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چکیده:
طبقاتالصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری (قرن پنجم) و تذکرةالاولیاء عطّار (قرن ششم) و نفحاتالانس جامی
(قرن نهم) از جمله تذکرههای مدونی هستند که نویسندگان آنان در سه دورۀ متوالی ،با هدفی مشترک که همانا
تعلیم مبانی تصوف بود و البته مطابق با مشخصههای فکری متفاوت ،به تبیین ابعاد شخصیت مشایخ و از جمله
ابراهیم ادهم پرداختند .ابراهیم ادهم از صوفیان بزرگ قرن دوم بود که به دلیل نقش بسزای او در تحول مبانی
زهد و گوشهگیری ،مورد توجه تذکرهنویسان قرارگرفته است.
در این پژوهش ،ضمن نگاهی به آثار تاریخی و آثار صوفیان تا روزگار جامی به بررسی تطبیقی شخصیت
این صوفی بزرگ در این سه اثر پرداختهایم .حاصل این بررسی نشان میدهد در طبقاتالصوفیه بعد صوفیگری
ابراهیم ادهم محوریت دارد و انصاری چه بسا به سبب مبانی اعتقادی خود ،بعضی از صوفیان را بر ابراهیم
ادهم ترجیح داده است و او را صوفی زاهد و متوکل میداند .در تذکرةالاولیاء ،بعد انسانی ابراهیم ادهم
برجستـه شده و از او به عنوان فردی پوینده در مسیر انسانیت و آزاداندیش و مبارزی مردمی یاد شده است.
در عین حال ،جامی سعی میکند صرفاً ابراهیم ادهم را به صورت یک صوفی اخلاق مدار به تصویر بکشد.
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تاریخ پذیرش نهایي9916/93/93 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولtaghavi@ferdowsi.um.ac.ir :

___________________________________________________________________________________________
 55كاوشنامه ،سال بيستویکم ،تابستان  ،9911شماره54

در این مقاله ،به دلایل احتمالی این تصاویر متفاوت نیز اشاره شده است؛ از جمله اینکه خواجه عبدالله انصاری
بیشتر تصوف و راه و رسم صوفیانه را مد نظر داشته و عطّار نگاه هنریتر دارد و جامی روش استدلالیتر را
میپسندد.
واژگان کلیدی :ابراهیم ادهم ،طبقاتالصوفیه ،تذکرةالاولیاء ،نفحاتالانس ،مشایخ صوفیه.

 -1مقدّمه
 1-1بیان مسأله
ادبيات عرفاني در شمار آثار برجستة ادب فارسي است .بخشي از گفتمان تصوف در
قالب روایت به شرح حال مشایخ صوفي اختصاص یافته است .در واقع ،نویسندگان این
نوع آثار با برجستهكردن شخصيت و مقام معنوی مشایخ ،درصدد تقویت مباني متصوفه
هستند .بنابراین ،آنان « برای ملموس كردن آن فضا و ایجاد ارتباط و نزدیکي با
شخصيتهای آن ،روایت آنان را داستانگونه كردهاند«(رضوانيان.)94 :9961،
این روایتها كه در رسالة قشيریه ،شرحالتّعرّف ،كشفالمحجوب و اللّمعفيال ّتصوّف،
به شکل پراكنده آورده شده ،در طبقاتالصوفية انصاری و تذكرةالاولياء عطّار و
نفحاتالانس جامي به شکلي مدوّن و كاملتر نقل شده است؛ از این رو این آثار را ميتوان
منعکس كننده ارزشهای فرهنگي ،اجتماعي و اعتقادی دوران خود بهشمارآورد.
بررسي گزارشهای این سه اثر در بارة شخصيتهای مشایخ ميتواند تا ح ّدی ،روند
تغييرات در رویکردهای صوفيانه را نشان دهد .یکي از این شخصيتها ابراهيم ادهم
است .داستانها و روایات متعددی كه در كتب تاریخي و صوفيه از ابراهيم ادهم دیده
ميشود ،همگي بر این نکته تأكيد ميورزند كه این صوفي برجستة بلخي یکي از
درخشانترین چهرههای تصوف مشرق زمين است كه زندگي او در هالهای از افسانهها
جایگرفته است و عدهای داستاني شبيه به زندگاني بودا برای او قائل شدهاند و او را
فرمانروای بلخ دانستهاند.
شایان ذكر است كه با توجه به نگاه خاص سه نویسنده به تصوف و مشایخ و احوال
و رفتار آنان و بویژه واقعي شمردهشدن گزارشهای مربوط به این بزرگان در این مقاله،
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رویکرد روایتشناسانه اتخاذ نشده است و این داستانها جزئي از زندگي واقعي بزرگان
صوفيه و تاریخ این جریان فکری و ذوقي قلمداد شدهاند.
در این مقاله كوشيدهایم ابتدا با نگاهي به آثار تاریخي و مقامات صوفيان تا روزگار
جامي و سپس بررسي تطبيقي گزارش تاریخي ،وصفي و روایي شخصيت او در این سه
اثر و با توجه به شکل و محتوای روایت هر نویسنده در وصف احوال این صوفي به بيان
شباهتها و تفاوتها و دلایل آن اشاره كنيم.
 2-1پیشینۀ تحقیق
در دهههای اخير ،مقالات فراواني در بارة ابراهيم ادهم به نگارش درآمده است كه برخي
به تحليل و مقایسة یک حکایت از او در آثار مختلف پرداختهاند ،از جمله هاتفي مجومرد
و دیگران در مقالة «یک حکایت و هفت روایت از توبة ابراهيم ادهم«(  )9918چگونگي
توبة او در هفت اثر از مستملي بخاری ،ابوالقاسم قشيری ،هجویری ،انصاری ،ع ّطار،
مولوی و كمالالدّین حسين گازرگاهي مقایسه و ساختار روایي این روایات و شباهتها
و تفاوتهای آنها به لحاظ ميزان توجّه به عناصر داستاني ،بررسي شده است.
غلامحسين زاده در مقالة « تحليل شخصيت داستاني ابراهيم ادهم بر اساس مثنوی
مولوی» ( )9968حکایت ترک امارت ابراهيم ادهم و روایات گوناگون توبة او را به سه
گروه اصلي"اشتر ،رباط و صيد" تقسيم كرده و سپس از روایت مولانا روایت جستن اشتر
را برگزیده و با روایت عطّار و شمس و سلطان ولد مقایسه كرده است.
ابوالبشری و دیگران در مقالة «روایتها و عناصر داستان زندگي ابراهيم ادهم و نسبت
آن با باورها و آداب بودایي» ( )9913روایتهای شامي و خراساني این داستان را با
نمونههای مشابه آن در آداب و رسوم بودایي مقایسه كرده و نشان دادهاند كه راویان
روایت خراساني این داسـتان بـه سـبب همجـواری خراسـان بـا هنـد و سـرزمينهـای
بودایينشين ،از سرگذشت بودا و باورهای بودایي ،الگو گرفتهاند.
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مؤذني و راغب در مقالة « توبة ابراهيم ادهم از منظر روایتشناسي» ( )9913به بررسي
حکایت كوتاه توبة ابراهيم ادهم از منظر روایتشناسي ميپردازند كه از چهار متن كشف-
المحجوب ،طبقاتالصوفيه انصاری ،رسالة قشيریه و شرح تعرف انتخاب شده است این
پژوهش در واقع نوعي بررسي سبکشناسي روایت محسوب ميشود.
در این جستارها توجه نویسندگان بيشتر به پرداختهای مختلف یک روایت از
ابراهيم ادهم در آثار صوفيانه و مبتني بر عناصر داستان بوده و تاكنون ،پژوهشي با محتوای
توجه به شباهتها و تفاوتهای شخصيتپردازی ابراهيم ادهم از منظر تذكره نویساني
مانند انصاری ،عطّار و جامي انجام نگرفته است.
 .3-1ضرورت بحث
ابراهيم ادهم یکي از برترین نمونههای زهد و دنياگریزی در دنيای تصوف است كه احوال
و افکار و بطوركلّي ،شخصيت او در نخستين مراحل شکلگيری تصوف در تحول مباني
و افکار صوفيه به سبب زهد ،دنياگریزی ،تقوی و مجاهداتهای او دارای اهميت بسيار
است .از این جهت وی برجستهترین نمایندة این جریان بود و پيش از او حسن بصری و
سفيان ثوری و بعد از او كساني چون شقيق بلخي و رابعه عدویه در ظهور و تکامل آن
سهم اساسي داشتند« .مقدما ت و مراحل اوليه بسياری از اصول نظری و قواعد اخلاق
عملي عرفان اسلامي را كه از سدة سوم و چهارم ،به عنوان مباني شرایط سير و سلوک و
منازل و مراحل طریقت شناخته شده در اعمال و اقوال منسوب به او ميتوان دید»
(مجتبایي :9935 ،ج .) 538 2
دربارة گسستن او از زندگي شاهانه و پيوستنش به جرگة صوفيان و ترک خانه و
خانواده و سخنان و رفتار او ،مطالب فراواني در كتب تاریخي و صوفيه از جمله در
طبقاتالصوفيه و تذكرةالاولياء و نفحاتالانس به چشم ميخورد.
باید توجه داشت كه اغراض كلي نویسندگان سه تذكره از نگارش این آثار تا حدی
یکسان است ،اما با توجه به تغيير احوال دوران و شرایط فکری و فرهنگي ،توصيفات و
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گزینشهای آنان از برشهای زندگي این بزرگان گاهي متفاوت است .مثلاً جامي چندان
اظهارنظر یا داوری در شرح احوال مشایخ نميكند و تعابيرش عادیتر است چون به
مباني نظری و استدلالي آشناتر از دو دیگر است .شيوة گزارش و انتخاب بخشهای
زندگي مشایخ و از جمله ابراهيم ادهم نيز با توجه به اهداف جزئيتر نویسندگان و
ضرورتهای زمان متغير شده است؛ برای مثال ،خواجه عبدالله انصاری طبقاتالصوفيه
را برای ارشاد و تعليم مریدان و شاگردانش بيان ميكرد و قصد تأليف كتاب را نداشته و
این مطلب تأثير بسزایي در ساختار كلي اثر وی گذاشته است یا به سبب صبغة مذهبي
داشتن( تأكيد بر مذهب حنبلي) ،روش كار خود را بر نقد و تحليل و تفسير قرارداده
است.
بنابراین ،سه اثر فوق در عين برخورداری از اشتراک در هدف و محتوا و شکل بيان
هریک به گونهای متفاوت به تبيين شخصيت او پرداختهاند كه در این مقاله این موضوع
را بررسي ميكنيم.

 -2ابراهیم ادهم از منظر آثار تاریخی
از زمان و سال تولد ابراهيم ادهم اطلاع دقيق وجود ندارد .اما از خلال نوشتههای كتب
مختلف و خصوصاً تاریخي ،چنين برميآید كه وی متولد آغاز قرن دوم و یا در سالهای
پایاني قرن اول هجری قمری است(ذهبي ،9595 ،ج .)966 :3ابراهيم ادهم ،مدتي در دیار
شام و دمشق(ابن كثير ،9526 ،ج )963 :93و بعد از آن ،در كوفه(ابن خلکان،9593 ،ج:9
 )25ساكن شد .دربارة خروج وی از بلخ ،اقوال متعددی ذكر شده ،گروهي خروج ابراهيم
را متأثر از حالت روحي و دروني وی ميدانند.
«روزی به قصد شکار خارج شد كه در راه ،ندایي را شنيد كه خطاب به او ميگفت:
«آیا برای همين كار خلق و مامور گشتهای؟» از اسب ،پایين آمد و گفت« :دست از این
كار كشيدم»(ابن كثير ،9526،ج .)963 :93برخي علت گریز وی از بلخ را فرار از ترس
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ابومسلم خراساني دانستهاند (ذهبي ،بي تا ،ج .)28 :93در بارة راه گذران زندگي وی نيز
اشاره شده است كه وی از طریق باغباني و كارگری ،امرار معاش ميكرد (همان.)963:
ابراهيم ادهم مدتي در نيشابور در غاری عمر خود را در تنهایي سپری كرد و نيز
مدت مدیدی در مکه ساكن بود و در آنجا با سفيان ثوری مصاحبت داشت و قسمتي از
عمر خود را نيز در شام گذراند و در آنجا با فضيل بن عياض مجالست داشت( ابن
كثير ،9526،ج .)966 :93همچنين ،گفتهاند كه مدتي را در بيتالمقدس ساكن بود .عدهای
معتقدند كه وی تا درجة اجتهاد ،كسب علم نيز كرد (ابن عماد9166 ،م ،ج.)269 :2
ازجمله شاگردان سرشناس ابراهيم ،ميتوان به افرادی همچون :سفيان ثوری ،شقيق
بلخي ،سهل هاشم و جمع كثيری دیگر اشاره كرد (ابن نجار البغدادی،9524 ،ج/29 :9
ابن عساكر، 9529،ج .)245 :8همچنين ،صفدی در باب مجاهدتهای وی نوشت كه او
در نبرد با روم شركت داشت (الصفدی ،9523،ج.)293 :4
در مورد برخي از كرامات ابراهيم آمده است كه «از او پرسيدند« :كرامت به انسان
مؤمن تا چه حد ميتواند برسد؟» گفت« :تا آنجا كه به كوه بگوید ،حركت كن ،حركت
كند» ناگاه كوه حركت كرد .گفت :منظورم تو نبودی» (الذهبي ،بيتا ،ج.)93 :93
بنابر قول مشهور ،ابراهيم در سال  989ه .ق در سوقين فوت كرد (ابن نجار البغدادی،
،9524ج /29 :9الصفدی،9523 ،ج )299 :4اما گروهي معتقدند كه وی در سال  982ه.ق
وفات نمود (ابن عساكر،9529 ،ج/932 :8؛ الذهبي ،9595،ج .)918 :3ابنكثير و ابنعماد
نيز این نظر را تأیيد ميكنند (ابن كثير ،9526،ج /916 :93ابن عماد ،9116،ج.)262 :2
ابن خلّکان ،برخلاف دو نظر فوق ،معتقد بود كه ابراهيم در سال  953ه.ق درگذشت
(ابن خلکان،9593 ،ج .)25 :9ابنبطوطه نيز در سفرنامهاش مينویسد كه بر سر خاک
ابراهيم زاویهای نيکو ساختهاند كه بركة آبي دارد و در این زاویه به صادر و وارد طعام
ميدهند (ابن بطوطه9933 ،ش ،ج.)993 :9
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 -3ابراهیم ادهم در آثار صوفیه
در آثار صوفيان ،آمده است كه «ابو اسحاق ابراهيم بن ادهم بن منصور (رض) یگانة زمانه
بود و اندر عصر خود سيد اقران و شاهنشاه مردان» (هجویری .)926: 9934،او اهل بلخ
و از ملوک و توانگران خراسان بود (ابونعيم ،بيتا،ج /986: 3السلمي /94 :9525،قشيری،
.)24: 9935
در كشفالمحجوب ،آمده است« :فضيل عياض و سفيان ثوری را بيافت و با ایشان
صحبت گرفت و در همه عمر بجز كسب دست خود ،نخورد .وی را معاملات ظاهر
است و كرامات مشهور و در حقایق تصوّف ،كلمات بدیع و لطائف نفيس دارد ».جنيد
گوید «:مفاتيحالعلوم و كليد علمهای این طریقت ابراهيم بود و با سفيان ثوری صحبت
كرد»(هجویری.)921 :9934 :
از ملاقات او با حضرت خضر نيز روایات فراواني در آثار صوفيه آمده است ،مانند:
«از كسب دست خویش از پاليزواني و آنچه بدین ماند ،خوردی .مردی را دید اندر بادیه
و نام مهين حق به او بياموخت و بدان خدای را بخواند و خضر (ع) را دید ،گفت «:برادر
من ،داوود ،تو را نام مهين بياموخت»( قشيری .)24 :9935 ،مرید خضر (ع) بود و بسيار
از قدمای مشایخ را دریافته بود و با امام اعظم ،ابو حنيفه ،اختلاط داشت و علم از وی
آموخت (هجویری.)926 : 9934،
علت توبة ابراهيم با تفاوتهایي در آثار صوفيانه ذكر شده است از جمله ،در باب
سبب توبة او دو قول است :یک گروه چنين گویند كه به شکار رفته بود ،به دنبال صيدی
تاخت .آن صيد روی برگرداند و گفت » :ما لِهذا خُلِقْتَ یا ابراهيم؟» یعني :از براى این
آفریده شدهای ای ابراهيم؟ فزعي به وی درآمد و بازگشت .اسب با او همين سخن گفت
و (...مستملي بخاری،9989،ج  /232 : 9هجویری / 926: 9934،سلمي.)93 : 9525،
قشيری مينویسد كه «روزی ابراهيم برای شکار بيرون آمد  ،روباهي برانگيخت یا
خرگوشي و بر اثر آن ،هميشد .هاتفي آواز داد ،كه تو را از بهر این آفریدهاند یا تو را
بدین ،فرمودهاند[ ،پس دگرباره آواز داد از قربوس زین كه واللّه تو را جز از بهر این
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نيافریدهاند و بدین] نفرمودهاند .از اسب ،فرود آمد و شباني را دید از آنِ پدرش .جبّة
شبان فراستد ،جبّه ،پشمين بود و پوشيد و سلاحي كه داشت به وی داد و اندر بادیه شد
و به مکه رفت »( قشيری.)24 : 9935،
گروهي گفتهاند :برابر سرای او ،دكاني بود و او بر آن دكان نشسته بود .مردی بیامد
سری پوشيده و عمامهای بسته و مهاری بر سر درپيچيده .خواست كه به سرای رود.
گفتند« :كجا ميروی؟» گفت« :به رباط ميروم ».گفتند« :این رباط نيست ».گفت:
«چيست؟» گفتند« :سراى ابراهيم ادهم است ».گفت« :این سرا ابراهيم از كه یافت؟« گفتند:
از پدر «.گفت« :پدرش از كه یافت؟» گفتند« :از پدرش ».گفت« :رباط این باشد كه یکى
بياید و یکى برود» .بازگشت .ابراهيم آن سخن بشنيد و در دل او كار كرد .بر پى او به
تگ برفت؛ او را درنيافت .چون به دروازة شهر بيرون شد ،آواز داد كه به حق معبودت،
بایست ,بيستاد .گفت« :تو كيستى و به چه كارآمدى؟« گفت« :من خضرم ،بيامدهام تا تو
را به درگاه خدا برم( »...مستملي بخاری،9989،ج .)232: 9
ابراهيم ادهم با وجود تنگدستي ،هميشه اهل سخاوت بود .اوزاعي ،فقيه و محدث
نامدار آن عصر ،گفت« :در ميان قاریان قرآن شخصي با فضيلتتر و بزرگوارتر از ابراهيم
ادهم نبود زیرا وی سخاوتمندترین فرد بود(« .ابونعيم،بيتا ،ج .)962 : 3همچنين ،بخشش
تمامي دارایياش كه از جانب پدر برایش به ارث رسيده بود ،ميتواند دليل دیگری بر
این مدعا باشد(ابن الجوزی9593 ،ق ،ج.)963 :2
ابونعيم مينویسد« :ابراهيم ادهم با احمد معيوف ،به جنگ كفار ميرفت .در یکي از
این جنگها ،در جزیره درگذشت و به صور حمل شد و در آنجا مدفون گردید  -در
محلي كه آن را مدقله گویند»(ابونعيم،بيتا ،ج )1 : 6اما سلمي و قشيری معتقدند كه با
سفيان ثوری و فضيل به شام رفت و آنجا درگذشت (سلمي / 94: 9525،قشيری:9935 ،
.)24
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 -4گزارشهای تاریخی مربوط به ابراهیم ادهم در روایتهای انصاری ،عطّار
و جامی
خواجه عبدالله انصاری برای مستند كردن شرح حال ابراهيم ادهم بيست گزارش تاریخي
را نقل ميكند و مينویسد « :كنيت او ابواسحاق و نسبت او ابراهيم بن ادهم بن سليمان
بن منصور البلخي العجلي .از اهل بلخ است از ابنای ملوک .اميرزاده بود ،به مکه رفت
آنجا با سفيان ثوری و فضيل عياض و بویوسف غسولي صحبت داشت و به شام رفت.
آنجا كسب ميكرد در طلب حلال؛ ناطورباني ميكرد و به شام برفت» او سپس ،با تردید
و احتياط در مورد سال وفات او ميگوید« : :ماتَ اِبراهيمُ بن اَدهَم في سِنه اِحدی اَو اِثني
و سِتينَ وَ ما َئة وَ یُقال في سنِة سِت و سِتين وَ هذا اَك َثر» ،یعني ابراهيم ادهم در سال 989
یا 982ه.ق از دنيا رفت و گفته ميشود در سال  988ه .ق و این گفته مشهورتر است
(انصاری.)86: 9989،
او در ادامة درس خود ،به شرح حال عرفای دیگری مي پردازد« :مات الشافعي في سنة
اربع و مائتين» (همان) و یا «اما حذیفه بن قتادهَ المرعشي من قدماء مشایخ الشام ... ،مات
سنة سبع و مائتين»(انصاری )32: 9989،و از بویوسف غسولي نام ميبرد چون او نيز مانند
ابراهيم ادهم ،امير بود و مينویسد« :مات بویوسف الغسولي و هو من الزهاد ،معروف به
طرسوسي ،سنة اربعين و مائة من اصحاب ابراهيم بن ادهم ،رضي اللّه عنهم اجمعين .از
اهل حدیث بود ،امير بود درخورد روزگار خویش» (همان).
عطّار گزارش شرححال ابراهيم ادهم را در چهار جمله و به شکلي موجز و كلي و
بدون داشتن ارزش تاریخي آورده« :بسي مشایخ را دیده بود .با امام اعظم ابو حنيفه رحمة
اللّه عليه -صحبت داشته و او پادشاه بلخ بود .ابتدای حال او آن بود در وقت پادشاهي
كه عالمي زیر فرمان داشت(« . ...،عطّار)63: 9919،
عطّار علت فرار ابراهيم از وطن را اینگونه بيان ميكند« :گفتند «:چرا از خراسان
بگریختي؟ گفت« :آنجا بسي پرسيدند كه دوشت چون بود و امروز را چگونهای؟»»(همان
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 .)15:او برخلاف طبقاتالصوفيه و نفحاتالأنس ،ميگوید كه ابراهيم ادهم در اواخر عمر
ناپدید شد و در سرزمين شام یا به احتمالي در بغداد از دنيا رفت (همان .)931:
جامي به تقليد از طبقاتالصوفيه درباره ابراهيم ادهم نوشته كه « از طبقة اولي است.
كنيت او ابو اسحاق ( » ...جامي )93: 9915،او با صرف نظر از برخي از استنادات تاریخي
كه در طبقات بيان شده است ،دوازده گزارش تاریخي ارائه ميدهد .جامي همچنين شرح
حال دیگـر مشایخ را كه ضمن شرح حـال ابراهيم ادهم در آثار پيشين آمده حذف
ميكند.آنچه نویسندگان در گزارشهای تاریخي سه اثر بر آن اتفاق نظر دارند این است
كه ابراهيم ادهم دارای فرمانروایي باشکوه و جلال بود و بر بلخ حکومت ميكرد.
در طبقاتالصّوفيه ،آموزشي بودن مطالب ،سبب گردیده تا انصاری شرح حال ابراهيم
را در جهت تعليم مباني و اصول تصوف بهكارگيرد و برای اثبات و تأیيد مطالب خود در
پي مستندسازی است و بنابراین ،شرح حال دیگر صوفيان را به این گزارشها ميافزاید.
گزارشهای تاریخي انصاری با جملاتي كوتاه ،موجز و بدون توجه به شرح و تفصيل
زندگي ابراهيم ادهم نقل ميشوند .او سپس ،به بيان شرح زندگي یوسف غسولي مي-
پردازد كه ظاهراً او نيز امير بوده و روزگاری مشابه با ابراهيم داشته است (انصاری9989،
 .)89:انصاری از ابراهيم ادهم اطلاعات تاریخي كافي ارائه ميدهد ،اما در مقام مقایسه،
گزارش تاریخي جامي از دو كتاب دیگر بيشتر است.
از تذكرة الاولياء اطلاعات تاریخي چنداني در باب ابراهيم ادهم ،بهدست نميآید ،ا ّما
از فحوای روایات او ،ميتوان به اطلاعاتي دست یافت كه در برخي آثار عرفاني و تاریخي
هم قابل استناد است -مانند روایت «همصحبتي ابراهيم با ابوحنيفه».
«یک روز به نزدیک امام اعظم درآمد .اصحاب او را به چشم حقارت ،نگریستند.
ابوحنيفه  -رَحِمَهُ اللّهُ  -گفت« :سيدُنا ابراهيم ادهم» .گفتند« :او این سيادت به چه یافت؟»
گفت« :بدان كه دایم ،به خداوند -تعالي -مشغول بود و ما به كارهای دیگر»» (عطّار9919،
.)63:
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جامي در این باب ،بدون درنظرگرفتن توضيحات و گزارشهای تاریخي دیگر
صوفيان با بيطرفي و بدون هرگونه ابراز نظر صرفاً به بازنویسي از گزارش انصاری
پرداخته است.

 -5توصیف شخصیت ابراهیم ادهم در روایتهای انصاری ،عطّار و جامی
یکي از راههای ترسيم شخصيت بهرهگيری از شيوة توصيف شامل نسبتدادن صفت و
قيد و جملة خبری است كه از كنار همگذاشتن این صفات ميتوانيم به ویژگيهای دروني
و بروني شخصيت پي ببریم.
انصاری از ميان این شيوهها ،به ذكر دو جمله اكتفا كرده است و به سه ویژگي او كه
از اصول اوّليّه تصوف است ،یعني زهد ،ورع و توكّل ،اشاره ميكند :و یک مورد را بدان،
ميافزاید« :دست در طریقت نيکو زد ،زهد و ورع و توكل و سياحت (انصاری9989،
.)86:
عطّار در گزارش خود ،با ارائه عباراتي مسجع و با استفاده از صفت ،استعاره و جمله،
و با ارائه سيزده ویژگي از ابراهيم تصویری زنده و پویا از او نشان ميدهد و مينویسد:
"آن سلطان دنيا و دین" " ،آن سيمرغ قاف یقين"" ،آن گنجينة اسرار دولت" "متّقي
وقت بود و صدّیق روزگار "(عطّار.)63: 9919،
جامي در این بخش نيز مانند بخش تاریخي به تقليد از طبقات ،سخن ميگوید اما
صرفاً به یک جمله ،بسنده ميكند.
«دست در طریقت نيکو زد« (جامي )93: 9915،و از بيان ویژگيهای "زهد و ورع و
توكل و سياحت" كه خواجه عبدالله انصاری در طبقات برای ابراهيم ادهم ذكر كرده
است ،خودداری ميكند.
القاب ابراهیم:
عناوین و القاب در داستانهای صوفيه بخشي از ویژگيهای شخصيت او را نشان ميدهد.
در طبقاتالصوفيه :عنوان یا لقب خاصي به ابراهيم ادهم داده نشده است.
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عطّار القابي ویژه ،نظير "سلطان"" ،شاه "و "شيخ عالم" (عطّار .)63: 9919،به ابراهيم
ادهم داده است كه با كرامات و ماجرای زندگي و شخصيت ابراهيم ادهم همخواني دارد
و اینها البته القاب ادیبانه هستند(رضوانيان )35 : 9961 ،ودر آثار قبل از عطّار نيز مشابه
آنها دیده شده است مانند" :امير امرا" در كشفالمحجوب (هجویری.) 926: 9934،
در نفحاتالانس ،لقبي برای ابراهيم ادهم بيان نشده است.
همان طور كه در نمودار( )9نشان داده شده ،گزارش تاریخي در نفحاتالانس و بعد
در طبقاتالصوفيه دارای فراواني بيشتری است .جامي و انصاری بيشتر در پي مستندسازی
ویژگيهای شخصيتي مشایخ هستند اما تأكيد عطّار بيشتر بر ارائه گزارش وصفي و
گزارش روایي است.

نمودار فراواني نوع گزارش در سه اثر()9
100
50
0
روایی
نفحات االنس

وصفی
تذکرة االولیا

تاریخی
طبقات الصوفیه

 -6گزارش روایی و داستانی از رفتار و احوال ابراهیم ادهم در سه اثر
یکي از شيوههای ترسيم شخصيت ،توصيف غيرمستقيم و در قالب روایت است .این
شيوة روایي در روایتهای مشایخ شامل  :الف) بيان تجربة عرفاني ،ب) بيان كرامت ،ج)
بيان تعاليم از طریق كنش و د) بيان تعاليم از طریق گفتگوی است كه تنها عطّار برای
ترسيم شخصيت ابراهيم هر چهار شيوه را بهكارگرفته است.
در طبقاتالصوفيه پنج روایت از ابراهيم ادهم شامل  :یک تجربة عرفاني ،یک كرامت،
یک روایت بيان تعاليم از طریق كنش و دو روایت در قالب گفتگو وجود دارد.
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در تذكرةالاولياء هفتادونه روایت شامل :هشت تجربة عرفاني ،سيوسه كرامت،
بيستویک روایت بيان تعاليم از طریق كنش و هفده روایت درقالب گفتگو دیده ميشود.
جامي در نفحات خویش چهار روایت  -شامل :یک كرامت ،یک روایت بيان تعاليم
از طریق كنش و دو روایت در بيان تعاليم قالب گفتگو  -آورده است.
 1-6بیان تجربۀ عرفانی
در اینگونه روایتها معمولاً حادثهای در خواب و در بيداری و از زبان صوفي (اول
شخص) و در قالب تجربة عرفاني بيان ميشود .این تجربيات اغلب ،دروني است و از
آنجا كه صوفي خود این روایت را مطرح مينماید ،به مخاطب نزدیکتر و عينيتر و
دارای تأثير بيشتری است.
طبقات الصّوفیه :انصاری تجربة عرفاني را از ابراهيم ادهم بيان نميكند ،بلکه ذیل
روایت ابراهيم ادهم با علي بکّار و حذیقة مرعشي و سلم خواص (انصاری)33: 9989،
روایت خواب حذیقه مرعشي را نقل ميكند و علي بکار را در نزد علما از این دو و
بخصوص ابراهيم ادهم برتر ميداند؛ یعني به نحوی ابراهيم و حذیفه را در یک درجه
قرار ميدهد.
«شيخ الاسلام گفت كه« :از این چهار ،ابراهيم ادهم و حذیفه كم است كه على ب ّکار
به نزدیک علما ،مه است از ابراهيم ادهم(»».همان).
«شيخ الاسلام گفت كه حذیفة مرعشى گوید«:من هر روز بر خداى مىدادم كه مرا
زود ببر ،یعنى از دنيا .در خواب مرا گفتند :حذیفه ،آن چنانكه توبى ،ار ما دیدن تو دوست
نمىدارید ،دیرستى تا ترا ببردید»(همان).
تذکرة الاولیاء :عطّار هشت تجربة عرفاني را از زبان ابراهيم ادهم نقل ميكند .روایت
خوشهچيني ابراهيم ادهم با درونمایة ملامتخواهي یکي از آنهاست.
«نقل اســـت كه گفت« :وقتي به خوشـــهچيني رفتم هر بار كه دامن از
خوشه ،پر كردمي ،مرا بزدندی و بستاندندی تا چهل بار چنين كردند .بار
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چهـلویکم چنين نکردنـد .آوازی شـــنيدم كه این چهل بار در مقابله آن
چهل سپر زرّین است كه در پيش تو ميبردند» (عطّار.)934 : 9919،
در روایت دیگری نيز با درونمایه ملامتخواهي همراه است كه سه روایت را در یک
روایت جمع ميكند و مينویسد « :مسجد را سه پایگاه بود .سرم بر هر پایه كه افتاد
بشکستي و خون روان گشتي؛ آنجا نيز نفس خود را به مراد دیدم و شاد گشتم و چون
مرا بر این سه پایگاه بينداختند ،سرم بشکست و در هر پایه ،سرّ اقليمي بر من مکشوف
شد با خود ميگفتم« :كاشکي پایهها زیادت بودی!»» (همان .)933 :
نفحات الانس  :در این اثر ،در بارة تجارب عرفاني ابراهيم ادهم چيزی دیده نميشود.
 2-6کرامت
بيان كرامات یکي از راههای برجستهسازی شخصيت مشایخ است .روایت كراماتي كه از
قرن دوم هجری ،وارد ادبيات صوفيانه گردید به سبب تاثيرات مثبت و گاه منفي كه در
روند حركت مکتب تصوف داشته ،همواره مورد توجه تذكرهنویسان بوده است .عطّار در
تذكرةالاولياء مينویسد« :هركه مجاهده كند با نفس برای نفس ،برسد به كرامات و هركه
مجاهده كند با نفس برای خداوند برسد به خداوند» (همان .)94:
طبقات الصّوفیه :از پنج روایت طبقات در بارة ابراهيم ادهم یک روایت از نوع كرامت
است« :در نوجوانى توبه كرده .وقتى ،به صيد بيرون رفته بود؛ هاتفى وى را آواز داد.
گفت« :ابراهيم ،نه بهر این كار آفریدند تو را .وى را از غفلت ،یقظت پدید آمد و دست
در طریقت نيکو زد »(انصاری.)86: 9989،
برخلاف دیگر آثار تاریخي و صوفيانه (ابن كثير ،9526،ج /963 :93مستملي
بخاری،9989،ج  /232 : 9هجویری / 926: 9934،سلمي )93 : 9525،این روایت بدون
مقدمه و پردازش بيان شده است .در واقع انصاری بدون فراهم آوردن زمينه و در كمال
ایجاز ،ماجرای تحول ابراهيم ادهم را نقل ميكند كه ممکن است از اهميت این اتفاق در
ذهن خواننده بکاهد.
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تذکرة الاولیاء :عطّار سيوسه روایت از هفتادونه روایت خود را به روایات كرامتي
ابراهيم اختصاص داده است .روایاتي كه ميدان تقابل عناصر واقعي تاریخي و تجربيات
عرفاني و آميزهای از هنرمندی زیبای عطّار با ابزار روایت است .روایاتي كه با توصيف
زیبا و جزئي باورپذیر ميشوند .بهره گيری از فضاسازی مناسب و تحرک و پویایي قوی
در كنش شخصيتها و ارائه چند كرامت در یک روایت و گفتگوهای تاثيرگذار شخصيت-
ها نشان از صداقت و اعتماد راسخ عطّار به ابراهيم ادهم و بزرگي شخصيت او در نگاه
عطّار است ،روایت "توبة ابراهيم ادهم" (عطّار )66-63 :9919،و روایت "ابراهيم ادهم
و پسرش" (همان )19-12-19:از اینگونه روایات است.
بهكارگيری استعاره در برخي از روایات عطّار ،ذهن مخاطبان آشنای با معارف عرفاني
را اقناع ميسازد مانند داستان" ابراهيم ادهم و آینه" (عطّار.)15: 9919،
«روزی بر تخت نشسته بودم .آینهای در پيش من داشتند .در آن آینه ،نگاه كردم،
منزل خود گور دیدم» ( .همان )15 :و همچنين روایت ابراهيم ادهم و سنگ" (همان)14 :
بيانگر هدایتگری پدیدههای جهان برای هدایت انسان است كه در این روایت ،با اعجاز
قلم عطّار و در قالب استعاره سنگ نمایش خارق العادهای را از این صاحب سخن چيره
دست بر جا ميگذارد.
ب و إقرأ؛ یعني برگردان
«گفت« :سنگي دیدم در راهي افکنده و بر آن سنگ نبشته :أقْ ِل ْ
و بخوان گفت :برگردانيدم .نوشته بود كه چون تو عمل نکني به آنچه داني ،چگونه
ميطلبي آنچه نداني؟»»(.همان.)14:
شاید بتوان گفت كه بالاترین خصوصيات آثار منظوم و منثور عطّار آن است كه برای
هدایت و راهنمایي جامعه گفته شده است(فروزانفر )81 :9961 ،و این ویژگي را ميتوان
در تمام روایت ابراهيم ادهم ،براحتي دریافت.
فراواني روایات كرامتي در این باب ،باعث گردیده كه عطّار برای ترسيم شخصيتي
بيبدیل از ابراهيم از كرامات متعددی مانند تصرف در طبيعت در"روایت "ابراهيم ادهم
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و نابينا" (عطّار )61: 9919،و یا ارتباط با پيامبران در روایت "دیدار ابراهيم ادهم و
حضرت خضر و حضرت الياس " (همان )13:استفاده نماید.
زندگينامههای اوليای صوفيه سرشار است از خوارق عادات .این امور غيرعادی و
از جهاتي نامعقول «در بين كتابها چندان تکرار ميشوند كه اندک اندک نامعقول بودن
آنها به صورتي نامرئي درميآید» (شفيعي كدكني .)51 :9964 ،در این روایت ،موضوع
كثرت كرامات محل تأمل است ،چراكه تنوع كرامات دیده نميشود ،بلکه یک كرامت در
چندین قصه مشترک است مانند داستان "ابراهيم در كشتي" (عطّار )933 : 9919،و
روایت دیگر و با اندكي تغيير" ابراهيم در كشتي" (همان )936:اما تأمل در درونمایة این
داستانها عمق كرامات را بازگو ميكند.
نفحات الانس :جامي از چهار روایت فقط روایت " توبة ابراهيم ادهم " را به نقل
كرامت ابراهيم اختصاص ميدهد كه آن هم بازنویسي از روایت انصاری است .با این
تفاوت كه انصاری برای ربطدادن و تبيين مباني تصوف مطابق با شریعت از واژههایي
مانند "غفلت و یقظه" استفاده ميكند كه هم در قرآن كریم (سبا )58 ،و هم در متون
عرفاني كاربرد زیادی دارد ،اما جامي تأكيدی بر این امر ندارد و واژة "آگاهي " را بهكار
ميبرد كه واژهای نسبي و اخلاقي است .او روایت حذیقه مرعشي را از روایات خود
حذف ميكند.
«در جوانى توبه كرد .وقتى به صيد بيرون رفته بود ،هاتفى آواز داد كه« :ابراهيم! نه
براى این كار آفریدهاند تو را ».وى را آگاهى پدید آمد .دست در طریقت نيکو زد»
(جامي.)93: 9915،

 -3-6بیان تعالیم از طریق کنش:
طبقات الصّوفیه :در روایات عرفاني گاهي شخصيت در حين عمل معرفي ميشود .تنها
روایت كنش در طبقاتالصوفيه ،داستان «ابراهيم ادهم ،علي بکّار ،حذیفة مرعشي و سلم
خواص» است كه با یکدیگر عهد كرده بودند كه هيچ چيز نخورند مگر از حلال .چون از
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یافتن حلال بيشبهت درماندند ،به اندک خوردن روی آوردند.گفتند«:چندان خوریم كه
از آن به سر نشود»(انصاری .)33: 9989،این روایت برپایه دو كنش اصلي بيعت كردن و
نخوردن مال حرام و كم خوردن پيریزی شده است.
تذکرة الاولیاء :بيستویک روایت تعاليم مباني از طریق كنش در تذكرة الاولياء وجود
دارد .این روایات از طرحي منسجم برخوردار هستند كه پيام داستان را مطرح مينمایند.
در روایت كوتاه "ابراهيم و آب چاه زمزم" كنشها بسيار تأثيرگذار و عميق و نمایشي
است .در این روایت ،گرچه ابراهيم ادهم تنها شخصيت این داستان است؛ اما هنرنمایي
عطّار و یکدستي و انسجام كنش او انتقال دهنده مفاهيم بسياری است.
«نقل است كه چندین حج پياده بکرد .از چاه زمزم آب برنکشيد ،زیرا كه دلو آن را
از مال سلطان خریده بودند» (عطّار.)16: 9919،
همچنين ،در روایت زیر ،عطّار با ذكر جملة «یک ساعت از گریستن بازنایستادن»
تصویری دقيق از ریاضت و زهد ابراهيم ادهم را به تصویر ميكشد.
«نقل اسـت كه در رمضان ،بيرون آمدی و گياه درودی و آنچه دادندی به
درویشان دادی و شب و روز نماز كردی وهيچ نخفتي .گفتند :چرا خواب
با چشـم تو آشنا نشود؟ گفت :زیرا كه یک ساعت از گریستن نميآسایم،
چون بدین صفت باشم ،خواب را با چشم چگونه آشنایي باشد؟»( .همان:
.)13

مقایسة این روایت با تنها روایت از نوع كنش در دو اثر یعني در روایت "ابراهيم
ادهم و علي بکار"(انصاری( )33 : 9989،جامي )96: 9915،شخصيت پویا و سازندة
ابراهيم ادهم را در این اثر بدرستي نشان ميدهد.
نفحات الانس :جامي این روایت را بدون تغيير از زبان هروی به زبان معيار عصر
خود بازنویسي كرده است.
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 4-6بیان تعالیم از طریق گفتگو:
در داستانهای عرفا گفتگو جزوی از روایت است كه برای بسط و نشر مفاهيم عرفاني
در قالب « پند و اندرزی كه وقتي به منطق مکالمه درميآید به داستاني تأثيرگذار تبدیل
ميشود» (رضوانيان )223 :9961 ،شکل ميگيرد.
طبقات الصّوفیه :انصاری در دو روایت ،روایت ابراهيم ادهم و مرد همراه
او(انصاری )81: 9989،كه با درونمایة عيبپوشي بيان شده است و روایت «عثمان عماره
و ابراهيم» در قالب گفتگو ،مباني تصوف را بيان ميكند.
در روایت «عثمان عماره و ابراهيم» سرگذشت جمعي از صوفيان از جمله ابراهيم
ادهم را ذكر مي كند كه در زمين حجر بودند و مریدی جوان باورها و اعمال و اعتقادات
خویش را به صوفيان عرضه ميكرد و و از آنها مسير رسيدن به منطقي درست از تصوف
را ميطلبيد ،اما صوفيان اینگونه با او برخورد ميكنند« ،از ما كس چيزی نگفتند و جواب
وی باز ندادند و در سخن خویش رفتند .آخر ،یکي از یاران ما را دل بران نياز وی
بسوخت و گفت« :ایشان در نگریستن نظاره و تيزبيني ميكوشند(»».همان )81:در واقع،
انصاری با نگاهي اعتراضي ،نوصوفيان زمان خویش را به باد انتقاد ميگيرد و با این
جملات ،به واكاوی عقاید آنها ميپردازد و این افکار و عقاید را به معرض نمایش مي-
گذارد.
تذکرة الاولیاء :عطّار هفده روایت در قالب گفتگو را برای نمایش شخصيت ابراهيم
ادهم ذكر كرده است .او در این گفتگوها علاوه بر معرفي شخصيت ابراهيم ادهم در برخي
از روایات به صورت مستقيم به پند و اندرز ميپردازد مانند« :روایت ابراهيم و مرد عامي»
(عطّار )939: 9919،كه ابراهيم در جواب مردی كه به خود ظلم كرده و خواهان پند و
اندرز بود ،شش خصلت را به او یادآوری ميكند.
داستانهای فراوان از زندگي ابراهيم عطّار در تذكره با درونمایههای متفاوت و
شخصيت های فراگير در جامعه از او شخصيتي چند بعدی  ،وارسته و دنيا گریز به تصویر
ميكشد كه آزادگي و وارستگي و خدا ترسيش او را واميدارد كه راه ملامت و ریاضت

_________________________________________________________________
بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات الصّوفیّه ،تذکرۀ الاولیاء و نفحات الأنس 89

در پيشگيرد ،روایاتي مانند «روایت زندگي ابراهيم در غارهای نيشابور» (همان  )61:و یا
«روایت چهارده سال عبادت او در راه مکه» (همان ) 19:و این مرام و مسلک ابتدای
مسيری شد كه بعدها صوفيان و ملامتيان در پيش گرفتند .تصوف این عهد دنباله زندگي
و مسلک همان زهاد قرون اول اسلام است البته ،بـه شکل مبالغهآميزتر آن (غني9919 :
.)91:
در بعد اخلاقي ،یکي از زیباترین روایتها روایت «سهل بن ابراهيم و ابراهيم ادهم»
است( .عطّار )16:9919،سهل در سفر به همراه ابراهيم بيمار ميشود .ابراهيم آنچه دارد
خرج سهل ميكند و در مقابل تقاضای سهل ،خر خود را ميفروشد و تقاضای سهل را
برآورده ميكند بعد از صحت سهل ،سراغ خر را از ابراهيم ميگيرد و ميگوید «:من
ضعيفم برچه سوار شوم؟» ابراهيم سه منزل او را برگردن مينهد و ميبرد (همان).
در بعد سياسي ،وجود شش روایت با موضوع جهتگيری ابراهيم ادهم در برابر
حاكمان آن روزگار است .روایاتي كه گرچه در قالب گفتگو بيان ميشوند اما بشدت
كوبنده و نافذ است و نشان از هنرمندی عطّار در به تصویر كشيدن این بعد از شخصيت
ابراهيم ادهم دارد.
« نقل است كه روزی جماعتي از مشایخ نشسته بودند .ابراهيم قصد صحبت ایشان
كرد راهش ندادند .گفتند «:كه هنوز از تو گند پادشاهي ميآید( ».همان  ) 932 :و گفتگوی
«ابراهيم با معتصم» (همآن )16:نيز گواهي بر این ادعاست.
«روایت ابراهيم ادهم و مرد عيالوار» در زمرة روایاتي است كه ضمن ارائة تصویر
روشني از اوضاع اقتصادی و فقر حاكم بر مردم آن روزگار و سلطهطلبي لشکریان ،اندوه
و غم مستمندان را از عبادات و ریاضتهای طاقتفرسای یک صوفيه بالاتر ميداند.
«نقل است كه عيالداری بود .نماز شام به خانه مي رفت و در دست چيزی نه و همه
روز رفته بود و هيچ به دسـت نياورده و گرسنه و بغایت دلتنگ شده كه با اطفال و عيال
چه گویم؟ كه تهي دست ميروم و عظيم ،پردرد و اندوه ،مي رفت .ابراهيم را دید ،ساكن
نشــســته .گفت :یا ابراهيم! مرا از تو غيرت مي آید كه چنين ســاكن و فارغ نشــســتهای.
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ابراهيم گفـت« :هر چه ما كرده ایم از عبادتهای مقبول و خيرات مبرور ،آن جمله را به
تو دادیم .این یک ساعت اندوه خود به ما ده( ».همان.)11:
روایت «دیدار ابراهيم با پسرش» (همان )19:نمایندة روحيه سختگير و ریاضتطلب
ابراهيم است .چنانکه از شرح اجمالي افسانة ابراهيم ادهم برميآید« .این داستان با ویژگي
سير زندگينامههای معمولي صوفيان فرق دارد .روح سختگير ،نفي تمام سعادتهای
زندگي ،سرتاپای آن را فراگرفته و ویژگي بزرگ آن این است كه در همه مراحل ،نظر
منفي شدیدی نسبت به ازدواج و زندگي خانوادگي به چشم ميخورد» (برتلس
.)251:9963،
نفحات الانس :از چهار روایت در دو روایت "ابراهيم ادهم و همسفری او"
(جامي)96 :9915،و داستان عثمان عماره(همان) است كه جامي پند و اندرزهای عرفاني
را به منطق مکالمه درآورده .این دو روایت نيز بازنویسي از طبقاتالصوفيه است .حتي
در روایت مبتني بر گفتگوی "ابراهيم ادهم و هم صحبتي او در راه" كه در هر سه اثر
مشترک است (انصاری/ 81: 9989،عطّار/ 11: 9919،جامي )96: 9915،عطّار تصویری
والاتر از ابراهيم نشان ميدهد.
«ابراهيم گفت« :من تو را دوست بودم و دوستي من تو را ،عيب تو بر من بپوشيد.
من از دوستي تو خود بنه دیدم كه نيکي ميكني یا بد »»(انصاری.)81: 9989،
«گفت :در تو هيچ عيبي ندیده ام .زیرا كه در تو به چشم دوستي نگاه كردهام لاجرم
هرچه از تو دیدهام مرا خوش آمدهاست»(عطّار. )11: 9919،
«ابراهيم گفت:من تورا دوست بودم دوستي عيب تو برمن بپوشيد.من از دوستي تو
خود ندیدم كه نيک ميکني یا بد» (جامي.)98 :9915،
درونمایة روایت انصاری و جامي ،ندیدن عيوب و عيبجویي نکردن به خاطر
دوستي و در روایت عطّار زیبانگری است.
جامي در ادامه ،با رعایت بيطرفي و هرگونه اظهارنظر در روایت «ابراهيم علي بکار
و  »...جملة «از این چهار ،ابراهيم ادهم و حذیقه كم است و علي بکار نزدیک به علما مه
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است» (همان  .)96:را حذف و از مجموع چهار روایت دو روایتش را با موضوع اخلاقي
و دو روایت را با موضوع اعتقادی بيان ميكند.
نمودار ( )2نشان ميدهد كه تأكيد عطّار بيشتر بر روایتهای كرامت و روایات كنشي
است .ذهنيت خاص عطّار كه به برتری بخشي اولياء برمردم عادی و ویژه شمردن آنها
معطوف اسـت در این موضوع نقش داشته اسـت؛ چنانكه در توصيف و القاب هم
مبالغههای او و استفاده از صفات ارزشي فراوانتر بوده است.
در نفحات الانس روایت بيان تعاليم از طریق گفتگو در شرح حال ابراهيم ادهم
فراواني بيشتری دارد؛ چرا كه جامي تا حد زیادی به شيوههای استدلالي نظر دارد تا
شاعرانه و ارزشي.
نمودار فراواني نوع روایت در سه اثر()2
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 5-6زاویه دید در سه اثر
در اغلب موارد ،حکایات طبقاتالصوفيه انصاری با عبارت "شيخ الاسلام گفت" آغاز
ميشود .در این باب از پنج روایت ،سه روایت ،راوی سوم شخص به نقل از راوی (شيخ
الاسلام) و دو روایت "توبه ابراهيم" و "ابراهيم ادهم و همسفر او"(انصاری)81: 9989،
راوی دانای كل است.
از هفتادونه روایت عطّار ،پنجاه روایت با عبارت "نقل است" آغاز ميشوند .بيان
هشت تجربه عرفاني با زاویه دید اول شخص و از زبان خود ابراهيم نشان از تسلط و
توان داستان پردازی عطّار است .برخي روایتها از زاویة دید دانای كل محدود مثل
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گفتگوی "ابراهيم ادهم با درویش" (عطّار )14 :9919 ،راوی مشاهدهگری منفعل است
و در داستان نقشي ندارد و روایت با زوایةدید دانای كل نامحدود مانند روایت "توبه
ابراهيم ادهم" (همان )63:نقل شدهاند.
در نفحات الانس ،صرفاً روایت «عثمان عماره« (جامي )96 :9915 ،به نقل از راوی
است كه خود یکي از شخصيتهای داستان است و داستان از زبان اول شخص نقل
ميشود و سه روایت دیگر زاویه دید سوم شخص و دانای كل است.
 .6-6شخصیتها در سه اثر
شخصيت را از جنبههای مختلف ميتوان بررسي كرد ،یکي از این جنبهها از نظر نقش
كنش است یعني نقشي كه به عنوان كنشگر در داستان بر عهده دارد (اخوت )993 :9915،
و كنش یا حادثه وسيلهای است برای افشاكردن شخصيتها (براهني.)293 :9919 ،
در طبقات الصّوفيه ،صوفيان و مشایخ شخصيتهای اصلي و تأثيرگذار و پركاربردی در
روایت ابراهيم ادهم هستند و فقط در روایت "توبة ابراهيم" هاتف شخصيت اصلي است
كه در كنار آنها شخصيتهای بعضاً نوعي و افراد عام در قالب شخصيتهایي فرعي دیده
ميشوند.
در تذکرة الاولیاء با توجه به تعدد روایات مربوط به ابراهيم ادهم و عام و مردمي
بودن مخاطبان تذكره ،بيشترین كاربرد شخصيت از آن افراد و نامهای عام است .حيوانات
و جماداتي مانند سنگ ،آینه و شخصيتهای فوق طبيعي یا ماورایي مانند هاتف و جبرئيل،
بعد از آن نام صوفيان ،حاكمان ،پيامبران ،به ترتيب بيشترین شخصيتهای روایات عطّار
هستند .در این روایت ،شخصيتهای منفور مانند مست و مسخره به چشم ميخورد.
نکته قابل توجه این است كه در روایت ابراهيم ،جمادات و یا حيوانات جزو شخصيت-
های فعال یا تاثيرگذار هستند؛ مانند روایت "آهـو وابراهيم ادهم" (عطّار )66 : 9919،ویا
"قربوس و ابراهيم" در ماجرای "توبه ابراهيم" (همان).
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درنفحات الانس نيز به پيروی از طبقات ،بيشترین كاربرد شخصيت از آن مشایخ
است.
در (نمودار ( .)9از نظـر فراواني شخصيـت ،مشایخ در طبقـاتالصّوفيـه و در
نفحاتالانس فراواني بيشتری دارند در تذكرة الاولياء هيچ طبقهای از طبقات اجتمایي به
دست فراموشي سپرده نشده است.
نمودار فراواني شخصيت در روایت ابراهيم ادهم
80
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 7-6نتیجهگیری
شرح زندگي مملو از روایات شگفت و جذّاب و كرامات مربوط به ابراهيم ادهم نهتنها
در آثار صوفيه بلکه در آثار تاریخي نيز منعکس شده است .هر نویسندهای مطابق با تفکر
و چشماندازهای فرهنگي و عقيدتي خود یا اقتضائات زمان ،زندگي او را ترسيم كرده
است .در طبقات الصّوفيه  ،تذكرة الاولياء و نفحات الانس گزارش مربوط به ابراهيم ادهم
گاه مشابه و گاه متفاوت است.
در طبقاتالصوفيه گزارشهای تاریخي بيشتر است و گویي نویسنده در پي
مستندكردن شرح حال ابراهيم ادهم است .او ابراهيم ادهم را در كنار دیگر صوفيان از
جمله علي بکار مطرح ميكند و حتي علي بکار را بر ابراهيم ادهم برتری ميبخشد .شيوة
تدوین اثر ( كه آن را در جلسة درس برای مریدان و شاگردانش تقریر ميكرد) و اغراض
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نویسنده كه مبتني بر برتری بخشيدن به تصوف به طور كلي و ذهنيت عقيدتي خاص
داشتن( تبيين مباني تصوف مطابق با عقاید حنبلي) باعث شده كه ابراهيم ادهم از نظر
انصاری ،صرفاً یک صوفي زاهد ،متوكل و مبادی آداب باشد.
در تذكرة الاولياء از ابراهيم یک چهرة حماسي عرضه ميشود و عطّار او را نه تنها در
اجتماع بلکه در كل جهان واجد برتری ميشمارد؛ چرا كه ریاضت كشيدن به آینهصفت
شدن این شخصيت ميانجامد و منزلت ویژهای پيدا ميكند .همچنين ،با توجه به نگاه
انسانمدار عطّار ،ابراهيم ادهم از سوی او انساني پوینده در مسير انسانيت و زاهدی
ملامتجو ،آزاداندیش و ناقد ،مبارز و شهيدی مردمي معرفي ميشود.
جامي با اینکه بخشهایي از گزارش انصاری را در اثرش نقل ميكند ،اما در مورد
ابراهيم ادهم كمتر از انصاری به كشف و كرامت توجه داشته و بيشتر بر استدلال و گفتگو
تأكيد دارد .این موضوع حاكي از تفاوت ذهنيت او نسبت به كمالات مشایخ با انصاری یا
توجه به انتظارات مخاطب در این دوره بوده است.
اگر تجارب عرفاني مشایخ را با كرامات نقلشده از یک مقوله بدانيم ميبينيم كه
انصاری از این منظر مانند عطّار بر روایات كراماتي و خارقالعادة ابراهيم ادهم بيشتر از
جامي توجه داشته است؛ در حالي كه جامي بر اخلاقمداری وی تأكيد ميورزد.

منابع و مآخذ
الف) کتابها:
.9

قرآن كریم ،)9983( .ترجمة الهي قمشهای ،تهران :بنياد نشر قرآن.

.2

ابن الجوزی ،جمال الدین ابوالفرج9593 ( ،ق) ،صفه الصفوه ،مصحح :اللادقي الطبعه الثاني .بيروت:
دارالمعرفه،

.9

ابن خلکان ،شمس الدین بن محمد9593 ( ،ق) ،وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان ،یوسف علي طویل
و مریم قاسم طویل ،بيروت :ادارالکتب العلميه.

.5

ابن عساكر ،علي بن الحسين9529 ( ،ق) ،تاریخ دمشق الکبير ،محقق :ابو عبدالله علي عاشور الجنوبي
بيروت :داراحياء التراث العربي.

_________________________________________________________________
بررسی تطبیقی شخصیت ابراهیم ادهم در سه تذکره «طبقات الصّوفیّه ،تذکرۀ الاولیاء و نفحات الأنس 83

.4

ابن عماد ،شهاب الدین عبدالحي بن احمد ،)9166( ،شذرات الذهب في اخبار من ذهب ،به تحقيق
عبدالقادر الأرناؤوط ،دمشق :دار ابن كثير.

.8

ابن كثير ،اسماعيل بن عمر9533 ( ،ق) ،البدایة و النهایه ،به تحقيق عبدالقادر الارناووط ،بيروت:
دارالفکر.

.3

ابن نجار البغدادی ،محمد بن محمود9524 ( ،ق ) ،المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ،انتقاء ابن الدمياطي،
بيروت :دارالکتب العلميه.

.6

ابن ندیم ،محمد بن اسحاق9958( ،ه.ش) ،الفهرست ،ترجمة محمدرضا تجدد ،تهران :چاپخانة بانک
بازرگاني ایران.

.1

ابونعيم ،احمد بن عبدالله( ،بي تا) ،حلیةالأولياء و طبقاتالأصفياء ،گردآورنده :كمال یوسف حوت،
قاهره :دار أم القری.

.93

9596 ( ----------------ق ) ،حلیةالاولياء و طبقات الاصفياء ،به تحقيق مصطفي عبدالقادر،عطا ،بيروت :دارالکتب العلميه.

.99

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

.92

الصفدی ،صلاحالدین خليل9523 (.ق) ،الوافيبالوفيات ،محقق /مصحح :احمدالاارناؤوط ،بيروت:
داراحياءالتراث العربي.

.99

انصاری ،خواجه عبدالله ،)9989(.طبقاتالصوفيه ،تصحيح :محمد سرور مولایي ،تهران :توس.

.95

براهني ،رضا ،)9912( ،قصهنویسي ،تهران :نگاه.

.94

جامي ،عبدالرحمن ،)9915(،نفحاتالانس ،تصحيح و مقدمه :محمود عابدی ،تهران :سخن.

.98

الذهبي ،شمس الدین محمد بن احمد( ،بي تا) ،تاریخ الاسلام والاعلام ،محقق :سعد یوسف محمود
ابو عزیز القاهره :المکتبه التوفيقيه.

.93

9595 ( ------------------------ق) ،سير اعلام النبلاء ،محقق /مصحح :شعيبالأرناؤوط ،الطبعه الحادیه العشره ،بيروت :موسسه الرساله.

.96

رضوانيان ،قدسيه ،)9961( ،ساختار داستاني حکایتهای عرفاني ،تهران :سخن.

.91

سلمي ،محمد بن حسين9525( ،ه.ق) ،طبقاتالصوفيه ،بيروت :الکتب العلمية.

.23

سمعاني ،عبدالکریم بن محمد9962 ( ،ه .ق) ،الأنساب ،مصحح :عبدالرحمن بن یحيي ،حيدرآباد:
مجلس دائرة المعارف العثمانيه.

.29

عطّارنيشابوری ،فریدالدین ،)9919( ،تذكرةالاولياء ،به كوشش :محمد استعلامي ،تهران :زوار.

___________________________________________________________________________________________
 86كاوشنامه ،سال بيستویکم ،تابستان  ،9911شماره54

.22

قشيری ،ابوالقاسم عبدالکریم ،ابوعلي عثماني ،)9935( ،ترجمة رسالة قشيری ،محقق /مصحح :بدیع-
الزمان فروزانفر ،چاپ چهارم ،تهران :علمي و فرهنگي.

.29

كتبي ،محمدبن شاكر( ،بيتا) ،فوات الوفيات و الذیل عليها ،به كوشش عباس احسان ،قم :الشریف
الرضي.

.25

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

.24

مجتبایي ،فتح الله« .)9919( ،ابراهيم ادهم» ،در دائرةالمعارف بزرگاسلامي ،ج ،2تهران :مركز دائرة-
المعارف بزرگ اسلامي ،صص 539ـ .533

ب) مقالات:
.28

ابوالبشری ،پيمان .علي یحيایي .غلامحسين نوعي« ،)9913( ،روایت ها و عناصر داستان زندگي
ابراهيم ادهم و نسبت آن با باورها و آداب بودایي» ،جستارهای ادبي ،شماره  ،934صص.43-94

.23

غلامحسين زاده ،غلامحسين« ،)9968( ،تحليل شخصيت داستاني ابراهيم ادهمبراساس مثنوی
مولوی» ،مجله پژوهشهای ادبي ،شماره.962-989 ،98

.26

مؤذني ،علي محمد ،محمد راغب« .)9913( ،توبة ابراهيم ادهم از منظر روایتشناسي، ،مجله دانشکده
ادبيات و علوم انساني ،شماره ،931صص 23-9

.21

هاتفي مجومرد ،غلامرضا ،اميرحسين همتي ،اصغر رضاپوریان« ،)9918( ،یک حکایت و هشت
روایت از توبه ابراهيم ادهم» .ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي ،شماره  ،5صص236 -259

