسقالني ،شهابالدّین احمد (1416ه.ق) ،لسان الميزان ،به اهتمام محمّد عبدالرّحمن المرعشي ،بيروت،
دار احياءالتّراثالعربي.
ابن خلّكان ،شمسالدّین احمد ( 1961م) ،وفيات األعيان ،تصحيح احسان عبّاس ،بيروت ،دارصادر.
ابن خميس ،حسين (1417ه.ق) ،مناقباألبرار و محاسناألخيار ،تحقيق محمّد ادیب الجادر ،دمشق ،مركز زاید
للتّراث و التّاریخ.
ابن عربي ،محمّد (1911ه.ق) ،الكوكب الدّري في مناقب ذيالنّون المصري ،در رسائل ابن عربي ،تحقيق و مقدّمة
سعيد عبدالفتّاح ،بيروت ،مؤسّسة اإلنتشارالعربي.
ابن عساكر ،ابوالقاسم علي (1412ه.ق) ،تاریخ مدينة دمشق ،تحقيق عمر بن غرامة العَمروي ،بيروت ،دارالفكر.
ابن عماد الحنبلي ،ابوالفلّاح عبدالحي (1921ه.ق) ،شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ،قاهره ،مكتبةالقدسي.
ابن قاضي ،ابوالعبّاس احمد (1991ه.ق) ،ذیل وفيات األعيان (المسمّي درّةالحجال في أسماءالرّجال) ،تحقيق محمّد
األحمدي ،قاهره ،دار التّراث المكتبة العتيقه.
ابن كثير ،اسماعيل (1921ه.ق) ،البداية و النّهاية ،مصر ،مطبعة السّعادة.
ابن مُلَقَّن ،سراجالدّین ابوحفص عمر (1416ه.ق) ،طبقات األولياء ،تصحيح نورالدّین شریبه ،الطّبعة الثّانيّه ،بيروت،
دارالمعرفه.
ابن ندیم ،محمّد ( ،)1911الفهرست ،ترجمة محمّدرضا تجدّد ،تهران ،اساطير.
ابن یوسف الجزري ،محمّد (1416ه.ق) ،الزّهر الفائح في ذكر من تنزّه عن الذّنوب و القبائح ،تحقيق محمّد عبدالقادر
عطا ،بيروت ،دار الكتابالعلميّه.
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ابن یونس الصّدفي المصري ،ابوسعيد عبدالرّحمن (1411ه.ق) ،تاریخ ابن یونس المصري ،تحقيق عبدالفتّاح فتحي
عبدالفتّاح ،بيروت ،دارالكتبالعلميّه.
ابنالطّحان ،یحيي (1411ه.ق) ،تاریخ علماء اهل مصر ،تحقيق محمود بن محمّد الحدّاد ،ریاض ،دارالعاصمه.
ابومخرمة ،ابومحمّد عبداهلل الطّيّب ( 1996م) ،تاریخ ثغر عدن ،ليدن ،بریل.
ابونعيم اصفهاني ،احمد (1921ه.ق) ،حليةاألولياء و طبقاتاألصفياء ،مصر ،مكتبة الخانجي و مطبعة السّعادة.
انصاري ،خواجه عبداهلل ( ،)1961طبقات الصّوفيّه ،مقابله و تصحيح محمّدسرور موالیي ،تهران ،توس.
بدوي ،عبدالرّحمان ( ،)1967شهيد عشق الهي :رابعة عدویّه ،ترجمة محمّد تحریرچي ،تهران ،مولي.
بروكلمان ،كارل (بيتا) ،تاریخ األدب العربي ،ترجمة عربي از السّيّد یعقوب بكر؛ رمضان عبدالتّوّاب ،الطبعة الثانيه ،قم،
دارالكتب اإلسالمي.
تهامي ،سيّدغالمرضا ( ،)1916فرهنگ اعالم تاریخ اسالم ،چاپ دوم ،تهران ،شركت سهامي انتشار.
جامي ،نورالدّین عبدالرّحمان ( ،)1911نفحاتاألنس من حضراتالقدس ،مقدّمه و تصحيح و تعليقات محمود عابدي،
چاپ چهارم ،تهران ،اطّالعات.
حاجيخليفه ،مصطفي بن عبداهلل ( 1142م) ،كشفالظّنون عن اسامي الكتب و الفنون ،ترجمة التين از غوستاف
فلوُغل ،ج  ،9بنتلي لندن ،دار صادرـ بيروت.
حلمي ،محمّد مصطفي ( 1991م)« ،ذوالنّون» ،دائرةالمعارفاإلسالميّه ،ج  ،9به كوشش محمّد ثابت الفندي ،قاهره،
لجنة التّرجمه.491-419 ،
خركوشي ،عبدالملك ( 1999م) ،تهذیب األسرار ،تصحيح بسّام محمّد البارود ،ابوظبي ،المجمع الثّقافي.
خطيب بغدادي ،احمد (1417ه.ق) ،تاریخ بغداد ،تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا ،بيروت ،دارالكتب العلميّه.
داراشكوه ،محمّد (1911ه.ق) ،سفينة األولياء ،كانپور ،نولكشور.
دميري ،كمالالدّین ( ،)1961حياة الحيوان الكبري [و یليه عجائبالمخلوقات] ،چاپ سوم ،تهران ،ناصرخسرو.
دهخدا ،علياكبر ( ،)1967لغتنامه ،تهران ،دانشگاه تهران.
ذهبي ،شمسالدّین محمّد (1947ه.ق) ،العبر في خبر من غبر ،بيروت ،دارالكتاب العلميّه.
(1411ه.ق) ،سير أعالم النّبالء ،تحقيق شعيب األرنؤوط؛ صالح السّمر ،بيروت ،مؤسسة
الرّساله.
(1411ه.ق) ،دول اإلسالم ،به اهتمام عبداهلل بن ابراهيم األنصاري ،قطر ،ادارة اإلحياء التّراث
اإلسالمي.
(1414ه.ق) ،تاریخاإلسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق عمر عبدالسّالم تدمري،
الطبعة الثانيه ،بيروت ،دارالكتاب العربي.
(1416ه.ق) ،ميزاناإلعتدال في نقد الرّجال ،تحقيق و تعليق علي محمّد معوّض؛ احمد
عبدالموجود ،بيروت ،دارالكتاب العلميّه.
زركلي ،خيرالدّین ( 1919م) ،األعالم ،الطبعة الثّامنه ،بيروت ،دارالعلم للمالّیين.
زرّینكوب ،عبدالحسين ( ،)1912ارزش ميراث صوفيه ،چاپ دوازدهم ،تهران ،اميركبير.
سامي ،شمسالدّین (1916ـ ،)1916قاموس األعالم ،استانبول ـ تهران ،مهران.
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سزگين ،فؤاد ( ،)1911تاریخ نگارشهاي عربي ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
سلمي ،ابوعبدالرّحمن (1971ه.ق) ،طبقات الصّوفيّه ،تصحيح نورالدّین شریبه ،مصر ،دارالكتب العربيّه.
سمعاني ،عبدالكریم (1411ه.ق) ،األنساب ،بيروت ،دارالجنان.
سيوطي ،جاللالدّین (1911ه.ق) ،حسنالمحاضره في أخبار مصر و القاهره ،مصر ،مطبعة الموسوعات.
صفدي ،خليل بن ایبك (1411ه.ق) ،الوافي بالوفيات ،زیر نظر شكري فيصل ،بيروت ،دارالنّشر فرانزشتاینر.
عثماني ،ابوعلي حسن ( ،)1974ترجمة رسالة قشيریّه ،با تصحيحات و استدراكات بدیعالزّمان فروزانفر ،چاپ چهارم،
تهران ،علمي و فرهنگي.
عطّار ،فریدالدّین محمّد ( ،)1914منطقالطّير ،مقدّمه و تصحيح و تعليقات محمّدرضا شفيعي كدكني ،ویرایش دوم،
تهران ،سخن.
(1912ـ 1917م) ،تذكرة األولياء ،تحقيق رینولد الين نيكلسون ،ليدن ،بریل.
عواد ،كوركيس (« ،)1924ذخائر التّراث العربي في مكتبة چستر بيتي ـ دبلن» ،المورد ،ش 117 ،19ـ .116
فصيح خوافي ،احمد ( ،)1999مجمل فصيحي ،تصحيح و تحشية محمود فرّخ ،مشهد ،باستان.
قرطبي ،ابوعمر یوسف (بيتا) ،جامع بيانالعلم و فضله ،تحقيق مسعد عبدالحميد محمّد السّعدني ،بيروت ،دارالكتاب
العلميّه.
قشيري ،عبدالكریم بن هوازن (بيتا) ،الرّسالة القشيریّه ،تحقيق عبدالحليم محمود و محمود بن الشّریف ،الطبعة الرّابع،
قاهره ،دارالمعارف.
كالبادي ،ابوبكر محمّد ( ،)1971التّعرّف ،به كوشش محمّدجواد شریعت ،تهران ،اساطير.
كوربن ،هانري ( ،)1961مالّصدرا :فيلسوف و متفكّر بزرگ اسالمي ،ترجمة ذبيحاهلل منصوري ،تهران ،جاویدان
ماسينيون ،لویي (1969ـ« ،)1971تفسير منسوب به امام جعفر صادق (ع)» ،ترجمة احمد سميعي (گيالني) ،در
مجموعه آثار ابوعبدالرّحمن سلمي ،گردآوري نصراهلل پورجوادي ،تهران ،مركز نشر دانشگاهي.19 -9 ،
ماهرمحمّد ،سعاد ( 1919-1971م) ،مساجد مصر و أولياءها الصّالحون ،زیر نظر محمّد توفيق عویضه ،قاهره،
المجلس األعلي للشّئوناإلسالميّه.
مستملي بخاري ،ابوابراهيم اسماعيل ( ،)1969شرح تعرّف لمذهب التّصوّف ،با مقدّمة محمّد روشن ،تهران ،اساطير.
مستوفي ،حمداهلل ( ،)1941تاریخ گزیده ،به اهتمام عبدالحسين نوایي ،تهران ،مؤسّسة انتشارات انجمن آثار ملّي.
مسعودي ،علي (1969ه.ق) ،مروجالذّهب و معادنالجوهر ،الطبعة الثانيه ،قم ،دارالهجره.
منتخب رونقالمجالس ،بستانالعارفين و تحفةالمریدین ( 1999م) ،تصحيح احمدعلي رجایي ،تهران ،دانشگاه تهران.
مولوي ،محمّدعلي (« ،)1969ابن اميل» ،دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ،ج  ،9تهران ،مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي،
 41ـ .49
نفيسي ،سعيد ( ،)1919سرچشمة تصوّف در ایران ،به اهتمام عبدالكریم جربزهدار ،تهران ،اساطير.
نيسابوري ،ابوالقاسم حسن (1949ه.ق) ،عقالء المجانين ،مصر ،المطبعة العربيّه.
نيكلسون ،رینولد الين ( ،)1927پيدایش و سير تصوّف ،ترجمة محمّدباقر معين ،تهران ،توس.
(1971ه.ق) ،الصّوفيّة في اإلسالم ،ترجمه و تعليقات نورالدّین شریبه ،مصر ،مكتبة الخانجي.
هجویري ،علي ( ،)1914كشف المحجوب ،مقدّمه و تصحيح و تعليقات محمود عابدي ،تهران ،سروش.
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هروي ،ابوالحسن علي (1411ه.ق) ،اإلشارات الي معرفة الزّیارات ،تحقيق علي عمر الظّاهر ،قاهره ،مكتبة الثّقافة الدّينيّة.
یاقوت حموي ،ابوعبداهلل (1979ه.ق) ،معجم البلدان ،قاهره ،داراإلحياء الكتب العربيّه.
Bowering, G. (1996), »Du ,l Nun Mesri«, Encyclopedia Iranica VII, California, 272573.

