زبان و ادب فارسی
(نشریة سابق دانشکدة ادبیات دانشگاه تبریز)
سال  ،70بهار و تابستان  ، 96شمارة مسلسل 235

سالسل صوفیه از منظر صاحب رشحات الغیبیه فی تحقیق طریق الصوفیه

*

علیجوال**

الهام
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،پردیس البرز دانشگاه تهران (نویسندۀ مسئول)
محمد منصور طباطبایی
دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تهران
چکیده
از همان آغاز به دالیل مختلف ،سیر و سلوک عرفانی با شیوهها و روشهای گوناگون انجاا ذییرفتهاسا
که این شیوهها و سلیقهها به عنوان طریق یا سلسله ،شناخته شدهاند ،صوفیان معتقدند که هر صوفی ،بایاد
بتواند از عهدۀ اثبات سلسله خویش برآید؛ یعنی سلسلۀ خود را بدون انقطاع به ائماه برسااند ،ناون مادعی
هستند که قطبی ادامۀ امام و یا حداقل نیاب خاص اس  .شیخ یوسفعلی بن حسین بهبهاانی از بررگاان
صوفیۀ قرن دوازدهم هجری اس و طبق قول کاتب نسخۀ رشحات الغیبیه فی تحقیاق طریاق الفاوفیه ،در
زمان کتاب حیات داشته اس  .کتاب رشحات الغیبیه فی تحقیق طریق الفوفیه شیخ یوسفعلی بهبهانی کاه
به صورت نسخۀ خطی اس  ،شامل سلسله ای از مطالب صوفیانه در یک مقدمه و ذانرده ففل و یاک خاتماه
اس  .از مهمترین ففلهای این کتاب «بیان ترتیب واخی آداب طریق وخرقۀ سلسله های مشایخ» اس کاه
در آن ضمن بیان ترتیب سلسلههای مشایخ صوفیه ،ترتیب رجوع و انتساب خرقۀ سلسله مشاایخ صاوفیه باه
حضرت امیرالمومنین (ع) بال واسطه یا به یکی از ائمۀ طاهرین(ع) اوالد آن حضارت و از ایشاان باه حضارت
رسول (ص) بیان میشود ..در این ذژوهش ضمن بیان دیدگاه مؤلف کتاب رشاحات الغیبیاه دربااره سالسال
صوفیه ،شواهدی از امهات متون صوفیه درباره سالسل صوفیه نیر بیان میشاود و دیادگاه صااحب رشاحات
الغیبیه دربارۀ نسب صحب و خرقه و انتساب سلسلههای صوفیه ،اعم از معروفیه و غیر معروفیه بیان شده و
نا برخی از سالسل که بدون ذکر نا و به عنوان سلسلۀ دیگر بیان شدهاس نیر با تطبیق ترتیاب اشاخاص
آن ،با متون دیگر تفوف مشخص میشود.
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 -1مقدمه
از ابتدای ذیدایش تفوف به علل گوناگون ،سیر و ساالوک عرفااانی ،بااا روشااهای مختلااف انجااا
گرفته اس که این شیوهها و سلیقهها تح عنوان طریق یااا سلسااله ،شااناخته شاادهاند« .از قاارن
ذنجم به بعد ،فرقه های صوفیه افرایش یاف و مشایخ صوفیه در هر قرن ذیروانی ذیدا کردند و فرقااه
ای به ذیروی از آنان ایجاد شد که هر کدا از ایشان نامی برخود نهادند .بااه تاادریج بااین فرقااههااای
صوفیه اختالف افتاد .عارفان که همواره مریدان را تشویق به مجاهدت ریاض ترکیه نفس و وحاادت
و دوستی می کردند نتوانستند از تفرقه و انشعاب دور بمانند .در هر دوره با ذیدا شدن مااراد و ذیااری
قوی یا مکتبی با نفوذ ،فرقه یا فرقههایی از صوفیه ذیدا شدند ،مدتی جلوهگری کردند و نندی بعااد
جای خود را به دیگری دادند و حتی گاهی برخی از این فرقهها برای رونااق خانقاااه خااود یااا مسااند
نشینی ،با یکدیگر نراع ستیره و زد و خورد نیر داشتهاند و تفوف را از معنای حقیقی خارج ساختند
و از جمع به تفرقه کشاندند( ».سجادی )227 :1392 ،ننانکه سعدی میگوید« :یکی را از مشااایخ
شا ذرسیدند که حقیق تفوف نیس ؟ گف از این ذیش طایفااهای در جهااان بودنااد بااه صااورت
ذراکنده و به معنی جمع ،امروز خلقیاند به ظاااهر جمااع و بااه دل ذراکنااده( ».سااعدی)97 :1384،
تفوف تدریجا به عل عالقه ای که عامه نسب به مشایخ آن نشان میدادند تحا تاااثیر رقابا بااا
فقهاء مدرسه عوا ذسند شد ،خانقاه و رباط را در مقاباال مدرسااه علمکاارد و تعلاایم آن م اال تعلاایم
مدرسه دارای سلسله و اسناد و اجازه گش و در سلسله اسناد خرقااه و تعلاایم ایاان سلساالههااا نااا
مشایخ و ذیران قدیم قو هم که در عفر خود صاحب هیچ نوع فرقه و سلسلهای نبودند هر یااک بااه
مناسبتی و به وجهی وارد گش در هر حال این اقبال و توجه عامه به تفوف که منتهی بااا تأساایس
طوایف و سالساال صااوفیه شااد در واقااع تفااوف را قااالبی و متحجاار کاارد و از حااال جوشااندگی و
آفرینندگی که در تعلیم ام ال بایرید و حالج و شبلی بود بیرون آورد( ».زرین کوب)163 :1393 ،
به اعتقاد صوفیان ،هر صوفی باید بتواند از عهدۀ اثبات سلسلۀ خویش برآید؛ یعنی سلساالۀ خااود
را بدون انقطاع به ائمه برساند ،نون مدعی هستند که مقا قطبی ،ادامااۀ اماما یااا حااداقل نیابا
خاص اس ؛ به این دلیل همۀ سلسلههای صوفیه خود را با واسطه یا بالواسطه ،بااه ائمااه هاادی و از
ایشان به مقا والی حضرت علی (ع) و از ایشان به حضرت رسول (ص) منتسب ماایداننااد ،غیاار از
نقشبندیه که رشتۀ اجازه خود را از طریق ابوبکر به ذیامبر (ص) نسب میدهد ،سلسلۀ کمیلیااه کااه
خود را بیواسطه به حضرت علی (ع) و از ایشان به ذیامبر(ص) منتسب میدانند و سلساالۀ معروفیااه
که به واسطۀ معروف کرخی به اما رضا (ع) میرسد.
یکی از دشوارهای ذژوهش دربارۀ سلسلههای صوفیه ،کمبود منابع معتبر اس ؛ بنااابراین کشااف
آثار جدید و معتبر در این زمینه ،زوایایی از تاریخ تفوف اسااالمی را آشااکار ماایکنااد .خوشاابختانه
کتاب گرانقدر رشااحات الغیبیااه فاای تحقیااق طریااق الفااوفیه ،از شاایخ یوساافعلی بهبهااانی ،منبااع
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ارزشمندی اس که اطالعات سودمندی دربارۀ مباحث گوناگون تفوف و سلسلههای مشهور صااوفیه
و انتساب آنها به حضرت علی (ع) و ائمۀ طاهرین و ذیامبر (ص) ارائه کرده اس .
باتوجه به استقفایی که صورت گرف ذژوهش مستقلی در ایاان زمینااه صااورت نگرفتااه اسا و
تحقیق دربارۀ سالسل صوفیه از منظر شیخ یوسفعلی بهبهانی در اثر وی اولااین بااار انجااا ذییرفتااه
اس  .در این نوشتار ضمن بیان سالسل صااوفیه از دیاادگاه شاایخ یوساافعلی بهبهااانی مؤلااف کتاااب
رشحات الغیبیه فی تحقیق طریق الفوفیه ،دیدگاههای موجااود در امهااات متااون صااوفیه نیاار بیااان
میشود.
 -2تأسیس سلسلههای صوفیه
تفوف به تدریج به دلیل عالقۀ عامۀ مرد به مشایخ صوفیه ،مدرسۀ عااوا ذسااند شااد خانقاااه و
رباط دارای سلسله و اسناد و اجازه گش و در سلسله اسناد خرقه و تعلیم این سلسلهها ،نا مشااایخ
و ذیران قدیم قو هم که در عفر خود ،صاحب هاایچ نااوع فرقااه و سلساالهای نبودنااد ،هاار یااک بااه
مناسبتی و به وجهی وارد گش  .در هر حال این اقبال و توجه عامه به تفوف ،منتهاای بااه تأساایس
طوایف و سالسل صوفیه شد (زرین کوب.)163 :1393 ،
 -3فرقههای صوفیه تا قرن پنجم
هجویری در کشف المحجوب دوازده فرقه صوفیه را تااا زمااان تااالیف کتاااب؛ یعناای قاارن ذاانجم
هجری نا میبرد و طریق آنان را شاارم ماایدهااد «کااه از آن میااان ،ده گااروه مقبااول و دو گااروه
مردوداند :که فرقههای محاسبیه ،قفاااریه ،طیفوریااه ،جنیدیااه ،نوریااه ،سااهلیه ،حکیمیااه ،خرازیااه،
خفیفیه ،سیاریه مقبول و حلولیه و فارسیه دو فرقه مردودند( ».هجویری)267 :1393 ،
 -4فرقههای صوفیه بعد از قرن پنجم
از قرن ذنجم به بعد ،فرقههای صوفیه افرایش یاف و مشایخ بررگ هر قرن ذیروانی ذیاادا کردنااد
و فرقه ای از آنها ایجاد شد که نامی بر خود نهادند .معفو علیشاه در کتاب طرائق الحقایق ،نا فرقه
ها را ننین بیان میکند:
اویسیه  ،منسوب به اویس قرن  ،ایشان ذیر و مرادی معین ندارند.
ذیروان حسن بفری  ،ورع و حکم و فکرت  ،طریق ایشان اس .
کُمیلیه  ،سلسله خرقه به کمیل بن زیاد می رسانند و او از علی (ع) خرقه گرفتهاس .
نشتیه ،ابراهیم ادهم تا به اما محمد باقر (ع)  ...از ابراهیم ادهم ،به ابواسااحق شااامی و ازاو بااه
خواجه احمد ابدال نشتی (متوفی  355ه.ق) نش  ،قریه ای در هرات اس و نشتیه در شبه قاره
هند ذیروان زیادی دارد.
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«شطاریه ،شعبهای از طیفوریهاند که برخی را شطاریه طبسیه گیلکیه و برخی را عشقیه خواننااد
و شطاریه ذیروان شیخ عبداهلل شطاری ( 890ه.ق) هستند که بیشتر در هند و ذاکستان و سااوماترا و
جاوه سکون دارند»(.سجادی)1392:229 ،
 -5معروفیه و فرقههای آن
« ابومحفوظ بن فیروز کرخی از جمله ذیران بااررگ بااود و دعااای او مسااتجاب بااود .او از جملااه
موالیان علی بن موسی الرضا (ع) بود .وفات وی اندر سنه مااأتین بااود وگوینااد اناادر ساانه احاادی و
مأتین بود( ».قشیری)28 :1391 ،
مؤلف طرائق الحقایق درباره فرقه معروفیه ننین میگوید« :جناب معروف ننانکه اک ر مشایخ از
متقدمین و متأخرین در ذکر سلسلۀ خود تعیین نمودهاند ،اخی کرده و ذوشیده اس از دسا ثااامن
االئمه علی بن موسی الرضا صلوات اهلل علیه و علی آبائه و ابنائه ،مااأذون گردیااده بااه نشاار سلسااله و
جریان طریقه و به تلقین طالبان ثاب العقیده و به تکمیل سالکان طریقااه مسااتقیمه علویااه و اک اار
مشایخ طبقۀ ثانیه و ثال ه و رابعه و خامسه الی زماننا از اهالی این سلسله علیه معروفیااهانااد و نااون
شعباتی متعدده از بحر معروفیه جاری و هر یک به نا شیخی بررگوار مسمی شده آن را ا السالسل
نا نهادهاند( ».معفومعلی شاه،1374،ج )306 :2و اختالف کردهاند در نسب خرقۀ او؛ یعناای شاایخ
معروف و رفتهاند اک ر اهل حدیث به اینکه اخی کرده اس این طریقه را و ذوشایده اسا از سااید و
موالی خود و عالمیان علی بن موسی الرضا (ع) و رفته بعضی از مشایخ بااه اینکااه معااروف ذوشاایده
اس از داود طائی و اخی کرده اس این طریقه را او از حبیااب عجماای و او از حساان بفااری و او از
حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)( ».همان)308 :
معروفیه ذیروان معروف کرخیاند که سلسلۀ آنها به اما رضا (ع) می ذیوندد .این سلسااله دوازده
یا نهارده فرقهاند:
 -1سلسله سهروردیه که به شیخ ابوالنجیب ضیاءالدین عبدالقاهر سهروردی منسوب اس .
 -2مولویه که به موالنا جالل الدین محمد بلخی ،مشهور به رومی منسوب اس .
 -3سلسله نوربخشیه که به جه انتساب به سید محمد نااوربخش ،نااور بخشاایه خوانااده شااده
اس .
 -4صفویه که به سید شیخ صفی الدین اسحق الموسوی االردبیلی منسوب اس .
 -5سلسله نعم اللهیه که به سید نورالدین نعم اهلل ولی منسوب اس .
 -6سلسله ذهبیه کبرویه که به شیخ نجم الدین کبری الخوارزمی الخیوقی منسوب اس .
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 -7سلسله ذهبیه اغتشاشیه اس که به سید عبداهلل مشهدی متفل میشود.
 -8سلسله بکتاشیه که به سید محمد رضوی ،مشهور به حاجی بکتاش ولی منسوب اس .
 -9سلسله رفاعیه که به سید احمد رفاعی موسوی منسوب اس .
 -10و یکی سلسله نقشبندیه که به خواجه بهاء الدین محمد نقشبند بخاری منسوب اس .
 -11سلسله جمالیه اس که به ذیر جمال الدین اردستانی منسوب اس .
 -12سلسله قونیویه که به شیخ صدرالدین محمدبن اسحق القونیوی منسوب اس .
 -13سلسله قادریه اس که به شیخ عبدالقادر جیالئی منسوب اس .
 -14سلسله ذیر حاجات.
«و مخفی نماناد که گاهی بعضی سالسل نهارده گانه بااه نااامی دیگاار خوانااده ماایشااود نااون
همدانیه که به امیر سید علی هماادانی منسااوب اسا و در حقیقا ذهبیااه نااور بخشاایه و ذهبیااه
اغتشاشیه ،به وی منتهی میشود و خلوتیان که به شیخ محمد خلوتی منسوب اس و مانند سلسااله
خواجگان که به خواجه یوسف همدانی منتهی میشود و نقشبندیه از آن شعبهاند و شاذلیه به شاایخ
ابی الحسن مغربی شاذلی منسوب اس و قس علی هیا و نون ذکر رشته و سلسلۀ هر یااک ماایکور
گردد اشتباهی نماند و ما توفیقی اال باهلل و نون کسانی که به خدم حضاارت امااا انااا علاای باان
موسی الرضا (ع) اعتراف نمودهاند به دوازده اما معترفاند و از شاابهه وقااوف و غاال و غااش بیاارون
آمدهاند ،این سلسله را ذهبیه نیر خواندهاند( ».همان)306 :
 -6خرقه معروفیه
در ذکر خرقه معروف کرخی و معنی خرقه ننین آمده اسا « :شاایخ سااعیدالدین الفرغااانی در
کتاب مناهج العباد الی المعاد فرموده که انتساب مریدان به مشایخ بااه سااه طریااق اسا  :یکاای بااه
خرقه؛ دو به تلقین ذکر؛ سو به خدم و صحب و تأدب به آن و خرقه دو اس خرقۀ ارادت و آن
را جر از یک شیخ ستدن روا نباشد و دو خرقۀ تبرک و آن از مشایخ بسیار به جه تباارک سااتدن
روا باشد( ».جامی)558 :1394،
و مراد به این فقر و خرقه ،نه معنی ظاهری لغوی اس بلکه عبارت اس از اخی کردن معناای از
صاحب مقا به قدر استعداد و اتفاف به صفات و تخلق به اخالق او و ننانکه تقوی را لباس اسا ،
فقر را هم لباسی اس و از این جه میگویند تشبه و صحب و ذوشیدن او راجع اس به صورت و
معنی و تعبیر نمودهاند از معنویه به فقر و از صوریه به خرقه و فقر آن نیری اس که جناب ختماای
مآب به آن فخر مینمایند بر تما انبیاء که «الفقر فخری» و به افتخر علی سایر االنبیاء و المرساالین
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که فنای فی اهلل به تما وجوده و بقاء باهلل بیاته باشااد و ایاان مرتبااه مخفااوص حضاارت او اسا و
اوس افقر از تما انبیاء و اگر مقفود از فقر عد اسااباب صااوریه از مأکاال و مشااارب باشااد نیااری
نیس که فخر نماید بر تما انبیاء ذس مناط در فقر و خرقه ،معنی و حقیق او اس و صااورت باای
معنی ،قالب بی روم اس بلکه دا ( ».معفومعلی شاه ،1374،ج305 :2و )306
نقد صوفی نه همه صافی بیغش باشد

ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
(حافظ)215 :1388 ،

 -7ترتیب و اخذ آداب طریقت وخرقه سلسلههای مشایخ صوفیه در رشحات الغیبیه
-1-7سلسله معروفیه:
شیخ یوسفعلی بهبهانی در کتاب رشحات الغیبیه ،ترتیب انتساب سلسلهای را ذکر ماایکنااد کااه
در کتاب طرایق الحقایق به عنوان سلسله معروفیه بیان شده اس وترتیب آن ننین اس :
«در بیان ترتیب رجوع و انتساب و اخی آداب طریق و خرقۀ سلسلههای مشااایخ جمیعااً باه آن
حضرت ،یا به یکی از ائمه طاهرین صلوات اهلل علیهم .به درسااتی کااه حکایا نمااود سااید العالمااه
صاحب الکشف الحقیقی من المتاخرین امیر سید محمد نوربخش قدس سره ،به درسااتی کااه شاایخ
جنید اخی و لبس خرقه نمود از خالوی او شاایخ سااری سااقطی و او از معااروف کرخاای و او از امااا
االنس و الجن علی بن موسی الرضا علیااه السااال و بعااد از آن فرمااود کااه از باارای مشااایخ در علاام
طریق دو نسب می باشد :یکی نسب صحب و دیگری نسب خرقه؛ امااا نسااب صااحب شاایخ و
سید من ،شیخ االسال شیخ محمد بن حمویه با خضر علیه السال بود و اما نسب خرقۀ او به رکاان
االسال ابی علی الفارمدی و او از قطب وق ابولقاسم گرکانی و او از اسااتاد ابوع مااان مغرباای و او از
شیخ الحر ابوعمرو زجاجی و او از سید طایفه ابولقاسم جنید و او از سری سقطی و او از ابو محفوظ
معروف کرخی و اختالف نموده اند در نسب خرقه معروف ذس رفتهاند اک ر محدثین از مشااایخ کااه
معروف اخی طریقه و خرقه نمود از سید و موالی خود حضرت علی بن موسی الرضااا علیااه السااال و
رفتهاند بعض از مشایخ که معروف اخی خرقه و طریقه را از داود طایی و او از حبیااب عجماای و او از
حسن بفری و حسن از حضرت امیرالمومنین (ع)( ».بهبهانی)161 :1116 ،
و در کتاب طرائق الحقایق سلسلۀ معروفیه این گونه بیان شده اس :
« الحاصل جناب معروف ننانکه اک ر مشایخ از متقدمین و متأخرین در ذکر سلسلۀ خود تعیااین
نمودهاند ا خی کرده و ذوشیده اس از دس ثامن االئمه علی بن موسی الرضا صلوات اهلل علیه و علی
آبائه و ابنائه و مأذون گردیده به نشر سلسله و جریان طریقه و به تلقین طالبااان ثابا العقیااده و بااه
تکمیل سالکان طریقه مستقیمه علویه و اک ر مشایخ طبقۀ ثانیه و ثال ه و رابعه و خامسه الای زماننااا
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از اهالی این سلسله علیه معروفیهاند و نون شعباتی متعدده از بحر معروفیه جاری و هر یک به نااا
شیخی بررگوار مسمی شده ،آن را ا السالسل نا نهادهانااد( ».معفااومعلی شاااه،1374،ج )306 :2و
باز ترتیب سلسلۀ معروفیه را بنابر نظری دیگر ،این گونه بیان میکند« :و بعضی رفته اس به اینکااه
معروف ذوشیده اس از داود طائی و اخی کرده اس او از حبیب عجمی و او از حساان بفااری و او از
سرور اولیا علیمرتضی علیهالفلوۀ والسال و این قول منافی و خالف قول مشهور نیسا  ،بلکااه ایاان
رشته از داود طائی به وی ختم گردید؛ ننانکه بیاید و ظاهراً شبهه از این جه ناشاای شااده باشااد
که صحب با شیخ داود نموده و ذیر صحب آن جناب بااوده؛ ننااانکااه شاایخ عطااار تفااری بااه آن
فرموده و سابقاً نقل شد از تیکرۀ عطار که بعد از شاارفیابی خاادم حضاارت بااه داود طااائی افتاااد و
ریاض زیاد کشید و هر نند کال به طول انجامااد ولاای ازباارای اطااالع و بفاایرت تااا در سالساال
معروفیه ذکر شجرۀ هریک را مینماید( ».همان )307 :وی سپس با استناد به مطالب بیان شااده در
ترجمۀ کتاب مجلی ،ترتیب سلسلۀ معروفیه را این ننین بیان میکند« :والحال آننه مقفود اسا
ترجمۀ عبارت مجلی اس و میفرماید اختالف کردهاند در نسب خرقااۀ او؛ یعناای شاایخ معااروف و
رفته اند اک ر اهل حدیث به اینکه اخی کرده اس این طریقه را و ذوشیده اس از سید و موالی خود
و عالمیان علی بن موسی الرضا (ع) و رفته بعضی از مشایخ به اینکااه معااروف ذوشاایده اسا از داود
طائی و اخی کاارده اسا ایاان طریقااه را او از حبیااب عجماای و او از حساان بفااری و او از حضاارت
امیرالمؤمنین علی (ع)( ».همان)308 :
 -1-1-7سلسلههای معروفیه که در کتاب رشحات الغیبیه نام آنها بیان شده است:
 -1-1-1-7سلسله مولویه از سالسل معروفیه
«سلسلۀ مولویّه منسوب به جاللالدین محمد بلخی رومی معروف به مولوی (متوفااا  672ه) کااه
دو فرقۀ ذوس نشینان و ارشادیّه از آن برخاستهاند .ذیروان این طریقا  ،معتقااد بااه وحاادت وجااود
هستند و توجه به وجد و سماع ،قول و ترانه از مختفّات این طریق اس ( ».ی ربی)1391:205 ،
مؤلف رشحات الغیبیه ترتیب سلسله مولویه را این گونه بیان میکند« :موالنا رجب علی تبریااری
ق دس روحه و او سید عبدالباقی تبریری المشهور به بغدادی رسااانیدهانااد سلساالۀ خااود را تااا شاایخ
حسا الدین و او از موالنا جاللدین بلخی رومی و او از سید برهان الدین الشهیر به ذیرسرّدان و او بااا
میرسید کمال الدین بلخی و او از شیخ بهاءالاادین بلخاای بکااری و او باه شاایخ شااهاب الاادین عماار
سهروردی و حضرت موالنا نیر نسب داده خود را به موالنا شمس الدین محمد باان علاای باان ملااک
تبریری ،الشهیر به شاه شمس و نوشته اس حضاارت مولااوی در القاااب شاااه شاامس المااولی االعاار
الراعی الی الخیر خالقه اال روام سر المشکوه والرجاجه والمفاابام شاامس الحااق والاادین عباادالملک
التبریری قدس سره ،نوره اهلل فی االولین واالخرین ،محمد بن علی بن ملک تبریااری قادّس سااره و
وصی نمود مولوی قدّ س سره در حین وفاتش از برای اصحاب خود بدین طریق که وصی میکاانم
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شما را به تقوی اهلل و ذرهیرگاری در سرّ و عالنیه و به قل طعا و منا و کال و هجااران معاصاای و
اثا و مواظب صیا ودوا قیا و ترک الشهوات علی الدوا و احتمال الجفاء من جمیع االنا و ترک
مجالسۀ السفهاء والعوا و مفاحبه الفالحین والکرا و انّ خیر الناس من ینفع الناس و خیرالکال ما
قل و دلّ و موالنا نسب خود را به شیخ صدرالدین قونوی قدّس سره داده» (بهبهانی)165 :1116 ،
ولی در کتاب بستان السیاحه ترتیب سلسلۀ مولویه به این ترتیب بیان شده اس « :شیخ حسااا
الدین نلبی و شیخ صالم الدین زرین کوب و شیخ بهاءالدین ولد و هر سه مرید موالنا جالل الاادین
رومی بودند و از شمس الدین تبریری و او از بابا کمال الدین جندی و او از شیخ نجم الدین کبری».
(شیروانی )347 :1248 ،در آسیای صغیر ،دو سلسلۀ مهم مولویه و بکتاشیه بیشتر شهرت یافتهانااد.
مولویه که دو فرقۀ ذوس نشینان و ارشادیه از آنها برخاستهاند ،به جالل الدین محمد بلخاای روماای
( )672مشهور به مولوی و موالنای رو منسوباند «از جالبترین مراسم این سلسله رقااص و سااماع
ذرشور آنهاس که بعضی سیاحان فرنگی نیر آن را وصف کردهاند .این رقص نرد آنها نشااانه و رمااری
اس از گردش افالک و اجرا سماوی .رقص دستهجمعی این درویشان با جامههااای دراز ساابررن
یا سفیدفا که درحال رقص دس را از دوسو میگشایند و سر را به شانه یا سینه خم میکنند و بااا
آهن نی به نرخ و جس وخیر درمیآیند ،غالباً به بیخودی و خلسهای روحانی منتهی ماایشااود و
شادی و آسودگی عارفانهای که دراینحال در نهرۀ ایاان صااوفیان دسا افشااان دیااده ماایشااود/ف
حکای از بهج و سعادتی روحانی دارد که مطلوب صوفی و گویی نشانهای اس از ذرواز عااارف در
جَوِّ بیانتهای سعادت ابدی .همین احساس روحانی اس که گاه درویش شوریدهحال را ننااان باای-
خود میکند که آتش را بهدس میگیرد و به دهان فرو میباارد .مولویااه درعهااد دولا ع مااانیهااا
کسب نفوذ کردند؛ ننانکه وقتی خلیفۀ تازهای در ع مانی بااه ساالطن مااینشسا  ،شاایخ مولویااه
شمشیر او را به کمرش میبس  .بعد از رویکار آمدن جمهوری ترکیه مولویه نفوذ خود را از دسا
دادند و اکنون ظاهراً فقط در حلب در سوریه و بعضی بالد کونااک دیگاار باااقی ماناادهانااد( ».زریاان
کوب 83 :1378 ،و)84
معفومعلی شاه در کتاب طرائق الحقایق درباره سلسلۀ مولویه ننین میگوید« :سلساالۀ مولویااه
تاکنون در رو و شا و مفر و عرب و جرایر بحرالرو و دیارایلی و قر و عراق عرب جاری و معمول
اس و در نرد خرد و کالن و اعیان و دانا و نادان و حاجب و ساالطان مقبااول اسا و لباااس خاااص
مخفوص درویشان آن سلسله اس و تاج نمدی بیدرز بر سر گیارند و مشایخ ایشان عمامااهای نیاار
بر آن تاج بندند و ذکر و فکر و مراقبه و اوراد و سماع و حلقۀ ذکر جلی در میان ایشان متداول اس
و در آن هنگا نی و دف میزنند و در آن سلسله قانون اس که نون خواهااد کساای در آن طریقااه
درآید ،باید هرار و یکروز خدم نماید بر این موجب نهل روز خدم نهارذایان کند و نهل یااو
کناسی فقرا نماید و نهل یو آبکشی و نهل یو فراشی و نهاال یااو هیاار کشاای و نهاال یااو
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طباخی و نهل یو حوائج از بازار آورد و نهل یو خدمات مجلس درویشااان و نهاال یااو نظااارت
نماید بدین نسق تا مدت مقرره تما شود و اگر ننانچه یک روز از آن خدم ناقص گردد ،باید کااه
خدم را از سر گیرد و نون تما کند آن کااس را غساال توبااه دهنااد و کسااوت از ساارکار خانقاااه
ذوشانند و تلقین اسم جالله بر او کننااد و حجااره جها آسااایش و عبااادت بااه وی دهنااد و طریااق
ریاض و مجاهده تعلیم وی نمایند و آن کس بر آن قانون و قاعده مشغول شود تااا آنکااه صاافائی در
باطن او ظاهر گااردد( ».معفااومعلی شاااه،1374،ج« )319 :2ذیاار طریقا سلساالۀ مولویااه را «مااال
خونگار -حضرت ذیر -نلبی -مال عریر افندی» مینامیدند .درویشان مولوی تاج نمدی بی درز مانند
فقراء مانوی بر سر گیارند و نی و دف مینوازند عدهای از عرفا سااماع را جااایر نماایداننااد و عاادهای
دیگر آنرا سبب ترقی روحی سالک میدانند و عدهای بوالهوس گرد اعمال زشا بگردنااد .در بعضاای
مسالک مانند قادریه و میهب سیکها که خالفه نیر نامند ،موسیقی را بکار میبرند و یااک شااال کااه
اسمش «ال الف ال» اس بر دور کمر میذیچند و یک جلیقه که «گلدسته» نامند باار روی ذیااراهن
میذوشند و یااک جبااه بااه رنگهااای مختلااف کااه «خرقااه» نامنااد باار دوش میاندازنااد( ».مدرساای
نهاردهی)323 :1393 ،
-2-1-1-7سلسله رفاعیه ازسالسل معروفیه
«مؤسس این طریق ابوالعباس سید احمد رفاعی بفری (متوفی  )578اس کااه سلساالۀ شاایوخ
آن به معروف کرخی میرسد .ذیروان این طریق  ،جهانگرد و خانهبهدوش و در کار ریاض و تربیا
و ترتیب ذکر ،تندروتر از قادریهاند( .سهروردی )20 :1392،احمد رفاعی از اوالد بررگوار اما موساای
کاظم اس و نسب خرقه وی به ذنج واسطه به شبلی می رسد.
«به این ترتیب ابوالعباس احمد بن ابیالحسن علی بن یحیی بن ثابا باان حاااز باان احماادبن
السید علی بن ابیالمکار الحسن المعروف به رفاعه المکی بن السید مهدی بن ابیالقاسم محمد بن
حسن بن حسین بن موسیال انی ابن ابراهیم المرتضی بن االما موسی الکاظم (ع) و رفاااعی نسااب
به جد او اس کااه رفاعااه باشااد( ».معفااومعلی شاااه،1374،ج )349 :2ذیااروان رفاعیااه در ریاضا
تندروتر از قادریهاند ،به ویژه در آدابی که این سلسله در ترتیب ذکر دارند و با باایخااودی و حرکااات
بدنی توأ اس منظرۀ شگف انگیری به حلقههای ذکر و سماع آنهااا ماایدهااد «و درویشااان ایاان
سلسله در آن بیخودی گاه ننان از خود میروند که ضربههای نوب و آهن هم در آنها کار نماای-
کند .در این حال بر زمین میافتند و در ذیش حاضران در زیر ذای شیخ لگدمال میشوند و ایاان را
نیر موهبتی عظیم می شمارند .آداب سلسلۀ عیساویۀ شمال افریقا نیر از بعضاای جهااات شااباه بااه
رسو آنها دارد( ».زرین کوب)81 :1378 ،
صاحب رشحات ترتیب سلسله رفاعیه را ننین بیان میکنااد« :سااید احمااد رفاااعی و او از علاای
قاری و او از ابولحسین العجمی و او از ابولفضل بغدادی و او از ابولفضل الکاهج و او از علی عظا باان
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ترکان و او از علی فارقانی و او از شیخ شبلی و او از سید طایفه جنید و او از شیخ سری ساقطی و او
از معااروف کرخ ای و او از داود طااائی و او از حبیااب عجماای و او از حساان بفااری و او از حضاارت
امیرالمومنین صلوات اهلل علیه و اما شجره نسب سید احمد رفاعی احمد بن ابی الحسین بن علی بن
ثاب بن علی بن الحسین بن ابراهیم بن الحسین االصغر المهدی بن محمد بن الحسااین باان یحیاای
بن اما موسی الکاظم صلوات اهلل علیه( ».بهبهانی)165 :1116 ،
و در بستانالسیاحه ترتیب این سلسله این گونه بیان شده اس « :سلسلۀ دیگاار رفاعیااهانااد کااه
طریقۀ ایشان به سید احمد رفاعی بن ابیالحسن بن علیالموسوی میرسد و او از شیخ علی قاااری و
او از ابوالحسین العجمی و او از ابوالفضل بغدادی و او از ابوالفضل کاهج و او از علی عظا و او از علی
فارقانی و او از شیخ شبلی و او از جنید بغدادی( ».شیروانی)349 :1248 ،
و در طرائق الحقایق ترتیب این سلسله به این صورت آمده اس « :اما نسب طریق سید احمااد
رفاعی و اتفال ایشان به سلسلۀ جلیلیۀ معروفیه به این طریق اسا  :السااید احمداخاای عاان الشاایخ
علیالفارسی و هو عن الشیخ ابیالفضلالکامل و هو عن الشیخ علیبن الغال الترکمان و هو عن شیخ
علی البارباری و هو عن الشیخ تمیمی العجمی و هو عن الشیخ ابیبکر الشبلی و هو عن سید الطایفااه
ابیالقاسم الجنید و هو عن خاله سریالقسطی و هو عاان اباای محفااوظ معااروف الکرخاای و هااو عاان
قطباالولیاء علیالرضا صلواتاهلل علیه( ».معفومعلی شاه،1374،ج)350 :2
 -3-1-1-7سلسله قادریه از سالسل معروفیه
«از قدیمترین سلسلههای طریق  ،سلسلۀ قادریااه منسااوب بااه عباادالقادر گیالناای ()471-561
اس که در تما اقطار اسال به خدم و محب شهرت دارند و بااا آنکااه در اصاال از بااین حنابلااه
برخاستهاند تا حد زیادی اهل تساهل و مسامحه بودهاند( ».زرین کااوب« )81 :1378 ،سلسااله هااای
سهروردیه و نشتیه و نعمهاللهیه منشعب از قادریه میباشند .بنیانگیار این سلسااله شاایخ محیاای-
الدین عبدالقادر گیالنی بن ابی صال ننگی دوس بن عبداهلل بن موسیبن عباادالمخلصباانحساان
الم نیبن علیبن ابیطالب (ع) گف وی ابومحمد علوی حسنی و در بعااض کتااب بعااد از موساایباان
عبداهللبن اما حسن (ع) ذکر کردهاند و لقب او مرد شرق و اولین کسی اس که با عنااوان ولاای یاااد
شده اس و مریدان افراطی او را غوثال قلین و شیخ کل و شیخ مشرق و غوث گیالناای و بازاشااهب
نامند( ».مدرسی نهاردهی)102 :1393 ،
معفومعلی شاه در کتاب طرائق الحقایق دربارۀ سلسلۀ قادریااه ننااین ماایگویااد« :کنیا وی
ابومحمد و لقبش محییالدین و مولدش گیالن و از سادات رفیعالدرجات حسنی اس  .مادر وی ا -
الخیر امه الجبار فاطمه بن ابوعبداهلل صومعی اس که از بررگان مشایخ گیالن بوده والدت شاایخ در
سنۀ نهارصدوهفتادویک بوده و وفات در سنۀ ذانفدوشفا ویااک نمااوده و تقریبااً نااود سااال عماار
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شریفش میشودو در سنۀ نهارصدوهشتادوهش به بغداد رسیده و بجد تما به علو ادبیه و فقااه و
حدیث مشغول گردیده و بعد از تکمیل علو ظاهر بتحفیل مقامات باطن ذرداخ و به مجاهاادات و
ریاضیات اشتغال نمود( ».معفومعلی شاه،1374،ج )362 :2قادریه تح تأثیر مکتااب یااوگی بااوده و
ابوسعید که وارونه میایستاد یکاای از نشسا های یااوگی اسا کااه باادان طریااق ساالوک میکاارد.
«عبدالقادر گیالنی از استادان نظامیۀ بغداد بود و به انواع علو آشنایی داشا «کتااابهااای الفاات -
الرّبانی و الفیضالرّحمانی و الغنیه لطالبی طریق الحق از اوس ذیروان این مکتب وحدت وجودیاند
به محب و خدم شهرت دارند رن سبر را وجهتمایر خود ساخته بودند( ».سهروردی)20 :1392،
صاحب رشحات ترتیب سلسله قادریه را ننین بیان میکند« :فارس و عااراق شاایخ اصاال الاادین
عبداهلل و از او شیخ محمد الخرندزی و او از ابوحفص عمر بن الحسین بن مرید المراغی و او از مریااد
شیخ عرالدین احمد بن االما محی الدین ابراهیم فارونی و او از شیخ شهاب الدین والحق ابااوحفص
عمر سهروردی و او صحب داشته با شاایخ محاای الاادین عباادالقادر جیلاای و او صااحب داشااته بااا
ابوالسعید مخرومی و او صحب داشته با ابوالحسن هکاری و او صحب داشته با ابوالفرج طرسوسی و
او صحب داشته با ابوالفضل عبدالواحد و او صحب داشته با ابااوبکر شاابلی و او صااحب داشااته بااا
ابوالقاسم جنید بغدادی.
و به طریق دیگر :سید اصیل الدین واعظ و او از شیخ شرف الدین عبدالرحیم جرهی و او از شیخ
شرف الدین ابوالروم عیسی بن احمد هاشمی و او از دسا شاایخ المسااتند المعماار شاامس الاادین
محمد بن زین الدین عبدالرحیم نابوری و او از دس شیخ سااعدالدین حمااوی و او از دسا سااید
عبدالرحیم بن بن حضرت تاج العارفین سید احمد کبیر رفاعی و او از دس جد خود سااید احمااد
کبیر رفاعی و او صحب داشته با عبدالقادر جیلی و این اسا انتساااب و احااوال مشااایخ و سالساال
ایشان بر سبیل احمدی ذااس ظاااهرا از مجمااوع ایاان ماایکور اسا کااه انتساااب کاال سالساال بااه
امیرالمومنین اس صلوات اهلل علیه و علمای شیعه هر یک که بر اثبات امام حضرت امیرالمااومنین
علیه السال تفنیف و تالیف نمودهاند در بیان رجوع جمیع علو بحضرت امیرالمومنین علیه السااال
فرموده ان د که صوفیه انتساب خود را در اخی علم باطن و طریق نیر منسااوب بااه امیرالمااومنین یااا
یکی از اوالد اطهار آن حضرت که باالخره رجااوع بااه اوسا داشااته انااد» (بهبهااانی 165 :1116 ،و
)166
و نسب این سلسله در بستان الساحه ننین آمده اس « :منسااوب اسا بااه شاایخ عبااد القااادر
جیالنی و طری قه او بدین منوال اس که او از شیخ ابوسعید مخرومی و او از ابواسحق هکاااری و او از
شیخ ابوالفرج طرسوسی و او از ابوالفضل عبدالواحد تمیمی و او از شیخ ابااوبکر شاابلی و او از جنیااد
بغدادی اس و نسب او حسینی الحسنی اس و طریقه او در عراق و فارس معمااول بااوده همچنااان
که در سایر بالد مرسو اس » (شیروانی)349 :1248 ،
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و مؤلف طرایق الحقایق انتساب این سلسله به معروفیه را ننین بیان میکند« :و باااالخره لباااس
خرقۀ وی به این نحو به معروف رسید الشیخ ابو محمد عبدالقادر بن ابی صال باان عبااداهلل الجیلاای
لبس الخرق من ید الشیخ ابی سعید المبارک بن علی المخرومی و هو لبسااها ماان یااد الشاایخ اباای-
الحسن علی بن محمد بن یوسف القرسی الهکاری و هو لبسها من ید الشیخ ابی من ید سید الطائفااه
الجنید البغدادی و هااو ماان یااد السااری السااقطی و هااو ماان یااد معااروف الکرخاای( ».معفااومعلی
شاه ،1374،ج)362 :2
-4-1-1-7سلسله بکتاشیه از سالسل معروفیه
مؤلف رشحات الغیبیه ترتیب سلسله بکتاشیه را این گونه بیان میکنااد« :بکتاشاایه منسااوب بااه
حاجی بکتاش ولی منتهی می شود نسب او الی االما الهما التما موسی بن جعفر علیه السااال و
به طریق دیگر الی ادهمیه و اویسیه قدس اهلل سرهم( ».بهبهانی)165 :1116 ،
و در ریاض السیاحه ترتیب این سلسله این گونه بیان شده اس  :ب«کتاشیه به حاااجی بکتاااش
ولی منتهی میشود و نسب او به اما هما موسی بن جعفاار (ع) ماایذیوناادد( ».شاایروانی:1339 ،
 )144زرین کوب دربارۀ آداب و عقاید این سلسه ننین میگوید« :در آداب و عقایااد بکتاشاایه ،هاام
صیغۀ تشیع هس و هم نوعی گرایش به تأویل و مسامحه .گویی مشایخ این سلسله ظواهر احکااا و
عبادات را مهم نمیشمردهاند و توجه به باطن را بهانهیاای کاارده بودنااد باارای مسااامحه در عقایااد و
احکا اسالمی .بعضی آداب و رسو هم از تأثیر و تقلیااد نفاااری در بااین آنهااا رواج یافتااه اسا ».
(زرین کوب)84 :1378 ،
کیوان قروینی در «راز گشا» صفحه  108مرقو داشته که «:لفظ بکتاش دو کلمه ترکی اسا ؛
یعنی برادر بررگ نون که ع مان جد سالطین ع مانی صوفی بود و مرید سید محمد بود؛ اما نه بااه
عنوان شیعه ،بلکه صوفی سنی و اگر خود سید محمد در باطن شیعه بوده و به اخص خواص مریدان
تلقین شیعه گری مینموده خدا میداند؛ اما متظاهر به تسنن بود و به ع مان وعدۀ سلطن ماایداد
و به زبان تفوف او را برادر میخواند که ترک «داش»« ،تاش» میگویااد و باارای احتاارا «فاارداش»
میگوید .وقتی که ع مان اندک فتحی کرد به سید محمد لقب «بکتاااش» داد؛ یعناای باارادر بااررگ
سلطن اس ؛ ذس همین لقب نا آن سلسله و به جای لقب طریقتی سید محمد که معلااو نیسا
در آغاز نه بوده ،جاری شد و انتشار صلوات کبیر در صوفیه شیعه از سااید محمااد بااه بعااد موکااول
گردید .بکتاشیه بر مرار سید محمد ،مرقاادی ساااخته و ورودی ماارارش را نقااره کااوب کردنااد .ایاان
سلسله جمعی سری بود و به براردان طریق «اخی» خطاب کنند .این سلسااله بااا خاکسااار و فرقااۀ
فتیان یا عیاران یا جوانمردان مشابه تامی دارند( ».مدرسی نهاردهی338 :1393 ،و)339
بکتاشیه مانند خاکساریه خانقاه ندارند و محل اجتماع خود را تکیه مینامند «ورود به فقر و بااه
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کار بردن رشمه ،به عینه مانند خاکسار انجااا میگیاارد .بابااا حااق دارد ماننااد کشیشااان کاتولیااک،
گناهان را ببخشد .بکتاشیه مانند اهل حق (علیاللهی) به تناسخ عقیده دارند و باارای اعااداد خااواص
خاصی قائلند و به عدد نهار اهمی فراوان میدهند و کتاااب جاااودان کبیاار فضاالاهلل حرفاای را در
تکیههای خود تدریس میکنند لباس افراد بکتاشیه جبه سفید اس کااه ان را سااکه نامنااد و کاااله
دوازده ترک بر سر نهند که مخفوص باباها به کار برده می شود و دور کاله شااال ساابر میذیچنااد و
سنگی به گردن آویخته که محاذی سینه قرار میگیرد که آن را سن تسلیم مینامند که مشااابه
به سن قناع اس که مراشد خاکسار به کار میبرند و باباها در حال حرک تبرزین دو د و یااک
عفای بلند با خود همراه دارند فدائیان حاجی بکتاش را ابدال گویند»( .مدرسی نهاااردهی:1389 ،
 61و )62
معفومعلی شاه آداب و عقاید سلسلۀ بکتاشیه را این گونااه بیااان ماایکنااد« :و نیاار طریقا آن
بررگوار به شیخ معروف کرخی می رسد و مولد و موطن آن جناب ،خراسان در شهر نیشااابور بااوده و
جیبۀ من جیبات الحق ایشان را ربوده ،ماادتها روز و شااب در دشا و صااحراها گردیااده ،در نجااف
اشرف و مکۀ معظمه مدتها معتکف بوده و در حدود ششفد و شف هجری در عوالم مکاشفه مأمور
به مسافرت و سیاح رو گردیده به بالد رو آمااده .آخراالماار بااه قریااۀ سااولیجه ،واقااع در حااوالی
اماسیه منرل گرفته در آن وق خواندگار آن کشور اورخان بن مرادخان ترکمان ساالجوقی از اجااداد
سالطین ع مانی ،برای استمداد هم به منرل حاجی بکتاش رفته ،اظهار اخالص کاارده و خاواهش
اسم و علمی برای سپاهیان خود کرده .حاجی بکتاش آستین خرقۀ خود را جدا کرده ،بر سر یکی از
سپاهیان انداخته فرمود ،اسم این گروه ینکی نری باشد و سفیدرو باشند .این نااا باار ایشااان باااقی
ماند و به صورت آستین خرقه ذارنه یی بر عقب کاله خود آویختند و قاشقی نوبی بااه جااای ابلااق
برذیش کاله خود زدند و در بیرق سرخی که داشتند ،شکل هالل ماه و شمشیر که کنایه از ذوالفقااار
اس  ،دو سر نقش کردند .عدد ینکی نری که هرار نفر بود هاار سااال از اوالد نفاااری کااه مساالمان
میگردند ،هرار نفر میافرود تا به تدریج بسیار شدند و عدد این طایفه در عهد سلطان محمد نهار
به نهل هرار رسید( ».معفومعلی شاه،1374،ج)346 :2
«در غالی بودن ایشان شبههیی نیس و از کسوت کبود نفرت دارند و هر که لباس نیلی بپوشااد
او را بد می شمرند و از مخترعات معاویه دانند و از خفایص ایشان اس لباااس و تاااج ساافید دوازده
ترک و دو سن تسلیم و قناع یکی بر گردن و دیگااری باار کماار بندنااد و از جملااه اتمااا مراتااب
سلوک زیارت حضرت رضا (ع) دانند و دیگر ملتر بعضی عبادات نباشند و لیااالی جمعااه را محتاار
دارند و مراسم تعری روز عاشورا را به عمل آرند( ».معفومعلی شاه،1374،ج)347 :2
 -5-1-1-7سلسله نعمت اللهیه از سالسل معروفیه
سید نور الدین نعم اهلل ،معروف به شاه نعم اهلل و شاه ولی ،بنابر قول مشهور در سال ( 730یااا
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 731هجری) در حلب به دنیا آمد .وی به موجب روای از جانب مادر ،به کردان شاابانکاره منسااوب
بود؛ اما ذدرش میرعبداهلل سیدی از اعقاب اسمعیل بن جعفر بود که فرقۀ اسمعیلیه به او منسوباند.
«خود سید نعم اهلل که جد بیستم یا نوزدهم خویش را رسول خدا میخواند ،نیر انتساب خود را بااا
ابن اسمعیل تفری میکند .عنوان شاه که جرء لقب او هس ممکن اس تا حدی به سبب انتساب
به همین اسمعیل یا به شاه والی – حضرت علی مرتضی -بوده باشد اما نظیر آن مقااارن عفاار وی
در نا بعضی دیگر از صوفیه یا مدعیان رهبری نهض های صوفیانه ،وجود داشته اس  .استعمال این
عنوان درحق مشایخ ،هرنند در نا قدمای صوفیه به عنوان لقااب ،تااداولی نداشااته اسا  ،از وقتاای
معمول شد مشتمل بر اشارت یا کنایهای بود به اینکه مشایخ طریقا بار نفااوس خااویش و نفااوس
دیگران سلطن داشتهاند و مقهور نفس و محکو امر دیگران نبوده اند( ».زرین کوب189 :1393 ،و
)190
شیخ یوسفعلی بهبهانی ترتیب سلسله نعم اللهیه را ننااین بیااان ماایکنااد« :سااید نعما اهلل
کهبانی و او از شیخ عبداهلل یافعی و او از شیخ صال تبریری و او از شیخ جمال الادین کااوفی و او از
شیخ ابوالفتوم سعیدی و او از شیخ ابومدین مغرباای و او از شاایخ ابوعبااداهلل اندلیساای و او از شاایخ
ابولبرکات ابولفضل بغدادی و او از شیخ احمد غرالی و او از ابوبکر نساج و او از شیخ ابولقاساام و او از
شیخ ابوع مان مغربی و او از شیخ ابوعلی کاتب و او از شیخ ابوعلی رودباری و او از سید طایفه جنید
بغدادی و او از سری سقطی و او از معروف کرخی الی آخر( ».بهبهانی)165 :1116 ،
در کتاب مراحل السالکین ذکر شجره خود را باین عبارت بیان کرده اسا « :ایاان حقیاار؛ یعناای
محمد جعفر ،الملقب به مجیوبعلی ،از جمله مریدان قدوۀ المحققااین السااالکین الواصاالین ،حسااین
علی شاه اصفهانی و آن حضرت مرید جناب نورعلی شاه اصفهانی و آن حضاارت مریااد قطااب دایاارۀ
آفاق جناب سید معفو علی شاه دکنی و آن حضرت مرید جناب شاه علی رضا و آن حضرت مریااد
جناب موالنا شمس الدین و آن حضرت مرید موالنا سید محمود الاادکنی و آن حضاارت مریااد سااید
نورالدین شاه نعم اهلل ولی کرمانی و آن حضرت مرید شیخ عبداهلل یافعی و آن حضرت مرید شاایخ
ابی صال البربری و آن حضرت مرید شاایخ نجاام الاادین کمااال الکااوفی و آن حضاارت مریااد شاایخ
ابوالفتوم الشهید السعید و آن حضرت مرید ابی مدین المغربی و آن حضرت مرید شیخ ابی السااعید
االندلسی و آن حضرت مرید شیخ ابوالبرکااات و آن حضاارت مریااد شاایخ ابوالفضاال البغاادادی و آن
حضرت مرید شیخ احمد الغرالی و آن حضرت مرید شیخ ابی البکر النساج و آن حضرت مرید شاایخ
ابوالقاسم الگرکانی و آن حضرت مرید شیخ ابوع مان المغربی و آن حضرت مرید شیخ ابوعلی الکاتب
و آن حضرت مرید شیخ ابوعلی الرودباری و آن حضرت مریااد شاایخ جنیااد البغاادادی و آن حضاارت
مرید سری السقطی و آن حضرت مرید شیخ معروف الکرخی و آن حضرت مرید اما ثااامن حضاارت
اما رضا علیه االف التحیۀ و ال ناء( ».مجیوبعلی شاه ،بیتا)296-298 :
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زرین کوب دربارۀ آداب سلسله نعم اللهیه میگوید« :آنگونه که از روایات برمیآید ،نعما اهلل
در لباس بسیار ساده بود ،غالباً کرباس یا صوف سپید میذوشید و م ل علماء و سادات ،ننااانکااه در
آن ایا رسم بود ،عمامه داش ؛ بهعالوه گاه کپنک نمدین میذوشید و بعضی اوقات ردایی ذشاامین،
به لباس خاص صوفیه که فرجی و خرقۀ کبود بود ،تقیدی نداش  .رفتارش هم غالباً شایستۀ علماااء
و توأ با جالل وقاری بود که در نفوس تأثیر بسیار میکرد این وقار و جالل ،حتی در مجالس سماع
او نیر منعکس بود؛ نراکه در این مجالس قوالی به نواختن دف و نی اکتفا میشد ،نه نرخ و رقفاای
در کار بود نه تار و طنبوری ،سادگی اطوار را نیر با سادگی معیش همراه داش و همین نکتااه بااود
که برغم عنوان شاه که در اول نا خویش میافرود و تخلص سید که در ذاااره ای اشااعار منسااوب او
گه گاه رعون آمیر مینماید ،سیمای وی را در نظر عامه محبوبیا خاااص ماایداد( «.زریاان کااوب،
194 :1393و)195
وی عقاید این سلسله را این گونه بیان میکند« :تعلیم عمدهای که در کال او همهجا بااه نشاام
میخورد و خمیرمایۀ اصلی نظم و ن ر او را تشکیل میدهد ،مسااألۀ وحاادت وجااود اسا در معناای
وحدت در ک رت .نعم اهلل اقوال و تعالیم ابنعربی را به هر بیانی تفسیر میکرد و آثار او م ل بعضی
آثار عراقی و جامی و غالب اشعار مغربی جلوهگاه اندیشه و عرفان ابنعربی اسا  .البتااه در تفساایر و
تقدیر آراء ابنعربی به سایر اقوال او نیر توجه داش  :مسااألۀ والیا  ،مسااألۀ قطااب ،و حتاای مسااألۀ
اسرار حروف و دوایر والی را م ل ابنعربی باطن نبوت مایدانااد و غیاار کساابی؛ امااا در اعتقاااد بااه
اقطاب دوازدهگانه ظاهراً تمایالت شیعی وی هویدا اس ( ».همان)198 :
-2-1-7سلسلههای معروفیه که در کتاب رشحات الغیبیه نام آنها ذکررر نشررده و برره نررام
سلسله دیگر بیان شده است:
-1-2-1-7سلسله دیگر(سلسله سهروردیه از سالسل معروفیه)
«سلسله سهروردیه منسوب به شهابالدین عمربن عبداهلل سهروردی ( )632اس که در تفااوف
طریقهای معتدل داش و عوارف المعارف او گواه این دعوی اس  .شیخ سعدی در بغداد از صحب او
بهره یاف و در بوستان خویش او را به عنوان «شیخ دانای مرشد ،شهاب» نا میبرد( ».زرین کااوب،
 ) 81 :1389این سلسله بیشتر از سرزمینهای اسالمی ،در هندوستان رواج دارد در تفااوف اسااالمی،
مرید در شریع نیر باید ذیرو مکتبی باشد که مرشد او در آن طریقه گا نهد.
مدرسی نهاردهی دربارۀ عقاید سلسلۀ سهروردیه ننین میگوید« :سلسااله سااهروردیه در هنااد
شهرت فراوانی دارد در بعضی موارد ذکر جلی و سماع را جایر میشمرند و بااهتناسااخ اعتقاااد راسااخ
دارند و حتی عدهای از صوفیان این سلسله معتقدند که بعضی از مشایخ بالفاصله ذس از فااوت خااود
می توانند با همان جسد در نقطه دورتری به زندگی ادامه دهند و خالیق را ارشاد کنند! گویند نماااز
صب را اولینبار آد خواند و نماز ظهر را در نهار رکع ادریس به جا آورد و نماز عفاار را یااونس و
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مغرب را عیسی و عشاء را موسی انجا دادند و نمازهای یومیه برای مسلمین فریضااه اسا و باارای
ذیغمبر (ص) نافله اس و برای ذییرفتن مرید مرشد بایستی در خواب ملهم شود و بعضی از بررگااان
این سلسله مدعیاند که مرید را به یک نگاه به حد کمال رسانیدهاند( ».مدرسی نهاااردهی:1393 ،
)134
شیخ یوسفعلی بهبهانی در کتاب رشحات الغیبیه فاای تحقیااق طریااق الفااوفیه ترتیااب انتساااب
سلسلهای را به نا سلسله دیگر ذکر میکند که در کتاب طرایق الحقایق به عنوان سلسله سهروردیه
بیان شده اس وترتیب آن ننین اس :
« اما شیخ اعظم شهاب الدین عمر سهروردی معلو اس نسب او از قولش که فرمااود؛ امااا بعااد
ذوشیده اس شیخ الفال المقری المحدث المعمر نجم الدین ابوالولید اسمعیل بن ابراهیم بن ابابکر
التفلیس المعروف به ابن االما  ،خرقۀ تفوف را به شروط آن از نرد اهل آن ،یحیی باان عباادالرحمن
بن علی بن محمود جعفری و او از جمال الدین ابو حامد محمد بن شیخ ابی الحسن علی بن جمااال
سرابی و او از ابی الفت محمود المحمودی الفابونی سالمی در خانۀ او و فرمود کااه نپوشااانیدند ماارا
خرقه به شرایط آن مشایخ ثالثه که یکی از ایشان محی الدین ابااو عبااداهلل محمااد باان ابااراهیم باان
احمد الحمیری الفارسی و او ذوشیده اس خرقه از دس والدش شیخ االما ابواسااحق ابااراهیم باان
احمد الحمیری الفارسی و والد او از شیخ الشیوخ احمد بن خلیفه بیضاوی و او از ابواسااحق ابااراهیم
بن شهریار الکازرونی و او از شیخ ابو عبداهلل محمد بن خفیف و او از جعفر حیا و او از اما ابااو عماار
اصطخری و او از اما ابوتراب نخبشی و او از اما ابو علی شقیق بلخی و او از اما ابو عماار و موساای
بن زید قرافی و او از اویس قرنی و او از حضرت امیرالمومنین (ع)( ».بهبهانی)161 :1116 ،
و به طریق دیگر آنکه شیخ ابوعبااداهلل محمااد باان خفیااف اخاای طریقااه نمااود از شاایخ الطایفااه
ابوالقاسم جنید قدس سره و نسب جنید قبل از این میکور شد و طریق ثانی ،نسب خرقۀ ابااوالفت
محمود محمودی الفابونی گفته اس شیخ صدرالدین ابولحسن محمد بن عمر بن علاای باان محمااد
حمویه جوینی که ذوشانید مرا خرقه شیخ عماد الدین ابوالفت ابوالحفص عمر باان علاای باان الشاایخ
الشیوخ ابو عبداهلل بن حمویه و او رسیده بود به صحب ابو لفضل محمااد فارماادی و او بااه صااحب
شیخ عبداهلل بن علی بن عبید الطوسی معروف به گرکان و او به صحب ابوع ماان سااعد باان سااال
مفری و او به صحب عمر و محمد بن اباارهیم زجاااجی نیشااابوری و او باه صااحب شاایخ الطایفااه
ابولقاسم جنید.
طریق ثالث گفتهاند شیخ ربانی شهاب الدین ابوحفص و ابو عبداهلل عمربن محمد بن عبداهلل باان
محمد اکمری السهروردی که خرقه ذوشانیدند مااا را عاام مااا شاایخ االسااال ابونجیااب ضاایاء الاادین
عبدالقاهر بن عبداهلل بن محمد سهروردی و عم ایشااان گفتااه کااه ذوشااانید خرقااه عاام ماان شاایخ
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االسال وجیه الدین عمر بن محد المعروف به حمویه وذوشانیده بودند او را دو شیخ یکاای ذاادر ماان
محمد بن حمویه و او از شیخ احمااد دینااوری و او از ممشاااد دینااوری و او از شاایخ الطائفااه جنیااد
بغدادی و او از خالوی خود سری سقطی و او از معروف کرخی و او از اما هما تما علی بن موسی
الرضا علیه السال و شیخ ثانی اخروج درکانی و او از ابولعباس نهاوندی و او از شیخ ابو عبداهلل محمد
بن خفیف و او از شیخ الطایفه ابولقاسم جنید و او از خالوی خود سری سقطی و او از معروف کرخی
و او از حضرت علی بن موسی الرضا علیه السال .
و سید محمد نیر حکای کرد که دیدیم نسخه متضمن خرقه شیخ محمد بن طلحه شااامی کااه
او شیخ بود در شا و حلب و بغداد و سایر بالد و صورت آن نسخه اینس که گفته بود شیخ محمااد
که استماع من و نیس مرا توفیقی مگر به اهلل تعالی از شیخ خود و قبلی و قدومی و سبب نجاااتی و
آزاد کننده کردن من و خالص کننده من و ملحق سازنده من به اشبام نوریا ؛ یعناای عااالم اروام و
معلم و معرف در علم وزن؛ یعنی علم محاسبه و مراقبه اجل و اوجد عااالم الفااف صاافی الاادین تاااج
االسال ابولحسن علی بن ارمویه و او سماع نمود از شیخ صال و غیب الادین خراباای و او شاانیده از
شیخ شهاب الدین سهروردی و او از شیخ لیث الدین جبائی و او از شیخ عفیف الاادین حلباای و او از
شیخ ذی النون مفری و او شنیده از موالنا و سیدنا االمااا الهمااا التمااا الحساان العسااکری علیااه
السال و او از ذدرش االما الهما التما علی بن محمد النقی الهادی و او از ذاادرش االمااا الهمااا
التما محمد بن علی التقی الجواد و او از ذدرش االما الهما التما علی بن موسی الرضا العلیم و او
از ذدرش االما الهما التما موسی بن جعفر الکاظم الحلیم و او از ذدرش االما الهما التما جعفر
بن محمد الفادق االمین و او از ذدرش محمد بن علی الباقر العلو االنبیاء والمرسلین و او از ذاادرش
االما الهما التما علی بن الحسین صاحب ال فنات سید العابدین و او از ذدرش االما الهما التما
ابی عبداهلل الحسین الشهید و او از برادرش االما الهما التما ابی محمد الحسن الرکی المجتباای و
او ا ز ذدرش االما الهما التما علی بن ابی طالب امیر المومنین و امااا المتقااین یعفااوب الاادین و
قائد الغر المحجلین و او از سیداالولین و االخرین واالنبیاء والمرسلین محمد المفااطفی صاالی الللااه
علیه علیهم السال و آنحضرت از جبرئیل و جبرئیل عن اهلل سبحانه و مشاااهده شااد ایاان نسااب در
بیس و هفتم ربیع االول سنه هشتفد و شف و هف در بغداد دارالسال و صلی اهلل علی ساایدنا و
نبینا و حبیب الهنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و انیس نفوسنا محمد سید االنبیاااء و المرساالین و
آله الطیبین الطاهرین المعفومین صلوات اهلل و سالمه علیهم اجمعین( ».بهبهانی)162 :1116 ،
در کتاب طرائق الحقایق نهار رشته منشعب شده از سلسله سهروردیه ،به گونه ای متفاوت بیان
شده اس  « :از جناب ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی آنچه به نظر رسیده نهار رشته جاری و متفل
شده اس :
شعبه اولی -اول از عمار بن یاسر االندلسی که سلسله کبرویه به ایشان منتهی می گردد.
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شعبه دو  -دویم جناب قطب الدین االبهری و بعد از وی شیخ رکن الدین سجاساای و از وی دو
بررگوار تکمیل یافته یکی از آن دو شیخ اوحدالدین حامد کرمانی اس و محیی الدین در باب ثااامن
از فتوحات و بعضی رسائل دیگر حکای نموده از وی و به اوحدالدین جماعتی دس ارادت دادهانااد
من جمله شیخ اوحدی مراغهای مشهور به اصاافهانی و ایاان نسااب مبناای از آن ماایباشااد و شاایخ
صدرالدین علی یمنی و ننانکه صاحب نفحات مرقو داشته امیر سااید قاساام تبریااری در اوایاال بااه
شیخ صدرالدین اردبیلی ارادت داشته و بعد از آن به صحب شیخ صدرالدین علاای یمناای رساایده و
یکی از آن دو که به خدم شیخ رکن الدین تکمیل یافته شیخ شهاب الدین اهری تبریری و بعااد از
وی شیخ جمال الدین تبریری و بعد از وی تاج الدین ابراهیم زاهد گیالنی و بعد از وی شاایخ صاافی
الدین اسحق اردبیلی و بعد از وی شیخ صدرالدین اردبیلی و بعااد از وی امیاار سااید قاساام تبریااری
معروف بشاه قاسم انوار.
شعبه سو از طرق سهروردیه آنکه از شیخ ابوالنجیب عبدالقاهر رسیده بشیخ شهاب الدین عماار
سهروردی و از ایشان جمعی تکمیل یافته؛ یکی شیخ شمس الدین صفی و یکاای شاایخ عمادالاادین
احمد فرزند شهاب الدین و یکی شیخ شرف الدین مفل بن عبداهلل سعدی شیرازی.و دیگری شاایخ
احمد یسوی و از وی روای کرده شیخ محمود شروانی و از وی شیخ ابوالعال احمدبن محمود یااردی
و از مشایخ بررگ شیخ شهاب الدین یکی شیخ نجیب الدین علی بن برغش الشیرازی اسا و از وی
کسانیکه به کمال رسیده ،یکی خلف الفدق وی ظهیرالدین عبدالرحمن تکمیل یافته و یکاای شاایخ
سعیدالدین فرغانی و یکی خواجه اما الدین محمد و یکی شیخ نورالدین عبدالفاامد نطنااری و امااا
خواجه اما الدین سلسله ذیر جمال الدین به وی میرسد و در ذکر شعبه ذیرجمالیااه بیااان خواهااد
نمود این طریق را( ».معفومعلی شاه،1374،ج)311 :2
شعبۀ نهار و اما شیخ نورالدین عبدالفمد نطنری از وی فیضیاب شدهاند جناااب شاایخ رکاان
الدین عبدالرزاق کاشانی و شیخ عرالدین محمود کاشانی؛ ننانچه موالنا عبدالرزاق در تأویاال اایااات
می گوید و قد سمع شیخنا الموال نورالدین عبدالفمد الی آخر و شیخ عرالدین محمااود در بعضاای
اجازت نامه تالمیی خود نوشته و انا از وی کتاااب عااوارف المعااارف عاان شاایخی و مااوالی نورالاادین
عبدالفمدبن علی االصفهانی و عن شیخنا العااالم ظهیاار الاادین عباادالرحمن باان علاای باان باارغش
الشیرازی و هما عن شیخهما االما العارف نجیب الدین علی بن برغش الشیرازی و هااو عاان شاایخه
قطب العارفین مفنف الکتاب و نیر از جمله کسانیکه فاایضیاااب شاادهانااد خاادم شاایخ نورالاادین
عبدالفمد نطنری یکی شیخ نجم الدین محمود اصفهانی و یکی شاایخ حسااا الاادین ششااتری و از
شیخ حسا الاادین و شاایخ نجاام الاادین رساایده بشاایخ جمااال الاادین و از وی بااه شاایخ نورالاادین
عبدالرحمن مفری و از وی به شیخ زین الدین ابوبکر خوافی و از خلفای وی اسا درویااش احمااد
سمرقندی( ».همان)312 :
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( ».مدرساای نهاااردهی )193 :1389 ،ی رباای دربااارۀ سلسااله سااهروردیه ننااین ماایگویااد:
«سهروردی عمل به فرایض دین را مقدمۀ وصول به حقیق میشمرد .سلسلههای جاللیّه ،جمالیّااه،
زینبیّه ،خلوتیّه و شعبههای متعدّد و مختلف آن در آسیای صااغیر ،روشاانیّه در افغانسااتان از طریااق
سهروردیّه نشئ یافته اند .زکریّااای مولتااانی ،ایاان طریقا را در هنااد رواج داد و ذیرواناای یافا ».
(ی ربی)204 :1391 ،
مدرسی نهاردهی درباره سهروردیه میگوید « :سلسله سااهروردی از حساان بفااری بااه حبیااب
عجمی و او به حبیب ،سلسله سهروردیه را بنا نهاد؛ لیا سااهروردیه را حبیبیااه نیاار گوینااد .شاایخ در
شریع تابع اما ابوحنیفه بود (ابوحنیفه یعنی ذدر قلمدان)و عل وجه تسمیه آن بود که در محضر
اما صادق (ع) تلمی میکرد تقریرات اما را به کتاب درآورده و از جها احتیاااط بااه قااوۀ حافظااه
خود تکیه نمیکرد و دیگر طالب به عنوان سخریه این لقب را به وی داده و اما اعظم از جه ایاان
که این نا نشان دهنده وی به آستان حضرت صادق (ع) اس  ،با افتخار این اسم را بر خااود نهاااد».
(مدرسی نهاردهی193 :1389 ،و )194ذیروان سهروردیه در سلوک ترک حیوانی کرده موی ساار و
ریش و سبل نرنند و کفش نوبی برذا کنند که حیوانات خرد زیر ذا ذایمااال نگردنااد حتاای ناااخن
نچینند( .همان)135 :
در این سلسله دستورات ذکری در خواب به مرید تعلیم داده میشود و سیر روحی سالکین این
سلسله به وسیله خواب انجا میگیرد .ذیغمبر اکر (ص) علاای(ع) را جانشااین خااود قاارار داد و آن
حضرت اما حسن و اما حسین و حسن بفااری و کمیاال باان زیاااد را خلیفااه ساااخ در سالساال
تفوف که در شریع اهل تسنن هستند غیر از سلسله نقشبندیه قضیه غدیر خاام را قبااول دارنااد و
اظهار میدارند علی جانشین روحی ذیغمبر بوده و دیگر خلفااای راشاادین ساالطان ممالااک اسااالمی
بودهاند .اما حسین هم از ذدر و هم از برادر خرقه گرف تا به حضرت رضا (ع) رسید و آن حضاارت
به معروفی کرجی عطا کرد شیخ شااهابالدین اسااتاد زکریااا ملتااانی بااوده و در بغااداد درگیشا و
مرارش مقابل مقبره شیخ عبدالقادر گیالنی اس  .مشایخ سلسله سهروردیه را بابا و خواجه مینامند.
شیخ شهاب را شاه شهابالدین نیر گویند .سلسلۀ اقطاب سهروردیه به حضرت علاای (ع) میرسااد».
(همان)192 :
 -2-2-1-7سلسله دیگر(سلسله جمالیه از سالسل معروفیه)
«سلسلۀ ذیرجمالیه منسوب به ذیر جمالالدین احمد اردستانی اس و اردستان قفبهای اس از
مضافات اصفهان و قریااب ذااانرده قریااه از توابااع او اسا و ایاان بررگااوار صاااحب تفااانیف بساایار و
منظومات زیاده از ذنجاه هرار بی که مطالب بلند را مشتمل اسا ( ».معفااومعلی شاااه،1374،ج:2
)355
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شیخ یوسفعلی بهبهانی مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان میکند که بااا
تطبیق ترتیب اشخاص آن مشخص شد که سلسله ذیر جمالیه اس وی ترتیب این سلسله را ننااین
بیان میکند« :ذیر جمال الدین صوفی اردستانی فی اعمال اصفهان و او از ذیار مرتضاای اردسااتانی و
او.از ذیر اما الدین نائینی و او از شیخ عالء الدوله زواری و او از شیخ زین الدین نائینی و او از شاایخ
اما الدین ذدر خود شیخ عبدالسال کاموسی و از مریدان شیخ عبدالسال انااد بابااا عااارف مقاااری و
شیخ محمد اصفهانی اشوانی لمشهور برشمان وذسر شیخ محمد شیخ فخرالدین و هر دو مدفون انااد
بر شوان و شیخ عبدالسال سماع نموده اند از شیخ عراقی و او از شیخ بهاءالدین زکریا مالتااانی و از
شیخ محمد یسوی و او از شیخ شهاب الدین عمر سااهروردی و او از شاایخ ابولحبیااب محمااد القااادر
سهروردی الی آخر»( .بهبهانی)163 :1116 ،
در کتاب طرائق الحقایق ترتیب سلسلۀ ارادت و اتفال طریق ایشان به معروف این گونااه بیااان
شده اس « :وی مرید ذیرمرتضی علی اردستانی اس و او مرید شاایخ محمااد زوارۀ بااوده و او مریااد
خواجه عرالدین حسینالکاموسی و او مرید والد خود خواجه صاینالدین اصفهانی و او مرید والد خود
خواجه زین الدین عبدالسال و او مرید مرید خواجه اما الدین محمد بوده و وی مرید شیخ نجیااب-
الدین علی برغش شیرازی و وی مرید شیخ شااهابالاادین سااهروردی و وی مریااد عاام خااود شاایخ
ابوالنجیب عبدالقاهر سهروردی و وی مرید شیخ احمد غرالی اسا ( ».معفااومعلی شاااه،1374،ج:2
)356
و در ریاض السیاحه ذکر این سلسله ننین بیان شده اس « :ذیر جمال الدین صااوفی اردسااتانی
و او از ذیر مرتضی اردستانی و او.از ذیر اما الدین نائینی و او از شیخ عالء الدوله زواری و او از شاایخ
زین الدین نائینی و او از شیخ اما الدین ذاادر خااود شاایخ عبدالسااال کاموساای و از مریاادان شاایخ
عبدالسال اند بابا عارف مقاری و شیخ محمد اصفهانی و شیخ عبد السااال اسااتماع نمااوده از شاایخ
فخرالدین عراقی و او از بهاءالدین زکریای ملتانی و او از شیخ شهاب الدین سااهروردی( ».شاایروانی،
)134 :1339
-3-2-1-7سلسله دیگر(سلسله پیرحاجات از سالسل معروفیه)
« از سالسل معروفیه سلسلۀ مشهوره به ذیر حاجااات اسا کااه بااه جانااب ابواسااماعیل خواجااه
عبداهللبن ابی منفور محمداالنفاری الهروی انتساب یافته و ایشان نسب به ابوایااوب انفاااری ماای-
رسانند و خود فرموده :که مشایخ من در حدیث و علم شریع بسیارند ،اما ذیر من در اینکار؛ یعناای
در تفوف و حقیق شیخ ابوالحسن خرقانی اس و اگر من خرقانی را ندیدمی ،حقیق ندانستمی و
ذیرخرقانی شیخ ابوالعباس قفاب آملی و ذیروی محمدبنعبداهلل طبری و ذیااروی ابومحماادجریری و
ذیروی ساایدالطائفه جنیدالبغاادادی و او از سااریسااقطی و او از معااروف کرخاای قاادس اساارارهم».
(معفومعلی شاه،1374،ج)364 :2
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مؤلف رشحات الغیبیه ترتیب سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان میکند که بااا تطبیااق ترتیااب
اشخاص آن مشخص شد که سلسله ذیرحاجات اس وی ترتیب این سلسله را ننین بیان ماایکنااد:
«سلسله دیگر شیخ المشهور به ذیرحاجات محمد بن احمد بن ابانفر الخاد و او از شاایخ ابوعبااداهلل
انفاری و او از شیخ ابوالحسن خرقانی و او از شیخ ابوالعباس قفاب قشری و او از شاایخ محمااد باان
عبداهلل نطنری و او از شیخ ابااو محمااد جریراناای و او از سااید الطایفااه جنیااد بغاادادی الاای آخاار».
(بهبهانی )163 :1116 ،در کتاب بستان السیاحه نیر سلسله ذیرحاجات به همین ترتیب بیااان شااده
اس ( .شیروانی)348 :1248 ،
-4-2-1-7سلسله دیگر(سلسله قونیویه از سالسل معروفیه)
سلسلۀ قونیونه به جناب شیخ صدرالدین محمد باان اسااحق القونیااوی نسااب داده شااده اسا
«خالصه جالل قدر ابوالمعالی شیخ صدرالدین محمد بن اسحق قونیااوی قادّسسااره زیاااده از حااد
تقریر و قدر تحریر اس ( ».همان)357 :
ننانکه میگویند موالنا جاللالدین در م نوی با این اشعار اشاره به او فرموده اس :
ذاااای اساااتداللیان ناااوبین باااود

ذای نوبین سخ بی تمکین بااود

غیااار آن قطاااب زماااان دیاااده ور

کر ثباتش کااوه گااردد خبااره ساار

(مولوی ،1392 ،ج)649 :1
شیخ یوسفعلی بهبهانی مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان ماایکنااد کااه
در بستان السیاحه با همین نا و ترتیب بیان شده اس و با تطبیق ترتیب اشخاص آن مشخص شااد
که سلسله قونیویه اس وی ترتیب این سلسله را ننین بیان میکند« :سلسله دیگر شیخ صدرالدین
قونوی و او از شیخ محی الدین عرباای و او از شاایخ ابومحمااد یااونس قفااار نیشااابوری و او از شاایخ
عبدالقاهر الوری الجبلی و او از شیخ ابویرید مخرومی و او از شیخ ابولحسن علی قروینی و او از شیخ
ابوالفرج طرسوسی و او از شیخ ابولفضل عبدالواحد تمیمی و او از شیخ ابولحسین المشهور به زهیااد
فارسی و او از سید طایفه شیخ جنید الی آخر( ».بهبهانی )163 :1116 ،و (شیروانی)348 :1248 ،
-2-7سلسله هایی که در کتاب رشحات الغیبیه با ذکر نام بیان شده است:
-1-2-7سلسله طیفوریه
طیفوریه یعنی ذیروان بایرید طیفور بنعیسی بسطامی ،عارف معروف که بااه اصااطالم هجااویری
« طریق وی غلبه و سکر بود و غلبه حق عرّوجل و سکر دوستی از جنس کسب آدمی نباشد و هرنه
از دایرۀ اکتساب خارج بود ،بدان دعوت کردن باطل بود وتقلید بدان محال» .بهطوری که قبال گفتااه
شد بایرید بسطامی و اتباع او گویند که« :صحو بر تمکین و اعتدال صف آدمی صورت گیاارد و آن
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حجاب اعظم بود از حقتعالی و سکر بر زوال آف و نقص صفات بشری و ذهاب تدبیر و اختیااار وی
و فناء تفرفش اندر خود به بقای قوتی که اندر او موجود اس به خالف جنس وی و این ابلغ و اتاام
و اکمل».میهب بایرید بسطامی یعنی طریق «سکر» بهکلی مخااالف ماایهب جنیااد بغاادادی ،یعناای
طریق «صحو» اس ( .غنی )390 :1389 ،عطار نیشابوری در تیکره االولیا درباره بایرید ننااین ماای
گوید« :اکبر مشایخ بود و اعظم اولیا و حج خدای بود و خلیفه به حق و قطب عالم ومرجع اوتاااد و
ریاضات و کرامات او بسیار اس و در اسرار و حقایق نظری نافی و جدی بلیااغ داشا دائاام درمقااا
قرب و هیب بود و غرقه آتش محب و ذیوسته تن را در مجاهده و دل را در مشاااهده ماایداشا و
روایات او در احادیث عالی بود( ».عطار)138 :1395 ،
شیخ یوسفعلی بهبهانی ترتیب سلسلۀ طیفوریه را این گونه بیان میکند« :ابوزید بسطامی قدس
سره و او مشهور اس در اخی طریقه از اما هما جعفر بن محمد الفادق علیه السال بعااد از آنکااه
خدم صد و سیرده شیخ رسیده و حضرت صادق علیه السال صدو نهاااردهم بااود و هشااتاد سااال
سقای آن حضرت بود .روزی حضرت صادق علیه السال به او فرمود که بیار کتاب را از طاقچه؛ ذااس
ابویرید عرض نمود که یابن رسول اهلل در کجاس طاقچااه .حضاارت فرمااود کااه باااالی ساار توسا
طاقچه و به تحقیق که بودهای تو نند سال در این خانه و در ایاان اتاااق و ندیادهای طاقچااه باااالی
سرت را .ذس عرض نمود که یابن رسول اهلل ،شوق من به تو از استفاده نور و فیوضات ،مانع بوده ماارا
از مشاهدۀ این .ذس حضرت فرمود به تحقیق که تما اس کار تو ،باارو باه سااوی بسااطا و بخااوان
مردمان را به خدا و رسول و اولیاء او .ذس شیخ حسب االماار امااا علیااه السااال رفا در بسااطا و
نندی در آنجا بود و جماع ک یری را هدای نمود و در آنجا به رحم ایردی واصل شد و در آنجا
مدفون اس ( ».بهبهانی)164 :1116 ،
وترتیب عروج سلسله طیفوریه ننین آمده اس « :شیخ زین الدین ابااوبکر خااوافی و او از شاایخ
شهاب الدین بسطامی و او از شیخ جمال الدین عبدالحمید محمد بسطامی و او از علی بسطامی و او
از عبداهلل بسطامی و او از ابوالفدق ابااوبکر باان داود و او از عباادالرحمن باان داود و او از امیاار نظااا
الدین محمود و او از نجم الدین فضل هلل و او از جالل الدین مسعود و او از مجدالدین شاهنشاااه و او
از جمال الدین علی و او از عرالدین و او از عبداهلل العریر و او از جمال عبدالحمید و او از شیخ کبیاار
اردستانی و او از حسن درزخ ی و او از ابوبکر امیهان و او از ابراهیم کشبان و او از عمو موساای و او از
شیخ ابوزید بسطامی و او از اما هما تما جعفر بن محمد الفادق (ع) الی رسول اهلل(ص).
و به طریق دیگر شیخ ابواسحق و او از شیخ علی سهل صوفی و او از شیخ یوسف بنا و او از شیخ
ابولعباس موسوس و او از محمد اساامعیل مغرباای و او از شاایخ ابااوبکر وراق و او از شاایخ ابوعبااداهلل
ترمد ی و او از شاه شااجاع کرمااانی و او از شاایخ ابوعبیااد بفااری و او از شاایخ عبااداهلل مکاای و او از
ابوعبداهلل و او ازفضل و او از احمد و او از یحیی و او از ابوالحسین نوری و او از سید زقه منفااور و او
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از عمار و او از احمد و او از عاصم و او از ابوتراب بخشی و او از عمر حداد و او از احمد خضاارویه و او
از یحیی و او از معاذ رازی و او از حاتم اصم و او از سلیمان دارانی و او از ابوزید بسطامی و او از شیخ
ابوشفیق و او از حارث محاسبی و او از بشرحافی و او از سری ساقطی و او از معااروف کرخای و او از
فضیل عیاض و او از ذالنون مفری و او از ابراهیم ادهم و او از حسن بفری و او از امااا همااا تمااا
حسین بن علی علیه السال الی رسول اهلل صلوات اهلل علیهم( ».بهبهانی 164 :1116 ،و )165
معفو علیشاه در کتاب طرائق الحقایق درباره طیفوریه ننین ماایگویااد« :و از سالساال بااررگ
سلسلهای اس که از حضرت اما به حق ناطق جعفرالفادق سال اهللعلیه ،به واسطۀ ابویرید طیفااور
بسطامی قدسسره جاری شد و به این نسااب  ،ایاان سلسااله را طیفوریااه گوینااد و شااعبهای از ایاان
سلسله را شطاریه نامنااد ،بعضاای را شااطاریۀ طبساایۀ گیلکیااه خواننااد و برخاای را عشااقیه داننااد».
(معفومعلی شاه،1374،ج)151 :2
و در بستانالسیاحه ذکر سلسلۀ طیفوریه ننین بیان شده اس « :سلسله ابو یرید بسطامی اس
و اومشهور اس در اخی طریقه از هما اما جعفر صادق ،بعد از آنکااه خاادم صااد و ساایرده شاایخ
رسیده وحضرت صادق صد ونهاردهم بود ومدت هش سال و زیاده بر این گفته اند که سااقایی آن
حضرت نموده( ».شیروانی)348 :1248 ،
 -2-2-7سلسله بابا حافظ
صاحب رشحات ترتیب سلسله بابا حافظ را ننین بیان میکند« :سلسله دیگر باباحااافظ مشااهور
به کهنه ذوش و او از سید محمد ماهرو و او از سید زین العابدین هاشمی و او از شیخ ابوالخیر و او از
شیخ ابولفتوم سعیدی و او از ذیر علاای قاااری و او از ساالطان ابولقاساام داود اندلیساای و او از شاایخ
محمد مدنی و او از شیخ اسماعیل رومی و او از شیخ ابراهیم خطایی و او از شیخ ابوالمعدن صنعانی
و او از سلطان ابراهیم ادهم و او از حضرت اما هما تما حضرت محمد الباقر علیااه السااال و او از
ذدرش علی امیرالمومنین (ع) و طریق دیگر اخی نموده سید محمد ماهرو از سید حیدر ترمادی و او
از شیخ حاجی نظا الدین فارسی و او از حاجی محمد بغاادادی و او از شاایخ محمااود عاادنی و او از
سید نفیرالدین بلخی و او از حاج عمران طااایفی و او از حاااجی منفااور بلخاای و او از سااید حسااا
الدین رودباری و او از حاجی خلیل دریابااادی و او از شاایخ عباادالعریر بخاااری و او از شاایخ ابااراهیم
تستری و او از سید جالل الدین مشهدی و او از شیخ ابراهیم خطایی و او از سلطان ابراهیم ادهاام و
او از اما محمد باقر (ع)( ».بهبهانی)164 :1116 ،
در طرائق الحقایق ترتیب سلسله بابا حافظ ننین اس « :بابا حافظ مشهور به کهنه ذااوش و او از
سید محمد ماهروی و او از سید زیاان العاباادین هاشاامی و او از شاایخ ابااراهیم روماای و او از شاایخ
ابراهیم خطائ ی و او از ابوالمعدن صنعانی و او از سلطان ابراهیم ادهم و او از حضرت اما محمد باااقر
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(ع)( ».معفومعلی شاه،1374،ج)130 :2
ونسب در بستان السیاحه ننین بیان شده اس « :طریق دیگر اخی نموده سید محمد ماااهروی
از سید احمد ترمدی و او از حاجی نظا الدین فارساای و او از حاااجی محمااد بغاادادی و او از شاایخ
محمود عدنی و او از سید نفیر الدین بلخی و او از حاجی عمران طایفی و او از حاجی منفور بلخاای
و او از سید حسا الدین رودباری و او از حاجی خلیل دریا آبادی و او از شیخ عبد العریر بخاری و او
از شیخ ابراهیم تستری و او از جالل الدین مشهدی و او از شیخ ابراهیم خطااائی و او از ابااو المعاادن
صنعانی و او از سلطان ابراهیم ادهم و او از اما هما محمد الباقر (ع) و طریااق دیگاار عااین القضاااه
همدانی ومجدالدین حکیم سنایی غرنوی و نجیب الدین سهروردی اخاای نمااودهانااد از شاایخ احمااد
غرالی( ».شیروانی)349 :1248 ،
-3-7سلسلههایی که در کتاب رشحات الغیبیه نام آنها ذکر نشده و به نام سلسله دیگررر
بیان شده است:
 -1-3-7سلسله دیگر(سلسلهای که از شقیق جاری گردیده)
مؤلف رشحات الغیبیه ترتیب سلسلهای را با نا سلسااله دیگاار بیااان کاارده اسا کااه در کتاااب
طرائق الحقایق نا آن به عنوان سلسلهای که از شقیق جاری گردیده عنوان شده اسا « :و فرمااوده
اس شیخنا و استادنا مؤلف مناهج العرفادر بیااان تشااجیرات سالساال ،بعضاای از صاااحبان سالساال
نسب میدهند خود را به واسطۀ معدودی از اولیاء به سوی شیخاعرالدین احمد دانیالی و استماع او
از قطبالدین عبداهلل دانیالی و او از شیخ شمسالدین محمد ابودلف دانیالی و او از شیخ مجدالاادین
اسماعیل دانیالی و او از شیخ االمین عبدالسال منجی و او از شیخ احمد باوازوری و او از شیخ خضاار
و او از شیخرکنالدین دانیال و او از شیخجمالالدین احمد خطیب و خطیبغیاثالاادین و خطیبااین
از خطیب تاجالدین عبدالمحسنبنعبدالکریم واو از خطیب ابوبکر واو از خطیب ابونفاار محمااود و او
از خطیب ابی القاسم عبدالکریم و او از حضرت قطب االقطاب فی االفاق شیخ ابی اسحق کااازرونی و
او از حسین اکار شیرازی و او از عبداهللالخفیف المدفون بشیراز در بقعه مبارکه که ماادفون اسا در
آن شیخ مفل ا لدین سعدی شیرازی و او از شیخ ابااوحفص حااداد نیشااابوری و او از شاایخ ابااوعمر
اصطخری و او از شیخ ابوتراب نخشبی و او از شیخ شقیق بلخی و او از اما هما تما موسیبنجعفر
علیه السال و شیخ شقیق نیر شنیده اس از شیخ ابراهیمبنادهم واو ازشیخ زید بن موسی الراعی و
او ا زشیخ اویس قرنی و او از اما هما تما امیرالمومنین علی بن ابیطالب علیه السااال ( ».بهبهااانی،
)162 :1116
معفومعلی شاه دربارۀ این سلسله میگوید« :در بستانالسیاحه نیر ذکر سلسلهای نموده کااه بااه
توسط شیخ شقیق از حضرت اما هما موسیبن جعفرالکاظم علیهماالسال جاری گردیده بعباراتااه
میکور میشود و در کتاب ریاضالعارفین میکور اس کااه شاایخ شااقیق بلخاای در خاادم ساالطان
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ابراهیم بن ادهم بلخی تربی یافته و از خلفای حضرت ایشان بود و جمعی را تربیا نمااود ازجملااه
شیخ حاتم اصم که شیخی اس معظم و از مریدان آن جناب اس از سلسلۀ علیه شطاریه محسااوب
و به اما هما محمدالباقر (ع) منسوباند( ».معفومعلی شاه،1374،ج)173 :2
 -2-3-7سلسله دیگر(از شعبات سلسله سهروردیه)
مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان میکند کااه بااا همااین نااا در کتاااب
بستان السیاحه آمده اس و با تطبیق ترتیب اشخاص آن با کتاب طرائق الحقایق مشخص شد که از
شعبات سلسله سهروردیه اس « :سلسله دیگر شیخ ابااولعالء احماادبن محمااود یااردی و او از شاایخ
محمود شیروانی و او از شیخ احمد یسوی الی آخر( ».بهبهااانی )163 :1116 ،و (شاایروانی:1248 ،
)348
مؤلف طرائق الحقایق دربارۀ این سلسله میگوید« :و دیگری شیخ احمد یسااوی و از وی روایا
کاارده شاایخ محمااود شااروانی و از وی شاایخ ابااوالعال احمااد باان محمااود یااردی( ».معفااومعلی
شاه،1374،ج)311 :2
-3-3-7سلسله دیگر
مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با عنوان سلسله دیگر بیان کرده اسا کااه نااا آن مشااخص
نیس این سلسله در کتاب ریاض السیاحه نیر با همین نا بیان شده اس و ترتیب آن ننین اس :
«سلسله دیگر سید اجل الدین عبداهلل الحسینی و او از شیخ زی الدین خوافی و او از شیخ نورالدین
عبدالحمن القرشی و او از مشایخ خود ظهیرالدین عیسی ابیذری و او از شیخ عبدالسااال اقلیاادی و
او از شیخ ابولفت وا سطی و او از شیخ احمد رفاعی و او از شیخ نورالدین عباادالرحمن قرشاای و او از
شیخ یوسف کورانی و از مشایخ شیخ یوسف شیخ حسن سیمری و شیخ ظهیرالدین عیساای و شاایخ
االسال احمد جامی نامقی و شیخ ابوطاهر المهدی بن ابی سعد ابی الخیر و شیخ ابوالسعید ابااولخیر
و شیخ ابونفر سراج و شیخ عبداهلل نیشابوری و شیخ محمد مرتعش و شیخ جنیااد بغاادادی و شاایخ
یوسف از شیخ نجم الدین محمود اصفهانی المدفون به رشمان بلخار و او از شیخ عبدالفمد نطنااری
و او از شیخ نجیب الدین برغش شیرازی و شنیدهاند از او شیخ ظهیرالدین و شیخ عرالدین ابراهیم و
شیخ حاجی شمس الدین محمد ابی النجم و شیخ نجیب الدین از شیخ شهاب الدین عمر سهروردی
و شیخ عبدالقادر جیلی و شاایخ ابوسااعید مخروماای و از شاایخ ابولحساان هکاااری و شاایخ ابااوالفرج
طرس وسی و شیخ ابولفضل عبدالواحد و ابوبکر شبلی و شیخ جنیااد بغاادادی و شاایخ شااهاب الاادین
سماع نمود از شیخ ابونجیب ضیاءالدین عبدالقاهر سهروردی و از مشایخ شیخ عبدالقاهر شیخ احمااد
غرالی و شیخ ابوبکر نساج و شیخ ابولقاسم گرکانی و شیخ ابوع مان مغرباای وشاایخ ابااوعلی کاتااب و
شیخ جنید بغدادی و از مشایخ ابوالقاسم گرکانی شیخ ابوالقاسم نفاارآبادی و شاایخ ابااوبکر شاابلی و
شیخ جنید بغدادی و شیخ عبدالقاهر بسماع او از قاضاای وجیااهالاادین عماار سااهروردی و از مشااایخ
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قاضی شیخ اخی فرج زنجانی و شیخ ابوالعباس نهاوندی و شیخ ابومحمد رویم و شیخ جنید بغاادادی
و قاضی وجیه الدین به سماع او از شیخ ابو محمد عمویه سهروردی و او از شیخ احمد اسود دینوری
و او از شیخ ممشاد دینوری و او از جنیااد بغاادادی و او از ساری ساقطی و از مشااایخ سااری شاایخ
ابوحفص حداد و شیخ ابو عمر اصطخری و شیخ ابوتراب نخبشی و شاایخ شاقیق و ساالطان ابااراهیم
ادهم و شیخ موسی راعی و اویس قرنی و شیخ سری از معروف کرخی و از مشایخ معروف اما هما
تما سلطان علی بن موسی الرضا علیه السال علی بن ابی طالب صلوات اهلل علیهم و شاایخ معااروف
نیاار سااماع نمااود از داود طااائی و او از شاایخ حبیااب عجماای و او از حساان بفااری و او از حضاارت
امیرالمومنین علیه السال ( ».بهبهانی)162 :1116 ،
 -4-3-7سلسله دیگر
شیخ یوسفعلی بهبهانی در رشحات الغیبیه سلسلهای را با عنااوان سلسااله دیگاارآورده اسا کااه
انتساب آن به سالسل مشخص نیس و ترتیب آن به این شرم اس « :سلسله دیگر شیخ امیاار قااانی
به سماع او از شیخ زین الدین علی ابوبکر خافی و از جمله مشایخ شاایخ زیاان الاادین شاایخ محمااد
تبارکانی اس و شیخ احمد جامی و شیخ شهاب الدین اسمعیل و شیخ قطب الدین محمااد و شاایخ
شمس الدین محمد مطهر و شیخ احمد شیخ االسال نامقی و شیخ زین الاادین خااافی و او از شاایخ
صدرالدین قروینی و او از شیخ علی ساوجی و او از شیخ عالءالدوله سمنانی به واسطه مرید او شاایخ
عبداهلل غرجستانی المدفون بطوس و شیخ قلقشاه عالم اتراری و شیخ ابوبکر تایبادی و شاایخ حااافظ
ورّونی و شیخ محمود حافظ و شیخ عااالء الدولااه باه سااماع او از شاایخ عباادالرحمن اساافراینی و از
مریدان شیخ عبدالرحمن شیخ جبرئیل لردی اس و شیخ صاادرالدین ابوالبرکااات شاایرازی و سااید
نعم اهلل کهبانی و شیخ ابوبکر واسطی و شیخ عبداسال خنجی و شیخ ضیاءالدین منفور خنجی و
کاکا سلیمان ذشوری و شیخ برهان الدین ساغری المدفون به سمرقند و شیخ عبدالرحمن اساافراینی
سماع نمود از شیخ احمد جوذقانی و او از شیخ رضی الدین علی اساافراینی و او از شاایخ مجدالاادین
بغدادی و او از شیخ نجم الدین کبری و او از شیخ اسمعیل قفری و از مریدان شیخ اسمعیلاند اخی
علی بن محمد الال و شرف الدین محمد بن جمال الدین احمد و شیخ نجم الدین اساافراینی و سااید
علی شهاب الدین علی ال انی الهمدانی و لکن به نند واسطه و شیخ اسمعیل سااماع نمااود از شاایخ
محمد مالکیل و او از شیخ محمااد خاااد قفااری و او از شاایخ ابولعباااس باان ادریاس و او از شایخ
ابویعقوب طبرسی و او از شیخ ابوعبداهلل بن ع مااان و او از شاایخ ابویعقااوب نهرجااوری و او از شاایخ
ابویعقوب سوسی و او از کمیل بن زیاد نخعی و او از حضرت امیرالمومنین و اما المتقین و یعفااوب
الدین علی بن ابی طالب صلوات اهلل و سالمه( ».بهبهانی)163 :1116 ،
نا این سلسله در کتاب بستان السیاحه نیر به همین عنوان بیان شده اس ولی با سلسلهای که
در کتاب رشحات الغیبیه بیان شده اس تفاوتهایی دارد« :سلسله دیگر شیخ امیر قانی ،به سااماع او
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از شیخ زین الدین علی ابوبکر خافی و از جمله مشایخ شیخ زین الدین شیخ محمد تبارکانی اس و
شیخ احمد جامی و شیخ شهاب الدین اسماعیل و شیخ قطب الدین محمااد و شاایخ شاامس الاادین
محمد مطهر و شیخ احمد شیخ االسال نامقی و شاایخ زیاان الاادین خااافی و او از شاایخ صاادرالدین
قروینی و او از شیخ علی ساوجی و او از شاایخ عالءالدولااه ساامنانی بواسااطه مریااد او شاایخ عبااداهلل
غرجستانی و شیخ قلقشاه عالم اتراری و شیخ ابوبکر تایبادی و شیخ حافظ ورویناای و شاایخ محمااود
حافظ و شیخ عالء الدوله به استماع او از شیخ عبدالرحمن اسفراینی و از مریدان شاایخ عباادالرحمن
شیخ جبرئیل لردی اس و شیخ صدرالدین ابوالبرکات شیرازی و به روایتی سید نعم اهلل کرمانی».
(شیروانی)347 :1248 ،
-5-3-7سلسله دیگر
وی سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان میکند که در کتابهای دیگاار نااامی از آن باارده نشااده
اس و انتساب آن به سالسل مشخص نیس :
« سلسله دیگر شیخ شرف الدین در جرینی و او از شیخ عمادالدین بن شهاب الدین و او از شاایخ
احمد یسوی آخر( ».بهبهانی)161 :1116 ،
 -6-3-7سلسله دیگر
شیخ یوسفعلی بهبهانی مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان ماایکنااد کااه
انتساب آن با سالسل مشخص نیس و در بستان السیاحه با همین نا و ترتیااب بیااان شااده اسا :
«شیخ ناصربن محمد کوفی و او از شیخ ابو نفر عبدالرحمن قسیری و او از شیخ ابوعلی دقاق و او از
شیخ ابولقاسم نفرآبادی و او از شیخ ابوبکر شبلی الاای آخار( ».بهبهااانی )163 :1116 ،و(شاایروانی،
)348 :1248
 -7-3-7سلسله دیگر
شیخ یوسفعلی بهبهانی مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان ماایکنااد کااه
انتساب آن با سالسل مشخص نیس و در بستان السیاحه با همین نا و ترتیااب بیااان شااده اسا :
« روز بهان بقلی و او از شیخ محمود بن خلیفه بیضاوی و او از شیخ ابوبکر محمد خطیب و او از شیخ
ابونفر محمد خطیب و او از ابولقاسم خطیب و او از شیخ ابواسحق کازرونی و او از شیخ حسین اکااار
و او از شیخ ابوعبداهلل خفیف و او از شیخ ابو محمد رویاام و او از شاایخ جنیااد و بعضاای دیگاار از آن
مشایخ که نسب خود به جنید می رسانند و از این منشعب نمی شود سلسله؛ م ل جعفاار خلاادی و
ابوسعید اعرابی و ابوسعید خرار و شیخ ابوبکر کتانی و شیخ ابولحسن مرین و شیخ احمد ابوالجااوادی
و شیخ ابوبکر واسطی( ».بهبهانی )161 :1116 ،و (شیروانی)349 :1248 ،
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 -8-3-7سلسله دیگر
شیخ یوسفعلی بهبهانی مؤلف رشحات الغیبیه سلسلهای را با نا سلسله دیگر بیان ماایکنااد کااه
نا آن در بستان السیاحه نیر به همین ترتیب بیااان شااده اسا و انتساااب آن بااه سالساال صااوفیه
مشخص نیس « :قطب الدین سید جالل الدین حیدر تونی و او از حاجی نظا الدین فارساای و او از
شیخ حاجی محمد بغدادی و او از شیخ حاااجی محمااود عاادنی و او از سااید حساان ترماادی و او از
حاجی محمود فارسی و او از سید نفیر الاادین بلخاای و او از حاااجی عمااران مطااابقی و او از شاایخ
حاجی منفور بلخی و او از سید حسا الدین رودباری و او از سید جالل الدین مشهدی و او از شیخ
ابراهیم خطایی و او از سلطان ادهم و او از اما هما تما امااا محمااد باااقر صاالوات اهلل علیااه الاای
رسول اهلل(ص)( ».بهبهانی )165 :1116 ،و (شیروانی)349 :1248 ،
 -8نتیجه
در این ذژوهش ذس از بررسی دیدگاه صاحب رشااحات ،درباااره ترتیااب رجااوع وانتساااب خرقااۀ
مشایخ سلسلههای صوفیه ،نتایج زیر حاصل شد:
 -1بر اساس نتایج حاصل از این ذژوهش تما سالسل صوفیه ذکر شده در این اثر ،به ائمه اطهااار
و از طریق ایشان به ذیامبر(ص) منتهی میشود.
 -2در کتاب رشحات الغیبیه تعدادی ازسالسل معروفیه مانند سلسلههای مولویااه ،نعما اللهیااه،
رفاعیه ،قادریه و بکتاشیه ،با ذکر نا بیااان شااده و سلساالههااای سااهروردیه ،جمالیااه ،ذیرحاجااات و
قونیویه بدون ذکر نا و به عنوان سلسله دیگر بیان شده اس که با تطبیق ترتیااب اشااخاص آن ،بااا
متون دیگرتفوف نا آنها مشخص شد.
 -3در کتاب رشحات الغیبیه سالسل طیفوریه و باباحافظ نیر با ذکر نا بیان شده اس .
 -4برخی ازسالسل غیر معروفیه نظیر سلساالهای کااه از شااقیق جاااری شااده و سلساالهای کااه از
شعبات سلسله سهروردیه اس بدون ذکر نا و به عنوان سلسله دیگر بیان شده اس که بااا تطبیااق
ترتیب اشخاص آن ،با متون دیگرتفوف نا آنها مشخص شد.
 -5رشتههای منشعب از سلسله سهروردیه در کتاب رشحات الغیبیااه ،بااا رشااتههااای منشااعب از
سهروردیه موجود ،در متون دیگر تفوف متفاوت اس .
 -6از میان سالسل میکور در این اثر ،فقط یک سلسله که با نا سلسله دیگر بیان شااده اسا از
نظر ترتیب و تعداد با آنچه در متون دیگر تفوف بیان شدهاس تفاوت دارد.
 -7در کتاب رشحات الغیبیه سلسلهای با نا سلسله دیگر ذکر شده که در کتابهای دیگر نااامی از
آن برده نشده اس و انتساب آن به سالسل صوفیه مشخص نیس  :سلسله دیگر شاایخ شاارفالاادین
در جرینی و او از شیخ عمادالدین بن شهاب الدین و او از شیخ احمد یسوی الی آخر.
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