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 بايزيد بِسطامي

زريابعباس  

  

او،زندگينامةمنابع.بنابهايرانيوزاهدوعارف،صوفيسروشانبنعيسيطَْيفوربن 

ازچگونگيآگاهيگرويد)براياسالمبودوبعدبهبسطاماززردشتيانسروشانجدش

(.06ـ06،صاورجوعکنيدبهسهلگيآوردناسالم  

 

ظاهراًدرقرنيزيدطيفوركهابيالعارفينسلطانمناقبلجمهورفيدستورادركتاب

اواسالمدستبهسروشانكهكسي،ناماستشدهتأليففارسيبههجريهشتم

رفتهبسطامبهسپهساالريبودوبهعربعرينهگويدكهوميآمده«ُعَرْينهابراهيم»آورد

ازخودپيشزمانوازبزرگانقومسواليكهاستراموبدگفتهپدرسروشانمبود؛ونا

(؛واگرفرض52،ص3اثير،ج)ابناستشدهفتح55در(.بسطام52بود)گاسالمفتح

نهاييباشد،فتحشده،فتحعصيانجهتديگردوياچندبار،بهمانندشهرهايكهكنيم

واستنشدهاياشارهعرينهابراهيمبهتاريخكند.دركتبتجاوزنمي26ازسالآن

دردستاكنونـكهياقومسبسطاممحليدستورالجمهورازتاريخاحتماالًاطالعات

آنازشهرهايبسطامـكهوقومسري،فتحهرحال.بهاستشدهـگرفتهنيست

منابعهمةگفتةبود.بهرسيدهپايانبههجرياولقرننخستدرنيمةـوخراساناست

بوده(فاصلهنفر)عيسييكبايزيدواوفقطوميانجدياپدِرپدِربايزيدبوده،سروشان

درزمان)قومسبودوموبد،واليدرشهربسطامدرآغازاسالم؛وسروشاناست

)ازمنابعكهسومباشدنهدومقرنازرجال،ازينروبايزيدبايستياست(بودهساسانيان

يااند.سهلگيگفته532يا506اورادر(وفات06،صالصّوفيهدرطبقاتُسلَميجمله

باشد،اگردرستكهاستگفتهسال63وعمراورا532اورادر(وفات33)صَسهلجي

كند.راپرنمياووسروشانآيد،زيرافاصلةدرنميدرستباشدكه606دربايدتولدش

،نخشبي؛ابوتراب692،متوفيبلخياو)شقيقمعاصرانفوتتاريخبااستنادبهبوِورينگ

؛احمد523،متوفيمعاذرازيبن؛يحيي522،متوفيمصري؛ذوالنّون522متوفي

دهد)ايرانيكا،ذيلمياوترجيحوفاترابراي532(سال526،متوفيِخضرويَه

باشد؛مثالًابراهيمدومقرنموجود،بايزيدبايدازرجالقرايناماطبق«(بسطامي»

،ص)سهلگياستردهكازبايزيدنقل،سخنانييااِْسَتْنبِهسَتنِبهبه،معروفهروي

ابراهيمراازمصاحبانهروي(،ابراهيم23،ص66)ج(؛اماابونعيم663ـ666،639،665

،اند)انصاريگفته600ـ606رادرادهمابراهيم.وفاتاستبايزيدخواندهواقرانادهم



PDF By http://mypersianbooks.wordpress.com/  Page 2 
 

وراويقرينوهمادهمابراهيممصاحبهمشخصيكهنيست،ممكن(،بنابراين03ص

شدهبايزيدخواندهوزائرانازيارانهرويالنّورابراهيم(باشد.دركتاب506بايزيد)متوفي

يامشايعت(استقبالبسطامفرسخي)دريكاِبيانبايزيداوراتاقريةكهاستوآمده

(.استآمدهاشتباهاًالهرميالهرويجايبه63؛درص62ـ63)صاستكردهمي  

 

(623)متوفيالّسالمعليهصادقاماماوراازاصحابكهديگري،قولمقدماتبااين

)صسهلگينوشتةاند.بهگرفتهراناديدهقولاينمحققانگيرد؛اگرچهميداندقوّتمي

استادرا363خود،ابويزيدمشايخواوازقولياداستانيستانيدابوعبداللّه(ازقول03

اورامأموروحضرتاستبودهالّسالمعليهجعفرصادقامامآخرايشانكردكهخدمت

شماراستادان630،ص6خداكرد)عطاردرجبهمردمودعوتبسطامبهبازگشت

خانةسّقايكردوچونراخدمتامامسال(.اوچنديناستكردهذكرتن663ابويزيدرا

،ص6،جبهايي،همانجا؛شيخخواند)سهلگياوراطيفورَسّقاميبود،حضرتايشان

وبايزيدالّسالمعليهصادقامام(.مالقاتاندلسيزهرهابنازتاريخنقل،به662

دروفخررازيكردهنقلازمورخانراجمعيحضرتاوبردرخانهوسّقاييبسطامي

راتجريدنيزآندرشرححلّيوعالمهدرالطرائفطاووسخودوسيّدبنكالميكتابهاي

،نبايداستآمدهمواقفشرحازكتابها،ازجملهدربعضيآنچهبهاند.بنابراينآورده

اندبايزيدامامگفتهكهداداهميت اززمانپسدرازياومدتزيرازماننكردهرامالقات

شوددوتنگفتهكهبرداشتازمياناينگونهرابتوانتنافي.شايدايناستبودهايشان

عالمانةيازتيزبينناشيبهائيشيخ،همانجا(.گفتةبهائياند)شيخطيفوربودهنامبه

،.بعالوهاستاونبودهومريدانتنهانزدصوفيهبااماممالقاتشبايزيدبهوشهرتاوست

بخواهنداندكهنبودهاند،شيعهكردهرانقلحكايتاين،كهتصوّفومشايخمورخان

بايزيدراباالبرند.مقامات  

 

ُفَوطيابنكهاستبعد(آمدهبه2د،گتاشكنخطيدردستورالجمهور)نسخة

،الّدينمنهاجازتاريخنقلبغداد،بهتاريخ(مؤلفاحمدشيبانيبنعبدالرّزاقالّدين)كمال

صادق،متولدشدومحضرامامامويعبدالعزيز،خليفةعمربنبايزيددرزمانگويدكهمي

از،پس666عبدالعزيزدرعمربنكه،واينتواريخازنقل.اوـپسكردرادركالسالمعليه

تولدبايزيدرادرزمانگويد:چونـمي،درگذشتروزخالفتونيمماهوپنجدوسال

باشد.سپس666ـ99سالهايتولداوبايددرمياناند،پسعبدالعزيزگفتهعمربنخالفت

شود.مي،عمراودرحدودهشتادسال؛بنابراينيافتوفات636يددرگويدبايزمي  
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،ايناستيافتهوفات636ودرزيستهميهجريدومبايزيددرقرنشودكهاگرپذيرفته

حلاستداشتهنفرفاصلهيكفقطدوتناينوميانبودهسروشاننوةكهمشكل

وفات696دركند،زيراشقيقايجادنميبااواشكاليبلخيشقيقربودنشود.معاصمي

توليداستبااوممكنمعاذرازيبنويحييمصريذوالنّون.امامعاصربودناستيافته

صغريابايزيدا،بايزيددوممقصودازبايزيِدمعاصرايشانكهراه،ازاينهمكند؛وآناشكال

ياد«بغدادمدينةمورّخ«دستورالجمهورازاوبهكهفوطيشود.ابنميحلاستبوده

التاريخنامبه،كتابيااللقابمعجمفيداب´االمشهورخودمجمع،جزكتاباستكرده

(در020)غولمدستبهآنويرانيبغدادراتاسالظاهراًتاريخداردكهالحوادثعلي

گفتة؛بهاسترفته(وگوياازميان29،صداب´االمجمع)مقدمةبرداشته

كتاببايدمأخوذازاينالّسالمعليهصادقبايزيدبااماممعاصربودندستورالجمهورموضوع

.نداريمسراغاثريهمبكتاوازايناستكردهنقلالّدينمنهاجازتاريخهمآنباشدكه

بايزيداكبروديگريبهمعروفاند:يكيشدهاشتباهبايزيدباهمنامبهظاهراًدوياچندتن

الزّاهدبودهعليبنعيسيبنآدمبنعيسياوطيفوربنناماصغركهابويزيدبسطامي

شايدبرادربايزيداصغراستجّداعاليكهعلي(؛واين536،ص5،ج)سمعانياست

اندوعليبرادربودهسهوعليابويزيدوآدمسهلگيگفتةبايزيداكبرباشد؛زيرابه

)برادرزادةابوموسيفرزندانپايةبهعلي(؛وفرزندان02)صاستبودهكوچكترايشان

راابوموسيوقبوِلفرزندانزيادهستند،صيتاگرچهعليرسندوفرزندانبايزيد(نمي

كردكهمنسوبخانوادگيرقابتهايبهراشايدبتواناظهارات(.اين66،صندارند)همان

شود.ميديدههمتصوّفدرتاريخنظايرآن  

 

باشدكهسانيكادعاهايشايدنتيجةكهاستشدهچندبايزيداشتباه،مياندرتاريخ

خود،برايزعمرا،بهكتابشاندوسهلگيبايزيداكبرمشهورقلمدادكردهخودراهمان

(29خود)صكتاب.اودرمقدمةاستنوشتهايشانوتمييزسخناناشتباهاتاينرفع

مدعيانزيد)ودرحقيقتبايكنيةبهمعروفاناندتاميانازاوخواستهايعدهگويدكهمي

تمييزايشانوسخنان(راازمقاماو)بايزيدحقيقيوسخنانبگذاردومقام(فرقناماين

قديم،اززمانهايدانند.بنابراينبرابرميراباهمآنانومقام،سخناندهد؛زيرابسياري

شدهخلطباهمايشانوسخناناندواحوالبايزيدبسياربودهناميامدعيانمعروفان

سهاندوليبودهاندفراوانابويزيدداشتهكنيةكهگويد:كسانيمي.نيزسهلگياست

آنهاازهمةسروشانبنعيسياندوابويزيدطيفوربنبزرگتربودهازهمهازايشانتن
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درزمان؛چهاستبودهاوفراوانوقومدرقبيلهطيفور(.نام06)صاستباالتربوده

اوونامكنيهواستمداد،بهتبركخودرا،ازراهديگر؛وهمهدرزمانهايوچهخودش

،)هماناستداشتهنامعيسيطيفوربنبايزيدهم(برادرزادة06،صاند)همانخوانده

.بايزيد،است،برادركوچكعلينبيرةعيسيطيفوربنهمانظاهراًمقصود(كه93ص

اينباشند،توجيهبايزيدخواندهوكنيةنامواستمداد،خودرابهتبركازراهديگرانكهاين

اووشهرتازناماستفادهبرايادعاهاييدرحقيقت،ولياستظنحسنازراهعمل

استبودهالّسالمعليهصادقامامبايزيدازاصحابدرتأكيدبراينكه.سهلگياستبوده

بايزيددروآنكهاستداشتهباالترازديگريمقامييكياندكهگويد:دوجعفربودهمي

تأكيد(.شايداين03)صاستبودهالّسالمعليهمحمدصادق،جعفربناوبودهخدمت

پسكهجعفركّذاببهمحمدـمعروفبنعليراباجعفربنحضرتآنكهاستاينبراي

شدوحضرتآنووراثتشيعيانامامتمدعيالّسالمعليهعسگريحسنازامام

،مسوبايزيددرقرننامازمدعياننكنند.ظاهراًيكياوراطردكردندـاشتباهشيعيان

كهاستشدهبراواعتراضوچونراكردهالّسالمعليهجعفرصادقامامشاگرديادعاي

(محّمد)جعفركّذاببنعليجعفربنشاگرديكند،مدعينميتطبيقحضرتباآنزمانش

.امراستبرهميناند،احتماالًمبنيدوجعفربودهبراينكه؛وتأكيدسهلگياستشده  

 

اندوطيفوروجودداشتهابويزيدونامباكنيةآيد،چندشخصالنّوربرميازكتابچنانكه

بايزيددرحدودپانصدبهمنسوب.سخناناستدرآميختهنيزباهمايشانواقوالسخنان

)ايرانيكا،استارسيدهماوبهوشاگردانيامعاصرانافرادخانوادهازراهكهاستقول

ـابوموسيكردهاورانقلسخنانبايزيدكهفردخانوادةمهمترين«(.بسطامي«ذيل

(.او02،ص)سهلگياستبرادربزرگتربايزيدـبودهپسرآدماويعنيوبرادرزادةخادم

راكهبرد،زيراكسيگورميبهبايزيدراباخودازسخنانچهارصدكالمكهاستگفته

55بايزيد،ابوموسيمرگ(.هنگام06،ص)هماناستآنهاباشدنديدهشنيدنشايستة

ُعَميبهمعروفموسييكيكهاستگذاشتهوچهارپسرازخودبرجايداشتهسال

چندروزيكهابويزيدقاضيگري؛ودياوستروايتبايزيدبهازسخنانبعضيكهاست

شدهنقلمعرفتدرطريق،وازاوچهارصدكالماستبودهقضادربسطاممنصبمتولي

توازسخنانبودندكهاوگفتهپسنديدندوبهرامي(آنتصوّف)فنصنعتاهلكهاست

)صسهلگيگفتة.بهبريميراازاوارثمردممالمتمعنيوبااينبايزيدبيشتراست

.استابويزيدثانيهمانشخص(اين09  
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:گفتديگرشايدبتوانهايازبايزيدبسطاميبزرگبايزيدبسطاميتمييزسخنانبراي

اند،رانداشتهآنشنيدنطاقتمردمكهاستگفتهميسخنانيبزرگبايزيدبسطامي

بااينگفتندكهاوميبهپسنديدندوبااينهمهميفنرااهلبايزيدثانيماسخنانا

ناخرسندمالمت؛واوظاهراًازاينبريميارثراازبايزيدبزرگمردممالمتسخنان

.استشدهمندمياوبهرهوشأنومقام،ازنامهرحال)همانجا(؛زيرابهنبوده  

 

*وحلولبراعتقاداوبهشودكهميديدهبايزيد،سخنانيبهمنسوبسخناندرميان

،برايآنودرتوجيهاستمعروف*»شطحيّات«عرفابهدارد،ودرمياناتحاد*داللت

وعادينسخناازقبيل،سخنانيمياناند.دراين،سخنهاگفتهباظاهرشريعتانطباق

وبيشتراستاحتماالًازبايزيدبزرگنيزوجوددارد.شطحياتوعرفانتصوّفاهلمعمولي

يابايزيداصغرازبايزيدثانينيستخارجمتصوّفهعاديازحدودسخنانكهسخناني

.است  

 

ازبايزيدباشدكهسيك(،شايدقديمترين596)متوفيسومقرنوصوفيُجَنْيد،عارف

تفاسيرراابونصرازاين.برخياستاوراتفسيركردهوشطحيّاتگفتهسخنبسطامي

او،جنيدگفتةوبعد(؛وبه229)صاستكردهنقل(دراللّمع363)متوفيطوسيسرّاج

ازابويزيدحكاياتگويدكه(.جنيدمي206)صاستبايزيدداشتهدرتفسيركالمكتابي

دارند.بهاندبايكديگراختالفكردهونقلاوراشنيدهسخنانكهوكسانياستمختلف

«بحريك»،بايدازوغورمعانيوعمققوتجهتبايزيد،بهازسخناناوبعضيگفتة

راتفسيرتاسخنانياستكرده.جنيدسعياوستدرياخاصباشدواينشدهاقتباس

جاي،اماآنهاراـبهدرتضاداستمسلماناندينيصريحاًبامعتقداتكندكهوتوجيه

(وموارديصوفيه)دراصطالحاوقاتاختالفبداندـبهمختلفازدوياچندشخصاينكه

درمواطنمختلفگويد:اشخاصوميادهدنسبتاستايرادشدهدرآنسخناناينكه

اشخاصاينگويدكهاند.جنيدميكردهونقلراازاوشنيدهسخناناينمختلفومواقع

ديگرانوبهراتحملتوانندآنمياندوتنهاكسانياورادرنيافتهسخنانغوروعمق

،ص)همانمردوداستشناسندودريابندوگرنهرابآنومنبعمعنيكنندكهمنتقل

؛واستبازداشتهوازحقيقتكردهبايزيداوراغرقسخنانگويدمعاني(.اومي229

«بدايات»دراينولياستبودهودرستومحكمقويبايزيددرآغازاحوالشسخنان

ودانشمندانسخنانآميز(ازجنساغراقنوسخنا)شطحيّاتديگرش،اماسخناناست

خودبرعقايدباطلسخنانازاينازمردمبعضي؛وچوننيستدرمصنّفاتنقلقابل
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راتاآناستاند،او)جنيد(خواستهديگراوراكافرشمردهاندوبعضيكردهاستدالل

واتحادودعويبرحلولكندكهميارهاشسخنانيبهازآنتفسيركند.جنيدپس

بصريباحسنبايزيداگرچهكهاست(آمده32دارد.دردستورالجمهور)گداللتالوهيت

ابنقولوبه666دراومتوفيقول)بهمنبّهبن(وَوهب666)هردومتوفيسيرينوابن

بابلوغبود.درسنرادرنيافتهمعاصربود،ايشان(662در،متوفي626،ص6عماد،ج

بنقتادة)ابوالخطّابوَقتاِدهاَنَسبن(استاِدمالك666،متوفيديلمينافع)ابوعبداللّهنافع

ووابوحنيفهديناروُزهريومالكانسبنمالك(وامام666،متوفيالّسدوسيدعامة

صادقاوامامبودامااستادواقعيگرفتهايفايدهعاصربودوازهركداممجريجابن

كند.ميرانقلمعنيهمينهمدراربعينفخررازي؛وازاماماستبودهالّسالمعليه

بسطاممحمدروانةپوشانيدواورابافرزندشخودرادروي،ُجبّةامامگويدكهميسپس

كهاورادرمقامي،وشيخيافتوفاتبايزيددربسطامحياتمحمددرزمانرد؛واينك

؛زيرااستوبررسيتأملمحتاجتاريخيازجهتمطالبكرد.ايندفناوستامروزقبة

؛ونيزاستمدفوندرجرجانديباجبهمعروفالّسالمعليهصادقمثالًمحمدپسرامام

از.امااحتماالًبعضينيستسندي،مستندبهاستاومأخوذازاماماقوالبراينكهتكيه

وواتحادوغلومعتقدبودهحلولبهكهاستبايزيدمأخوذازكسانيوشطحيّاتاقوال

؛استكردهنفرينراطرد،وايشانحضرتآناندوليشمردهحضرتآنخودراازاصحاب

االَْجَدعاالسديمقالصزينبابيمحمدبنابوالخطّابازپيروانخطّابيّهمانندفرقة

فقطخطّابيّه(.البتهدرآنجاستكه،باارجاعاتيقزويني،حاشيه322،ص3،ج)جويني

اندوشطحيّاتمعتقدبودهرايشانخداونددياحلولالّسالمعليهصادقامامالوهيّتبه

اوونام،ازتشيّعديگرشاوياسخنان،ودرشطحياتاستخويششخصبايزيددربارة

شود.نميديدهاثريالّسالمعليهجعفرصادقامام  

 

بااواستبايزيدگفتهكهرفتهسخنناميالسنديازابوعليديگر،دراللّمعازسوي

بايزيدواونيزبهدادهمي(تعليم)ماُيقيُمبِِهَفْرَضه«واجبات»اووبهداشتهمصاحبت

ووازفقهبوده«ِسند»ازابوعليكهگفته.ازايناستآموختهمي«توحيدوحقايق»

كهاستشدهستنباطا،چنينبوده،عالمتوحيدوحقايقامابهنداشتهآگاهيواجبات

بوورينگگفتةباشد.بههندووبوداييمأخوذازآراياستبايزيدممكنازاظهاراتبعضي

مهميبحثنوزدهمقرنخاورشناسانميانبارهدراين«(بسطامي«)ايرانيكا،ذيل

وآربريماسينيونحاضرلوييقرنبودند،امادرنظرراپذيرفتهاينايبودوعدهدرگرفته

؛نيستكنندههندوقانعتصوّفبايزيدبهدادنزئنردرربطاند.مساعيترديدكردهدرآن
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بسطامي،اشتباهاًبهمأخوذاستبوداييگويندازنيروانايميكه«فنا«مثالًنظرية

علم»دركهكسي(اول553)صسلميةگفتبهكه،درحالياستشدهدادهنسبت

.است(بوده569خرّاز)متوفيعيسيابوسعيداحمدبنگفتهسخن«فناوبقا  

 

؛استشدهنقل«فناوبقا»درسخنانيازابويزيدهمكهاخيربايدگفتمطلبدربارة

؛چونفروبردهفكرتگريبانندسربهاوراديدكندكهمي(نقل622،ص6مثالًعطار)ج

ونيزپرسيدند:«.برآوردمحقبقايوبهخودفروبردمفنايسربه:»سربرآورد،گفت

گردددرتحتفانيكهوقت:آن؟گفتاسترسيدهمعرفتحقيقتبهداندكهمردكي»

(.609ـ603،ص6،ج)همان...»بودفانيئيوباقبودباقياوفانئي...پسحقاطالع

.استبودهمسئلهپردازايننظريهخرّازنخستينكهاستبودهاينشايدمقصودسلمي

ديده(ازفناوبقاسخني536ـ553)صاستكردهازخرّازنقلكهامادرسخناني

ترديددرانتسابنشانةكهاستآورده«قيل»بامذكوررامطلبسلميشود،بعالوهنمي

اندوسخنانشانبايزيدمتعددبودهبهمعروفانكهفرضاين.امابرپايةاوستبهمطلباين

.نيستآسانبارهدرايناظهارنظرقطعياستآميختهدرهم  

 

بهوصول:درراهاستگفتهكهاستآنكردهجنيدازبايزيدنقلكهسخنانيازجملة

رسيدودرختازليّتميدانپروازكردتابهدرآمدوهمچنانمرغيصورتخدابهيگانگي

راوصفدرختآنوشاخة(.بعد،ريشه202،صديد)ابونصرسرّاجرادرآناحديّت

فكررادرمبدأاينايديد.عدهوفريبعهراخد،همهنگريستگويد:چونكندوميمي

رابرپايةآنآربرياند؛وليِودادانسته)مايا(اوپانيشادهاوفلسفةوفريبكيهانيدرخت

جنيددربارة«(.بسطامي«)ايرانيكا،ذيلاستدانستهتصوّفاهلوسخنانقرآنيآيات

را،اماآناستكردهتوحيدوصفخودرادرراهبلوغاونهايتكهگويدابويزيد،ميقولاين

مانندصدهزارهزارباروآميزي.انتقادجنيدبيشتربراعدادمبالغهنيستونهايتيغايت

وفكريطيرانومقصودابويزيدهمانمرادنيستآنحقيقيمعانيكهاستنظايرآن

ابويزيددر.شطحاستكردهنقل«معراج«صورتديگربهرادرجايآنكهاوستانديشة

ودرمعراجوسلّموآلهعليهاللّهصليرسولحضرتجايخودبهگذاشتنهمانفوقبيانات

راحضرتسيرآنمنتهاوغايتكه(است62:)نجم«الُمنتهيِسدرة«درختبهوصول

ازوناشيخيالدرعالميعنياست«ُخدعه»سيراوكندكهرساند؛وبايزيداقرارميمي

آربري،چنانكههرحال.بهاستشطححاالتازمختصاتكهاستدروجدوحالاستغراق

اوپانيشادهاندارد.جهانيدرختبه،ربطياستگفته  
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(26)صروزبهانقول،بهبيشتراستازهمهبايزيدبزرگندرسخنا،كهشطحامامعني

حالتسازدودرآنتيزترميازليمعشوقرابهشوقآتشكهَوجداستازقوّتناشي

ظاهرآنكهروحوارتفاعاحوالشدنصادرشودازمشتعلوجدكالميازصاحب

[تأويلشگويند،زيراوجهراغريبآنكلماتكهباعباراتيپذير(شود)تأويل«متشابه»

رايابد،آنتوفيقشوند؛واگرصاحبنظريمفتونگويندهانكاروطعن]رانشناسندوبه

قرآنمنبعراازسهشطح(اصول23)صنكند.روزبهانشطحدراشاراتانكارنكندوبحث

يامتشابهاتشطحراازبابقرآنمقطعهحروفداندوحتياميواوليوحديث

شمارد.مي  

 

ومعارفبايزيد،دراصولَشطَحات،وازجملهشطحمنبعهمدرنظرروزبهانپس

بايزيدوتفسيردرشطحيّاتمفصلي.اوبحثوخارجيهنديدرمنابعنهاستاسالمي

:اوراكهشطحداند؛واينميوحدت(بيابان)سرگشته«هايم»داردواوراآنوتأويل

راباشماردوآنميويگانگيازسروحدت«اندجزتوبندههمهكهگفتمنبهحق»

«كريمهذااالملكماهذابََشراًان»گفتند:كندكهميمقايسهيوسفدربارةسخِنزنان

(.36:ف)يوس  

 

بهچونكهاستاند،آنكردهتوبيخجهتاورابدانبايزيد،كهمعروفشطحيّاتازجملة

:،گفتگذشتمسلمانانگورستانبهاندوچون:معذورانگفتيهودگذشتگورستان

وحديثخداونديمشيترابااقتضاييهوديان(معذوربودن33)صروزبهان«.اندمغروران»

مغروربودنرابهمسلمانانكندومغروربودنميمقايسه«اّمهبطنفيشقيالشقي»

دارد.ميمنسوبخداونديازعنايتخودوغفلتاعمالبه  

 

*درتصوّفسالميّهفرقة(پيشوايسالماحمدبنبن)ابوعبداللّهبَصريسالمابن

بعضيجهتبايزيدرابهكهبايزيداستمخالفان(،ازجمله52ـ53،ص6ج،)سمعاني

،«بازاءالعرشخيمتيضربت»و«شأنيمااعظمسبحانيسبحاني»او،مانندسخنان

معارضهبهبارهبااودراين(وابونصرسرّاج266ـ265،صكرد)ابونصرسرّاجتكفيرمي

سالمابنگويدكهمي.ابونصرسرّاجاستگفتگوبرخاستهاوبااوبهدرمجلسوپرداخته

.همچنيندانستكردواوراكافرميميرويبربايزيدزيادهدرطعنقدرشجاللتباهمة

درپياستممكنسخناينكهاستگفته«شأنيمااعظمسبحاني«درتوجيه
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بهباشد.ابونصرسرّاجخداوندگفتهازقولرادرحكايتقولباشدواواينيگريدسخنان

وانكاركردهوآناناستپرسيدهكالماينازاحفادبايزيددربارةوازجماعتيرفتهبسطام

ازبايزيدبزرگشطحيّاتكهاستآندليلهمدانند.ايننميچيزيبابدرآناندكهگفته

جايبايزيدثانيوكلماتشدهفراموشسخنانايندربسطامچهارمودرقرناستبوده

بود.راگرفتهآن  

 

،تأويالتاستبعد(گفتهبه35)صالصوفيّهدرشطحاتبدويعبدالرحماناماچنانكه

ازمقصودحقيقيبايزيدبيرونازشطحيّاتديگرانوجنيدوابونصرسرّاجچونكساني

ودرشهودحقازاستهالكاوناشي.سخناناوستتبرئةبرايودرحقيقتبايزيداست

؛ماننداستوماديّاتازحسيّاتومقاصداوياتجريداموردينيُسكراستحالتغلبة

اوازلوايلوايباالتربودندربارة،ياآنچهودوزخابهشتيوكعبهحجدربارةكهمطالبي

](وسلّموآلهعليهاللّهلِواءمحّمد[صليمناعظم)اّنلِوائياستگفتهرسولحضرت

ومادّيافراشتندلوايميجنگدرميدانهايرسولحضرتبرايكهلوايييعني

برايمعنويحالتيحصول؛ياازراهاستوروحانياومعنويايبود،امالوجسماني

وبيندوخودراباجهاننميبيندوجزخداچيزيميرايكيهمهحالتدرآنكهاوست

اوبنگريستم،چونطلبيدمراميخدايسالسي»گويد:ميداند؛چنانكهخدامتحدمي

ونگريستنميظاهرآنبه(.اودرعبادات625،ص6)عطار،ج«مطلوببودومنطالب

ازمراست،آنچهنديدمجزگرسنگيوازروزهنديدمتن:ازنمازجزايستادگيگفتمي

ازكسيدارمبود:عجبگفته(.مريدي622،ص6،ج)همان«منازفعلنهاوستفضل

اوراكهازكسيدارم:عجبنكند.بايزيدگفتوعبادتشناسدواطاعتخداراكه

خدا()خانهخانهبهباركه:اولگفتكعبهكند)همانجا(.يادرباببشناسدواطاعت

وديدمخانهنهرفتمباركه،اماسومديدمخداوندخانهرفتمباركه؛دومديدمخانهرفتم

چونآمدمبيرونازبايزيدي»اتحادگويد:(؛ودربارة620،ص6،ج)همان«خداوندخانهنه

،ص6،ج)همان«ديدميكيوعشقومعشوقعاشقكردمنگه،پسمارازپوست

دكجاپرسيكهراديدمسياهي.درراهرفتمبيرونقصدحجبه»گويد:(؛نيزمي606

وايگذاشتهدربسطامخواهيراميآنچه.گفترومميمكهبه؟گفتمميروي

،ص)سهلگي«تونزديكتراستگردنتوازرگبهكهخواهيرامي.كسيدانينمي

(؛كه662،ص)همان«هزاروازطاعتاستيكيازگناهتوبه:»است(؛وگفته663

كردنمعصيتبهحاجتكهاستآفتچنداندرطاعات»؛يا:استرياييعباداتمقصود

(.666،ص)همان«نيست  
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ازاوپرسيدواوبارهدرايناوزيادنبودوكسيعبادتاندكهبايزيدنوشتهحالدرشرح

(.ونيز623،صان)هم«گرددميمنشعبازمنزهدومعرفت:»شدوگفتخشمگين

سجادهمن:«رابرگرداندوگفتاوفرستاد.اوآنبرايايسّجادهذوالنّونگويدكهمي

بيشتر(.باتفصيل622،606،ص)همان«كنمتكيهتابرآنبفرست،متكاييخواهمنمي

بامعنيواينوبايزيداست(522)متوفيذوالنّونمعاصربودنمستلزمروايتاينصحت

داردوشايدمنافاتايآيدتااندازهبرمي«(دستور«قول)به636بايزيددرازوفاتآنچه

.استديگربودهكسيذوالنّونجاييااصغرويابهمقصود،بايزيدثانيگفتبتوان  

 

دركهاستبايزيدباشداينبهمعروفانتمييزاقوالراهنماياستممكنكهازمطالبي

،بايزيداكبرمشايخكهاستشده،نقليادستانيداستانيابوعبداللّهالنّورازقولكتاب

.نيستاوشكيباطنشود،درعلمظاهراوشكعلماندواگردركمالگفتهرااُّمي

اند.اوخوددردعاندانستهراازعلموآنكردهطعناوازينروبسيارازعلمادركالم

معنيكه«والمتقربا«)دراصل«مگردانخدايا!مرادانشمندوزاهدوقاري:»گفتمي

،يعنيدانستنميدعانيكگويندكه(.ومي66باشد،ص«والمتقرئاً»نداردوبايد

بكندودعاييبارانآمدنبرايازاوخواستندكهاحيهنمردمنبود؛چنانكهصحيحالفاظش

ازكه(درصورتي63ماكو؟؛ص)باران«كو؟وارنمان»بگويد؟گفتندبگو:چهاوپرسيدكه

(و662،ص)انصاري...«غفلةاالعنماذكرتكالهي»اند:كردهنقلعربيابويزيددعاي

اوبهوناآشنابودنبودن.اّمياستدرآميختهباهمبايزيداناقوالرساندكهميهماين

اند،اوگفتهنداردزيرا،چنانكهمنافاتالّسالمعليهصادقحضرتاودرخدمتدعا،بابودن

)جابونعيمكهاستآنمطلبگفتند،مؤيّداينبودواوراطيفورسّقاءميحضرتسّقاي

بنابوالفتحنامبهيادندارد،اماشيخيازاوبهروايتيگويد:كسي(مي26،ص66

وسنديابوعبدالرحمنازراهابويزيدبسطاميكردكهروايتاوحديثيبرايالحمصي

گويد:اينمي.ابونعيماستكردهنقلوسلّموآلهعليهاللّهصلّيرسولاو...ازحضرت

راازاينزيادياحاديثكهاستابوالفتحشيخبرگردناندوگناهرابرابويزيدبستهحديث

همكند.سهلگيميروايتديگريراازطريقحديثاينابونعيم.آنگاهاستبستهنوع

آوردراميحديثهماننگاه؛وآاستنشدهخبرواحدنقلگويد:ازابويزيداكبرجزيكمي

دروچنانكهنبودهوحديثروايتابويزيداهلرساندكهمي(.گفتارابونعيم33ـ35)ص

(براوطعنوحديثفقه،اهلدينازعلما)علماي،بعضياست(آمده66النّور)ص

ابويزيدبسطاميكهدرصورتي،«نيستگويدازعلماوميآنچه»گفتند:زدندوميمي
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اندكردهحديثازاوروايتبسطامازعلمايوبعضياستبودهوحديثروايتاصغراهل

ازكهپانصدقوليآنوتمييزميانمعياردرسنجش(.اگراين536،ص5،ج)سمعاني

ظاهرومخالفشطحسخناندكهخواهدشكاررود،معلومبهاستشدهابويزيدنقل

كسانيـباشد،زيرافقطاستبودهاّمياكبرـكهبايدازابويزيدبسطاميوسنتكتاب

برسخنانيكردندچنينميرانداشتندجرأتوعقليونقليظاهريعلومپروايكه

اوبودنوعامياّمينيزناظربهاستبايزيدگفتهدربارةِشبليآورند.شايدآنچهزبان

بازنمودندوخواستندبرشبلياستشدهازابويزيدنقلراكهگويندسخنانيباشد:مي

ازبعضيدستاگربايزيداينجابود،به:»گفتاوبگويد.شبليرادربارةاشعقيدهكه

بود:(.ونيزجنيدگفته269،صونصرسرّاج)اب«آوردمي(مااسالم)شاگردانكودكان

حّداوبهبررسيدنداللتكهنشنيدمنيامدوازاوسخنيبيرونابويزيدازحّدبدايت»

رادربارةجنيدوشبليسخنان(اين39)صبدوي)همانجا(.عبدالرحمان«باشدنهايت

داند.يعنياوميوقتلوشكنجهحالّجعاقبتهدةازمشاپسايشانتقيةبايزيدنتيجة

اومشهورشطحاتاندتابايزيدرا،كهوازينروكوشيدهترسيدهحالّجازحادثةدوتناين

استبابايزيداختالفاتيجنيدوشبلي،كوچكتركنند.اماظاهراًاختالفاستبوده

)صُسكروصحوبريكديگر.هجويريازدوحالتيكيرجيحبرت،مبنيوبنيادياصولي

جنيدداند.اوازپيروانوسكرميغلبهبايزيد(راطريق)پيروانطيفوريهوبعد(طريق553

(.هجويري532،صبرصحوبود)همانبايزيدمبنياوبرعكسوروشطريقكهاست

ازدايرةنباشدوهرچهآدميكسبازجنسُسكردوستي:»گفتبايزيدبودوميمخالف

راه:يكياستدوروش(؛يعني559)ص«ُبَودباطلآنبهكردنبوددعوتخارجاكتساب

اودرزمرةومشايخبودوهجويريجنيديانراهكهوعلمورياضتومجاهدهكسب

نيازندارد،كسببهچندانكهحقمستيوغلبةاستغراقحالتبودند؛ديگريجنيديان

بايزيدبيشترمطابقتبودنبااّميكهاستمعني.هميناستحاالتغلبةبهمنوطبلكه

نتوانسته،كهانصاريعبداللّهكند.خواجهميوزهدتبييناوراباعلمداردومخالفت

بايزيد»گويد:بايزيدرادريابد،ميبهومتضادّمنسوبمختلفسخنانميانفرقاست

)ص«باديدنيامددرآنمذهبگشادكهراواليتيوي،ليكندرمذهببودهرأيصاحب

واليت»واستسكرواستغراقروشهمان«درمذهببودنرأيصاحب»(.ظاهرا662ً

.استمتعارفوعرفايصوفيانسخنانازجنسكهديگراوستزسخنانا«گشودن

براوداندكهمي«دروغهايي»بايزيدرابهمنسوبشطحسخنانانصاريعبدهللاخواجه

:گفتاالسالمشيخ«برابرعرشزدمخيمه«كهاوستمعروفقولاندوازجملهبسته

،كننبوِدخوددرستبهُبعد...حقيقتودرحقيقتكفراستشريعتدرسخناين»
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توحيدسخناينگويدكهميحصري(وازقول662ـ662)ص«برابرگفتِنخودكفراست

شدننزديكبايدنه(ميوكمال)بلوغ،وابِرسيدناستكردندرستدوگانگيبه

بودواومتمكنگويدكهستايدومي،جنيدرامي(،برعكس662)ص،(انصاري)فرارسيدن

(.گفتنميومختلطدرهمنبود)سخنانوبوشاورابوج  

 

برترازاوخودرابااوبرابربلكهكهداودزاهدبودهنامبهابويزيدشخصيمخالفانازجمله

كارخوبواگرفالنامكردهدوبارحج،منكردهبارحج:اگراويكاستوگفتهشمردهمي

،امااستاودرستسخنكهاستگفته.بايزيددرپاسخامبيشترازاوكرده،منراكرده

كوهيگويابربااليكهايومزرعهازنَكارمنو)دهيواگريكياستيكياميرالمؤمنين

زنند.سهلگيراميبداند،گردنش(بيايدوخودرااميرالمؤمنيناستدهبوبسطامنزديك

اوازاماسخناستنبودهبابايزيدهمسانومنزلتداودزاهددرمقامگرچه»گويد:مي

استمهمسهلگيدراظهارات(.آنچه36)ص«اونقضازراهنهاستاوبودهعلوّهمت

درسخناناينبردند،اماواالبودنارثاورابهبايزيدسخنانگويدقومميكهتاساين

اووسخنانمقامتعددبايزيدوتعددمدعيانهمانمعنيماند.اينپنهاندوستانشميان

كردند،بيرونبارازبسطام(اوراهفت626ـ639،ص6عطار)جگفتةرساند.بهرامي

كنيد؟مرابيرونچه:برايگفتميگنجيدوشيخظاهرنمياهلاودرحوصلةزيراسخن

حجرعسقالني.ابنباشممنبدش:نيكاشهراكهگفتمي،شيخبديگفتند:تومردي

بسطاممردمكهاستآوردهسلميابوعبدالرحمان(ازقول562،ص3،ج6336ـ6359)

مانندخودمعراجياوبرايگفتندكهبسطاميعيسيبنحسيناورامنكرشدندوبه

بيرون.اوبايزيدراازبسطاماستقايلوسلّموآلهعليهاللّه،صليرسولحضرتمعراج

.بهبازگشتبسطامبهحسينازمرگآمدوپسجرجانوبهرفتحجكردوبايزيدبه

حجردرتهذيبابنگفتة؛امابهاستبودهحديثازائمةحسينحجر،اينابنقول

يافتهوهمانجاوفاتنيشابوربودهساكنعيسيبنحسين(اين303،ص5)جالتهذيب

دركهعيسيبنسينح،ايناستكردهبيروناوراازبسطام،آنكه(.بنابراين526)است

ودربودهمعاصربايزيدبزرگكهاستديگريشخص،بلكهنيستزيستهميسومقرن

نهاستمنسوببايزيدبزرگبهمانندشطحاتهم.معراجاستزيستهميدومقرن

مثالدارد؛برايلتدالمعراجبردعويكهمذكوراستديگر،ازبايزيدسخنانيبايزيدهاي

ازتنششدكه،اومرغيوحدانيّتبهدرراهكهاستكردهاونقلازقولابونصرسرّاج

(.ابونصرسرّاج202پريد...)صميكيفيتبودودرهوايازديموميتودوبالشاحديّت

،چنانكهوپروازدلهاستهّمترفتنياپرواز،باالگطيرانگويدكهازانتقادجنيد،ميپس
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آنچهاست(؛ونظيرآنپروازكنمبودازشادي)نزديكگويد،كِْدُتاَطيُرِمَنالَفَرحعرب

(.پرندهوعارفاست)زاهدرونده«طيّارالزّاهدسيّاروالعارف:»استمعاذگفتهبنيحيي

پروازسالدهنيستيدرميدان:»بايزيدگفتكهكندمينقلهمچنينابونصرسرّاج

«.رسيدمنيستيبهازنيستيدرنيستيتاآنكهكردممي  

 

شيرازيابوعبداللّهازروايتخويشبايزيدباخدايازگفتگويمفصليگزارشسهلگي

جابهالنّورهمهكتابدرمتنچنانكهديبلي)نهدبيلي(ازابوموسيباكويه)ابنصوفي

به662)صاوستازمعراجگزارشيگفتتوانميكهاست(آوردهاستآمدهصورتاين

 بعد(.

 

باشد،درجنيدمعروفگوياهمان،كهالعارفابوالقاسمبهمنسوباللّهالقصداليدركتاب

اين«قصّتِهِوبيانتعالياللّهالقصدالييزيدفيروياابيفي»دارد:عنوانيچنيننهمباب

ابويزيدازمعراجقديميروايتي»،،ذيل262ـ265دراسالميكا)صرانيكلسونباب

گويدميرساله.درآغازمؤلّفاستكردهترجمهانگليسيرابهوآنآورده»)بسطامي

راندارندواوراباآنتحملعاميومردمغفلتاهلداردكهمقاماتيوبايزيدحاالتكه

يابندآگاهيبرآناگرمغرورانكهاستخداوندرازهايي  

 

 

 

اونظرافكندكهروياياوبايدبهومنزلتكمالدركگويد:برايميشوند.آنگاهميمبهوت

آسمانهاعروجبهگوييبيندكهمي.بايزيددرخواباستكردهخودنقلخادمبراي

شودكهميدچارآزمونهاييبااوباشد،وليتاهموارهخداستبهوصلكندوطالبمي

شودوميِدِهشهابراوعرضهانواعراندارند.زيرادرهرآسمانآنتابوآسمانزمين

واوستآزمونبراياينهمهداندكهاوميگردد.ولينهادمياوپيشآسمانهابهملك

ازآن.پساينهانيست!ُمرادومقصدمنمنخدايگويد:گراميكندوميراردميهمه

خواندتاميخويشخداونداورابهسرانجامگويدتاآنكهميآزمونهاسخن،ازاينبتفصيل

آيندوحضرتاومياستقبالبهشودوپيغامبرانجسدميبهونزديكترازروحابهآنجاكه

بيرونرسدكهميمقاميگويدواوبهمياوتهنيت،بهوسلّموآلهعليهاللّه،صليرسول

.استوكيفومكانازَكْون  
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زجنيدباشد،زيراجنيدمنكراينتوانداالقصدنمي،كتاباستگفتهنيكلسونچنانكه

حدودراداردكه392شعبان62،تاريخكتاب،اين.بعالوهاستبودهوحاالتسخنانگونه

.جنيداستازمرگپسصدسال  

 

اوتقريباًباگفتةومضموناستگفتهبايزيدسخن(نيزازمعراج360)صهجويري

چنينالمحجوبدركشفآخركه؛جزقسمتاستيكيالقصدآمدهدرآنچهمضمون

حضرتما)يعنيدوستتودرمتابعتتوازتويييابايزيدخالصآمدكه:فرماناست

ديگرياكسيهجويريكه.پيداستاست(،بستهوسلّموآلهعليهاللّه،صليرسول

،6مقبولترسازد.عطّار)جمردمرابرايالَقْصدبكاهدوآنروايتازشّدتاستخواسته

ازالمحجوبودرآنجانيزمانندكشفاستكردهبايزيدراروايت(نيزمعراج660ـ665ص

.ماستدوستتودرمتابعتتوازتوييخالصآيدكهميخداوندفرمان  

 

بايزيدازشطحيّاتآنچهكهاستشدهوعصرجنيدكوششسومازقرنپسطوركلّيبه

دراللّمعآنشودونمونةتفسيروتوجيهاستعقايدمسلمانانبااصولصريحدرمخالفت

درزياديمطلببايزيدبزرگحالشود.ازشرحميديدهبقليروزبهانشطحيّاتوشرح

بايزيدانحالباشرحاستممكناستدردستبارهدراينكهعاتيواطالنيستدست

وموبدانمتولدشدهموبداننامبهايگوينداودرمحلهباشد.ميآميختهديگردرهم

ازوموبد،چنانكهموبداستبهمنسوب(.موبدان03،صاند)سهلگياجداداوبوده

اونامرابهمحلهوايناستبودهقومسوواليشد،پدرسروشاننقل(52دستور)گ

كهبودهاعرابييناماندووافدانكردهمكاننقلوافدانمحلةاندوازآنجابهخواندهموبدان

ابويزيدنامبهمحله،نامازآن(.پس53)دستور،گاستداشتهسكونتمحلهدرآن

(.ازاستآمده«بويذان«غلط،به05گفتند)همانجا؛درالنّور،صميرابويزيدانشدوآن

وافدانمحلةكردندواوبهخودنفياوراازمحلهكهاستشده،نقلابوعبداللِّهداستاني

ابوموسيهردوبه،كهتناخبارابويزيدرادوسهلگيگفتة(.به02،ص)سهلگيرفت

(و02او)صابويزيدوبرادرزادةخادمابوموسياند:يكيكردهاند،روايتبودهمعروف

هردوصحيح(وروايات65)صاستبودهازارمنستانـكهدبيليابوموسيديگري

وابومنصورجنيديطرزيطّابوخوسعيدراعياوابوسعيدَمْنجوراني.ازشاگرداناست

ازدهيبه)منسوبياكوهياني(ومحمودُكْهيانيازجرجاندهيبه)منسوبواويريكي

(.35ـ62،صاند)همانبردهوسهلواراناميوناباديوعبداللّه(ومحّمدراعيبسطام  
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قولاند،اماصحتبوده«ابويزيداكبر«راوياناشخاص)همانجا(،اينسهلگيگفتةبه

ونطقاندمياننبودهآنانپايةبهكهوكسانياستايشانمنزلتبهديگرمنوطراويان

ابويزيدميانكهاستآندليلهماند.ايننگذاشتهبايزيد(فرقبه)معروفانايشانكالم

.استشدهواشتباهخلطايشانسخناناوومياننامونيزمّدعيانبزرگ  

 

استكردهنقلابونعيمازقول،همچنينازابويزيدراآوردهبيشتريدستور،ناِمشاگردان

مطلبي(،چنين3)گگرفتزنيبهُحرّهنامرابهدهستانازبزرگانابويزيددختريكه

،ص66)جاستشدههمسربايزيدنقلازگفتةاودوسخنحالشرحنشد،امادريافت

(655)گپدردرگذشتحياتدرزمانكهداشتگويد:بايزيدپسريدستورمي(.مؤلّف30

ابوموسينهاستاوبودهپسرزادةبايزيدمذكوراستحالدرشرحكهابوموسيوآن

بعدهادربسطامكهاستكسانيادعايتوجيهبرايسخن(.اين652گاو)برادرزادة

دستوراوالدواحفادبايزيدتاقرنكتابهفتمدانستند.دربابخودراازاحفادبايزيدمي

بيشترالنّور،كهقديمتريعني.منبعاستذكرشدهبتفصيلكتابتأليفوزمانهشتم

استساكتداشتهفرزنديبايزيِدبزرگكهاين،دربابشدهبرگرفتهدستورازآنمطالب

باشند.قبربايزيداوالدواحفاداورا)تابايزيد(بعدهاساختهفهرسترودكهميواحتمال  

 

ابوالخيروابوسعيدخرقانيابوالحسنشيخچونوكسانياستبودهزيارتگاهدربسطام

قبربايزيددركنارقبرگويدكهشد،دستورميگفتهاند.چنانكهرفتهآنزيارتبه

دستوراولجايتو،گفتة.بهنيستظاهراًدرستمعنياينولياستجعفرصادقمحّمدبن

خواهشبه666،درمغولسلطان  

 

جعفربنانهادومحمدبناينبرتربتايازاحفادبايزيد،قبّه،يكيالدينرضيشيخ

(.636)گساختدرجوارآنخانقاهي  

 

رابهآنبدويعبدالرحمان:النّوركهاستدردستبايزيددوكتابومناقباحوالدربارة

نبودومغلوطبسيار،اعّمازچاپيبااغالطاستنشركردهالصوفيّهشطحاتدنبال

محمدبنابوالفضلشيخگوياهمانآن،مؤلّفآنناشردرخواندنوناتوانياصلنسخة

ماكوالاورادرابنباشدكهميبسطاميسهلگيسهلبنحسيناحمدبنبنعلي

؛استبسياربودهتصانيفگويدداراي(ومي536،ص5،جبود)سمعانيديدهبسطام

اززياديدرالنّورمطالبكهاستداستانيعليمحمدبناوابوعبداللّهشيوخازجملهزيرا
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.درگذشتسالگي96،در260گويد:اودرمي.سمعانياستبايزيدآمدهاودربارة

ندرايكاريناشرآنبدويخواهدوعبدالرحمانميوسيعتريالنوّرمجالدركتابتحقيق

.عطّاردرتذكرةاستنسبتاًخوبيمطلباوحاويمقدمة،اگرچهاستندادهانجامباره

هنوزمنتشر،كهدوم.كتاباستكردهنقلسهلگيبايزيدازهمينحالاالولياءدرشرح

استبيهستند،كتاافشاردرصددنشرآنوايرجپژوهدانشومحمدتقياستنشده

احمدبنيزيدطيفور،تأليفابيالعارفينسلطانمناقبدستورالجمهورفينامبه

بسياردارداماتفاصيلالنّوراستكتابهمانكتاباين.مبنايالخرقانيشيخبنحسين

دركتابازايندارد.نهموشايدقرنهشتماوالدواحفادبايزيدتاقرندراحوالوبابي

وبعضياستفارسيبهكتابكرد.ايناستفادهتوانالنّورميكتابانتقاديتصحيح

وتاشكندموجوداستدركتابخانةدونسخهكتاببسياردارد.ازاينتأملجايآنمطالب

.استكرده،استفادهافشارآقايبه،متعلقدونسخهازآنيكيازعكسنگارنده  

 

بحثايرانجستجودرتصوّفدركتابكوبزرينمعاصردكترعبدالحسينمحققانازميان

درجلددومكدكنيدكترمحمدرضاشفيعيبايزيددارد.وهمچنيندربارةخوبيتحقيقي

بايزيدسخناندربارةرخوببسياايريترنيزمقالهبايزيدسّقا.هلموتاسرارالتوحيدذيل

:داردباعنوان  

 

"DieAusspruche der Bayazid Bistami" 

 

بهمقالهدراين.وياستمنتشرشدهچوديرودلفهفتادسالگينامهدرجشنكه

اشخاصرابهآناستنكرده،اماسعيپرداختهاقوالومتضاداينمختلفهايجنبه

دهد.نسبتناماينبهموسومتلفمخ  

 

؛6900ـ6330/6902ـ6332،بيروتالتاريخفياثير،الكامل؛ابنبرقرآن:عالوهمنابع

ـ6359،حيدرآباددكنالميزان؛همو،لسانالتهذيب،تهذيبحجرعسقالنيابن

؛6399/6969،بيروتذهبارمناخبفيالذهبعماد،شذرات؛ابن6963ـ6336/6966

جواد،دمشقمصطفي،چاپااللقابمعجمفيداب´االمجمع،تلخيصفوطيابن

عبداللّه؛احمدبن6906،مصرالّلمع،كتابابونصرسرّاجعليبن؛عبداللّه6336ـ6335

االصفياء،االولياءوطبقات،حليةابونعيم  
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سلطانمناقب،دستورالجمهورفيخرقانيشيخبنحسين؛احمدبن6336/6906بيروت

،الصوّفيه،طبقاتمحمدانصاريبنتاشكند؛عبداللّهخطييزيدطيفور،نسخةابيالعارفين

،كويتالصوّفية،شطحاتبدوي؛عبدالرحمنش6305،تهرانمحمدسرورموالئيچاپ

عبدالوهابمحمدبن،چاپجهانگشايتاريخ،كتابمحمدجوينيبن؛عطاملك6963

،بهشطحيّات،شرحبقلينصرروزبهانابيبن؛روزبهان6936ـ6966،ليدنقزويني

،كوبزرين؛عبدالحسينش6322،تهرانُكربينازهنريفرانسويومقدمةتصحيح

،چاپالصوّفية،طبقاتسلميحسين؛محمدبنش6326ن،تهراايرانجستجودرتصوّف

،حيدرآباد،االنسابمحمدسمعانيبن؛عبدالكريم6260/6930،قاهرهسديبهنورالدين

طيفور،درابيكلمات،النّورمنسهلگيعلي؛محمدبن6935ـ6265/6905ـ6335دكن

،بهائيشيخحسين؛محمدبن6963،كويتيبدوازعبدالرحمنالصوّفيهشطحات

االولياء،چاپتذكرةعطّار،كتابابراهيم؛محمدبن6263/6933،بيروتالكشكول

سعيد،ابيالشيخمقاماتمنوّر،اسرارالتوحيدفي؛محمدبن6966ـ6962،ليدننيكلسون

عثمانبن؛علي096ـ096،ص5،جش6300،تهرانكدكنيمحمدرضاشفيعيچاپ

6323تهرانافست،چاپ6950،لنينگرادژوكوفسكي،چاپالمحجوب،كشفهجويري

؛ش  

 

Encyclopaedia Iranica, s.v "Best ¤ a ¦ m ¦ â , Ba ¦yaz ¦ â d" (by Gerhard 

Bخwering); R.A. Nickolson, "An early Arabic versionof the Mi ـ ra ¦ j of Abu ¦ Yaz 

¦ â d Al-Bist ¤ a ¦ m ¦ â ," Islamica , 2 (6950;) H. Ritter, "Die Aussprدche des Ba 

¦ yaz ¦ â d Bist ¤ a ¦ m ¦ â ," in Abh.R. Tschudi غ berreicht, Wiesbaden 1954,231-

243. 
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