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 *امیرحسین مدنی 

 
 

 چکیده

 وییالدین عبدالسالم کام زین ،هشتم هجری ۀهای نخستین سدهفتم و سال ۀیکی از بزرگان و عارفان گمنام سد

در وی  .داشته استشهرت  «موشیخ عراق و شاه کا نِ دین وزی»چون  یبوده که به القاب و صفاتق( 696)م 

علوم و و از آن پس به کسب یابد  تحولی روحی می ،ت و عزلتر اثر ریاضت و مجاهدت و خلودسالگی  چهل

صاحب  ،سهروردیعمر الدین  د و پیرو شیخ شهابیمر ،در طریقت . کاموییپردازدمعارف و سیر در آفاق می

ویژه  یمحبت نیز به وی لطف وسهروردی  گویاارشاد و راهبری داشته و  ۀاجازاز وی بوده و  ،عوارف المعارف

 ت و در یک نگاهِعرفانی عبدالسالم در کلیّ ۀو منظوم ها اندیشه ین شاگردی و مریدی سبب شده که. اداشته است

ای از عرفان نظری  و از هرآنچه نشانهشیخ سهروردی را آینگی کند  ۀمداران معتدل و شریعت ظومۀهمان من، شامل

، وشیده است برای نخستین بارک ن مقالهدر ایاتباع او دارد، بپرهیزد و چه بسا مخالف باشد. نگارنده عربی و  ابن

های عرفانی عبدالسالم را ترسیم و  احوال و اندیشه، ندگیز زخطوطی ا ،خذ مستندآرغم کمبود منابع و م علی

 رجا و امیدواری بهتأنی در سلوک، اهمیت صبر و »و مضامینی چون  ها مایه نب از بمرکّوی را عرفانی  ۀمنظوم

 .معرفی کند «بودن عارف در دنیا و تمایز طاعت و عبادت و رهگذر ، غریبخداوند لطف

  عرفانی. های یشهاند ،زندگی سوانحِ ،الدین سهروردی شهاب ویی،عبدالسالم کام :ها کلیدواژه
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 مقدمه. ۱
 ،شعر و ادب پارسیی  ۀخاص خویش به گنجین شاعر با هنرمندی و ظرافت طبعِسناییِ از زمانی که 

ی دوهطرحی نو در حکمت ذوقیی و بییان اجیارب عرفیانی و شی     بخشید و  عرفانی یرنگ و بوی

ادبیی   ی عرفیانی هیا  بسیاری با خلی  و اکیویم منمومیه    گرای عارفان و شاعران عرفان ،انداختدر

هیای  و در کنار آمیوزه  اند دهرباری و غنای میراث عرفانی و حکمت ذوقی یاری رسانبه پُ ،خویش

 ،در ایم مییان . اند دهانی را به رخ جهان و جهانیان کشیایرمتضلّع و متکثّر فرهنگ و امدن  ،اسالمی

 ،بوده اسیت  ایران نقاط دیگر خیزار از ، عرفانخراسان بزرگ به دالیل خاص جغرافیایی و فرهنگی

 ،چیون بایزیید بسییامی    یخراسیانیان  بیدیلِ نصفی است که نقیش بیی  مُنگر و  ژرفو کدام محق  

ی  بلخییی را در نشییر و گسییتر  قشیی و هیم ادهییمابییرا ،ابوسییعید ابییوالخیر ،ابوالحسییم خرقییانی

بغیداد و عیرا     ،خراسان بزرگپای در آن سوی و هم ؟های عرفانی و حکمی نادیده بگیرد اندیشه

 حسیم بصیری، جنیید    ،مالی  دینیار   ،عرفانی ابوهاشم کوفی ۀکرد و منمومازی میا هعرب نیز یک

در مقابیل اییم    .کیرد میی  جیدی قلمیداد   یخور اوجیه و امجیید  معروف کرخی را در و بغدادی

بالد جبال چندان محیط مساعدی بیرای رشید و    ،رباری اصوف در خراسان و بغدادشکوفایی و پُ

و ری  ی   شدعرا  عجم خوانده میعهد سالجقه، از  اًاهربال که ظایم اقلیم ج .نبود اصوف ۀاوسع

 ی  شید یجان شیامل میی  را اا حدود آذربا انکرمانشاه و رو همدان و اصفهان و قم و کاشان و دینو

 شید  میی  شییعه محسیوب  مشیبههه و  مرکیز فعالییت معتزلیه و     ،به دوران مغول و اااار نییز اا حتی 

، عبیدالرزا   افضیل، چیون بابیا    یعارفان و حکیمان چنید  ،با ایم حال .(687: 6731کوب،  )زریم

انگیی را  خیود حکمیت و فرز  وسع و به  اند تهبرخاساقلیم ایم از الدیم محمود و فیض کاشانی عز

طیور   بیه و اقلییم جبیال   ن عارفیا نیز یکی دیگر از  وییعبدالسالم کامالدیم  زیمشیخ  .اند دهفربه کر

ارشیاد و   ۀالیدیم سیهروردی اجیاز    شیهاب وی که از شییخ   .فرهنگی کاشان است ۀمنیق صمشخ

 لی روحیی عزلیت و خلیوو و درون نگیری، احیو    ها بعد از سال ،ی داشته استرشدراهبری و م

پردازد ایا بیدانجا کیه بیه     علوم و معارف و سیر در آفا  و انفس می و از آن پس به کسبیابد  می

عماد فقیه کرمانی را در دامم معرفیت و   ب شده، شاگردانی همچونملق« شیخ عرا »و « زیم دیم»

مم ؤیعنیی عبیدالم   ،گونه که از اشارو یکی از مریدان و شییفتگان او  آن رد.پرو می سلوک خویش

بیود و   «کرده اریاک مارگزیدگان غفلتاک خود را پوجود »سالم همواره لاعبد ،آیدمیبر ،اصفهانی

هیزاران    ،ثیر کلمیاو نامیدار  أبسیاری مشغول بوده اا بیدانجا کیه ای    به اربیت طالبان و مشتاقانِ

 از ایابِ هیا   سینگ وجیود آن   او روییده ووستان د ۀسین در بوستانِ یقیم حقای  و یاسمیمِ شقای ِ»
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بیا وجیود    (2و  6: 6781)سیهروردی،   ده اسیت شی  «احقی  عقی ِ ،نمر و اربیتش اابِ عالم آفتابِ

مانیده   و فقدان آثار مکتوب و مجالس بیاقی ی عرفانی ها اندیشه ،لحاظ شخصیت بهکامویی گمنامی 

 سعی شده استدر ایم مقاله  ،او ۀدربار سپسیمکتب و آثار  قصو اشاراو بسیار اندک و نا از وی

احیوال   ،اریم سیوان  زنیدگی   برای نخستیم بار به مهم ،گریختهو ستهیم منابع اندک و جَبه مدد هم

 وییهه  بیه کهیم و  اییران  مییراث عرفیانی    ی بهو برگ پرداختهروحی و طریقه و مشرب عرفانی وی 

   .ه افزوده شودپیرجمالی ه وسهروردی ۀطریق

 وییزندگی و احوال عبدالسالم کام ۀکلیاتی دربار. ۲

در روستای کامو از اوابع شهرستان کاشیان بیه دنییا     6(لدیم عبدالسالم کامویی )کاموسیا زیمشیخ 

با اوجه به حیاو و  اما اوالً ؛ی به سال اولد وی اشاره نشده استا هااریخ و اذکر ماده چیهدر  .آمد

ت رسیده اسی  می سال 607که به   عبدالسالم عمر طوالنی و ثانیاً( 172)م  سهروردیاو مراد  وفاو

هیای آغیازیم    از بزرگان قرن هفتم و سالوی را اوان یقیم می به(، 73: 6788)پیرجمال اردستانی، 

مقیام و مرابیت روحیانی و     ۀواسیی  و به . کامویی در طول حیاوقرن هشتم هجری به شمار آورد

 دیم، زیم فرد، زیم عرا ، شیخ عرا ، شاه کامو، سلیان کامو، زیم»عرفانی خویش و القابی چون 

 «وارث علیوم انبییا   ، قیب زمان وخورشید آسمان عرفان مل  معنی، خورشیدکشور جان،  سلیان

 6: 6781؛ سیهرودی،  671یی 661: 6731؛ پیرجمال اردستانی، 721ی720)همان:  معروف بوده است

 الیدیم  زییم اریم آن همیان   معروف که ،ایم القاب و صفاو .(71: 6780پیرجمال اردستانی،  ؛2و 

خیویش   محبوبیت عبدالسالم در روزگیار و شهرو و مقام واالی عرفانی    بیانگربدون ش ،است

 است.

 شیر  الکنیوز  تیاب  ک ،اشاراو مفصلی دارد «وسلیان کام»که به زندگی و احوال  انها مأخذی

جیوی حقیقیت   و همیواره در جسیت   ،از کودکی وی پیرجمال ۀ. طب  گفتاردستانی است پیرجمالِ

 غیاری  سرانجام بیه  .برده استخلوو به سر می زلت وو در ع رشدم بدون ،سالگی هلبوده و اا چ

د که باید از خلوو و عزلیت بیه در روَ   هآمده و به او فرمود شبه خواب )ص(رفته و در شب پیامبر

و بیه  رود اطاعیت کیرده و بییرون میی     . شییخ کیامو نییز   جوی یار و همدلی بپیردازد و و به جست

در سهرورد به خدمت شییخ  . رود می ه سهروردزم و سپس بابتدا به جانب خوار« خضر»راهنمایی 

سیهروردی وقتیی در    .پیردازد  میی  لمهیذ خدمت و ادر نزد او به رسد و الدیم سهروردی می شهاب

نییز   عبدالسیالم  2فرسیتد.  می ، وی را به احصیل علومبیندمی «کسب و هنر»شایستگی و او  وجود

و  بهیا کسی  بعد از سال .به عرا سپس  ،رود می جکند و ابتدا به حرا اطاعت میخود دستور شیخ 
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یکی »دهد که می ، سهروردی به او دستورآمدنچست و چاالک معرفت  در راهِو ریاضت جهد و 

 کند؛ ولیی دگیر   می او باشد. عبدالسالم ابتدا مقاومت« کُفو هم»که به عقد خود درآورد « بکر خوب

 باره:  

 دگییر امییر فرمییود و اعجیییل کییرد   

 

 وریییت و انجیییل کییرد حکایییت ز ا 

 وکییار کسییب بیییاییوانیم کییه مییا مییی 

 

 ییم بیییر دوسیییتدارکیییه در برگشیییا 

 (770: 6788)پیرجمال اردستانی،   

رسد که در اقصای روم،  می . به سِرّ او خبرکند می مناجاونالد و در خفا با ح   می عبدالسالم

 :و دختری دارد پادشاه روم، صنم

 پخیت آن صینم   خییال ایو  دل در که 

 

 سیت غیم    خیورده سی در فیرا  ایو   ب 

 بسیی کیرد سییر و سیلوک     در ه سِرب 

 

 د ره در اییو نقیید ملییوک راییا بُییکییه  

 (772)همان:   

 که:« وی راهس برخیز و پنهان درآ»گوید که  می مبه دختر پادشاه روخضر  ،از سوی دیگر

 کییه حیی  بییر اییو دارد نمییر ای صیینم

 

 قییدم کییه هسییتی در ایییم راه ثابییت   

 (772)همان:  

ماجرا کامو نیز که آید و شاه  می م به کاشانروکم  ااجری از به دختر پادشاه روم  ،عد از آنب

 :فرستاد اا او را به عقد خود درآورددختر طلب ه یکی از مریدان را ب ،دیده بود هرا در واقع

 اییم رهِ همچیو میوی   شیخ عرا  چو 

 

 نوردیییید بیییا پییییر بربیییود گیییوی   

 ز رومیییش فرسیییتاد حییی  ییییارِ دل 

 

 که بیا شییخ آمید در اییم آب و گیل      

 دار زنییده شییب سییوزانِ شییمعِچییو آن  

 

 حیی  بسییی زد بییه لیییل و نهییار    درِ 

 ز دنییییی و عقبیییی خبیییردار شییید   

 

 چییو طییوطی شییکربار اسییرار شیید...  

 عییییای خداونییید ای میییرد کیییار   

 

 بیییررد ره بیییه سیییوی طلبکیییار ییییار 

 (752ی720)همان:   

ن پیامبر)ص( و سپس جهد و مجاهدو او و در با خواب دید عبدالسالماحول روحی داستان 

پیرجمیال،   شر  الکنوز و مرآة االفرادنهایت ازدواج با دختر پادشاه روم، حکایتی است که جز در 

صیحهت و سُیقم    ۀرو قضیاوو دربیار   ذکره و اراجم نیامیده اسیت؛ ازاییم   در دیگر کتب ااریخ و ا

مهیم بایید اوجیه داشیت و آن      ۀبه ی  نکتعناصر و حوادث داستان، کاری اقریباً محال است؛ اما 
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مریدان و شاگردانی که برای اعمیم و بزرگداشت شییخ و مرشید    اند دهاینکه در طول ااریخ کم نبو

برساختم ایم حکایاو و ییا   عل ومتوسل شده و با ج ی محیهرالعقولیها و داستان ها خود به افسانه

و دنبیال اثبیاو قیدرو روحیانی      همواره بیه  ،فتادهاافا  ا حقیقتاًکه  ای هواقعو نمایی داستان  بزرگ

شخصیت و منش پیر و شیخ مورد نمیر   ۀغافل از اینکه فاصل ؛اند دهمراد خویش بوعممت سلوکی 

نگیاه و طیرز   بیارز چنییم    ۀنمون .افسانه اا حقیقت بوده است ۀهمان فاصل ،ی برساختهها با افسانه

محمد غزنوی بیرای شییخ احمید    سدیدالدیم  ای برساختم کراماو افسانهف، اصودر ااریخ ر افک

نمر از حقیقت داشتم و یا افسانه بودن حکایت منقول  صرف ،. باریاست پیل مقاماو ژندهجام در 

ناصر چنیدی کیه در آن   عایم داستان و ل مفصاز نقل  ،رسد پیرجمالبه نمر می ،سالمعبدال ۀدربار

عرفانی شیخ خود با مقاماو و کراماو عارفیان  اراز دانستم مقام  برابری و هم قصد  دقیقاً ،آورده

کسیر  و کم «الییا حمقام »از دیگر مشایخ صوفیه  ینیز به هیچ رو وییکام هکنیابزرگ بوده است و 

کنید   میی  ی مشابهی را اکرارها مایه و بم ها همان موایف دقیقاً ،در ایم حکایت وی ،رو ازایم .ندارد

سیرآغاز   ،سیالگی  ل روحی در چهیل مضامینی چون احو :بزرگان متقدم گفته شده است ۀکه دربار

در خضیر کیه   راهنمیایی و دسیتگیری    )ص(،احول روحی و سلوک عرفانی با خواب دیدن پیامبر

صیوفیه  اسیت و برخیی از   ارصاکرار شده است و یادآور الیاس و جرجیس نصوفیه مکرّر ادبیاو 

ازدواج بیا  (، 17: 6733کیوب،   رییم ز)انید  سخم رانیده خضر ابم عربی از مالقاو با مثل بایزید و 

 اوانید بیا بیر   است و می «فعال ما یشاء»و  «قادر میل »دختر پادشاه روم برای اثباو اینکه خداوند 

 :مم خود دری از غیب بگشایدؤم ۀبر بند ،ی و معلولیدستگاه علّ اسباب وهم زدن 

 وکییار کسییب یاییوانیم بیی مییا میییکییه 

 

 رادبیییر دوسیییت یمکیییه در برگشیییای 

 (770: 6788جمال اردستانی، )پیر  

ت و صداقت و جیدیه  ت خیرهرکس با نیاخالقی که  دستور عرفانیو ایم حکم  و در نهایت اثباوِ

میورد  مقصود  و میلوب روزی بهسرانجام نایستد، اال  و کوشش باز از گام بگذارد و راهی در 

نیه شییادی و   داشیت   بزرگیی  ۀعبدالسالم کامویی چیون داعیی   الدیم زیمشیخ »یابد:  می دستنمر 

ا در صیومعه  رسیانید و الّی  او را بیه میراد حقیقیی     )ص(،محمید  اصفیاحضرو سید  ،فروشیخود

 .(267: 6736)پیرجمال اردستانی،  «دید از آن نمی ای ایدهف ،نشسته بود

 استادان و مشایخ. ۳

ی هیا  وسیه مقاماو عرفانی بیرای در امیان مانیدن از وس    در طریقت و پیمودنِیر استاد و پل به اوس

 «پییر » زییرا  ؛یید همگان استأکید و اأم و مورد اامری مسلّ ،شیاطیم جم و انس و راهزنان طری 
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 .هم قادر به دیدن آن نیسیت  صیقلی ۀبیند که سال  و رهرو در آین می حقایقی را «خشت خام»در 

و  هیا  بهیره  ،الیدیم سیهروردی   شیهاب  ،مراد خودو پیر از مویی نیز از ایم قانون مستثنی نبوده و اک

 وییپیرجمال بارها به مقام میرادی و راهبیری سیهروردی بیرای کیام      .یافته است یفراوان یوضاوف

 را به احمد غزالیی و معیروف کرخیی رسیانده اسیت     وی سلسله مشایخ جا نیز اشاره کرده و ی  

بعد از خیواب و احیول    ، کاموییگونه که در صفحاو پیشیم ذکر شد همان  .(61 )همان، مقدمه:

بسییار  روم، ازدواج با دختر پادشاه حتی احصیل علوم و کسب و و  هو مجاهد تدر ریاض ،وحیر

بیه   ،سیهروردی نییز از مییان شیاگردان و پروردگیان خیود       است. ظاهراً مدیون ایم شیخ سهرورد

بیه شییخ   ویی ای کیه کیام   و ایم میلیب از نامیه   ،ای دیگر داشتهگونه ازو فراوان عبدالسالم لیفی 

 ه ازکی ای  هسیجاد »که در قسمتی از آن نامه آمده اسیت:   آید؛ چنان برمی ،نوشته است دادا الدیم اقی

قدهس اهلل روحیه  الدیم سهروردی  شیخ شهاب ،العارفیم ، سلیانمقتدای به ح  مخدوم وحضرو 

 ،کیید داشیت  أسیمت ا  معنوی با آن فرزند ۀالعزیز، بخشش رسیده بود به ایم ضعیف، چون سلسل

بیه آخیر   کیار  آن عزیز فرستادیم که ما را آن سجاده به  .گرددد صوری نیز مؤکت خواستیم که نسب

   .(77: 6781)سهروردی،  «رسید

ویهه در نیواحی مرکیزی اییران، مرییدان و شییفتگان       هاصوالً در قرون هفتم و هشتم هجری، ب

امویی و ؛ از همییم عبدالسیالم کی   انید  تهبه طریقت سهروردیه پیوس ،مستقیم، مستقیم و غیربسیاری

عبدالرزا  کاشانی، عزالدیم محمیود کاشیانی و عبدالصیمد     حکیمان هم شهری او چون بزرگان و

ی متعیدد و مختلیف آن در   هیا  و شیعبه  ی جاللیه، جمالیه، زینبیه، خلوایهها نینزی گرفته اا سلسله

، 6781)سیهروردی،   انید  تهیاف تنشئ هسهروردی تاز طریقکه  ،در افغانستان هروشنی ،آسیای صغیر

ریشیه دارد: یکیی طریقیت    دو عامیل  در حیداقل   ه،به سیهروردی  نمیر ایم اقبال کم مقدمه: بیست(

کیوب،   زریماو گواهی است بر ایم دعوی ) عوارف المعارفمعتدل سهروردی در اصوف و اینکه 

ی هفیتم و نشیر اعلییم      پرهییاهو  ف در قیرن بازار اصو شفتهآدوم اینکه سهروردی در  ؛(86: 6733

 ۀعمل به فرایض دیم و شریعت را مقدم صوفیانه، صداقت، ۀجویان دروغیم و مصلحت یها آموزه

 .داشیت ای  هاأکید ویه طیه طری و به اذکار و اوراد در دانست  می ناپذیر وصول به حقیقتاجتناب

 .خدمت نکرده است جز سهروردی، کامویی ظاهراً پیر یا استادی دیگر را هب

 شاگردان و مریدان. ۴

عشی    ویبیشیتری دارنید و بسییار بیه      وشیهر سه شاگرد  ویی،عبدالسالم کامیان مریدانِ از م

سهروردی را  عوارف المعارفاست که کتاب ( 360)م اصفهانی  عبدالمؤمم یکی .اند ورزیده می
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. وی عربی به فارسی ارجمیه کیرده اسیت   از   115در سال  ،داشته وییبه پاس ارادای که به کام

و  658: 6781)سیهروردی،  ای خود یاد کرده دتقعنوان شیخ و م بهعبدالسالم  ها به اصری  ازبار

مقام اقبال و مرکیز حیال    ،آمیز خود با القاب و صفاو احسیم مرادِ و ضمم امجید فراوانِ( 682

دانسیته و ییاران و دوسیتان خیویش را بیه      نعبدالسیالم   خانۀ لووخ ، جز آستانۀرا در آن عصر

 6)همان:  کرده است ضاشوی  و احری ،شیخ «اربیتفتراک »ر زدن د« امس  و اشبثدست »

  (.  2و 

در اوان  ،ویی است که بیه احتمیال بسییار   یکی دیگر از مریدان کام( 337)م عماد فقیه کرمانی 

خرقیه   و گفتیه کیه  وی یاد کرده نزد  المهذ از مراد خویش و  نوجوانی محضر او را درک کرده و

 :گرفته است از وی

 یییه گییرفتم ز پیییر  خرقییه بییه کامو 

 

 کییه در آن عهیید نبییود  نمیییر    آن 

 قییدوۀ اقیییاب کییه دیییم را امییام      

 

 السیییالم حضیییرو او بیییود علییییه   

 (31 و 35اا:  عماد فقیه کرمانی، بی) 

 یی دارد؛ از جمله:  ها به شیخ کامو اشارهاراداش  ۀدربار ،در بیشتر آثار خود عماد

 قبلییۀ مییا خواجییۀ کییامو بییس اسییت 

 

 

 

 ۀ او بیییس اسیییتدر رهِ میییا مشیییعل 

 (11)همان:   

عزالیدیم   مصیبا  الهداییۀ  شاید عش  و ارادو عماد به شیخ کیامو، وی را بیر آن داشیته کیه     

شییخ   ،عمیاد کیه پیدر   اینجالب  7.درآوردبه نمم را  ،وییسالم کاملاعبدهمشهری  ،محمود کاشانی

سیتور شییخ کیامو،    نیز از مریدان و نزدیکان عبدالسالم بوده اسیت کیه بیه د    ،محمود فقیه کرمانی

وی شد و به ارشاد مردم پرداخیت. عمیاد پیس از درگذشیت      ۀخانقاهی در کرمان ساخت و خلیف

: 6787خانقاه پدر پرداخت )صیرفی،   ۀپدر، جانشیم او شد و همراه با برادر  محمدالدیم به ادار

66).    

میاد فقییه   ؟ چیور عکجاکامو کند که کرمان کجا و ؤال به ذهم خیور اینجا ایم سشاید در 

شده است و از کرمان به کامو آمیده اسیت؟ در پاسیخ     همه بُعد مسافت، شیفتۀ عبدالسالم با ایم

جز ابعیت از پدر و عموی خیود در مرییدی عبدالسیالم، در بسییاری از      باید گفت که عماد، به

و در  ها و ریاکاران و زهدفروشان انتقاد کرده عدالتی غزلیاو خود از اوضاع پرآشوب زمانه و بی

ای  شده است. وی برای اسکیم درونی و آرامش نسبی خیود، چیاره   خاطر می عیم حال، رنجیده

میده  آکاشیان  و احتماالً چند بیاری نییز بیه    بارها به شیراز  ،حججز سفر  دیده و به جز سفر نمی
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 :است

 او در ایم شهر عماد از چه مقیمی همه عمیر؟ 

 

 ای بییا کرمییان همچییو ایییوب چییرا سییاخته 

 بیرون رو از ایم کلبۀ احزان دو سه روز خیز و 

 

 بلبییل از بییاو ضییروری بییرود وقییت خییزان 

 (711 و 715: 6787)محمدی،   

 ،هیای زمانیه   ها و آشوب منفی با آسیب ۀمبارزجز  بهبرای صوفیه و عارفان  ضمم اینکه سفر

،  معنیای مصییل   عیارف بیه   را نه عماد ریاضت و پرور  و اعالی رو  بوده است و اگرنوعی 

هیا و  برای خودسازی و ریاضت و کسب آمیوزه وی نیست که  بعیدهیچ  ،بدانیم گرا عرفانبلکه 

(، عیارف  831پیرجمیال اردسیتانی )م    .رنج سفر را بر خود همیوار کیرده باشید    ،اعالیم عرفانی

با ایم اوضی  که با اوجه به ایاریخ وفیاو    ؛سالم استلاعبددان ییکی دیگر از مرمسل ،  شیعی

معنیوی و   پیر»ظاهراً کامویی  عبدالسالم،یکصد و هفتاد سال با وفاو  اًحدود ۀو فاصلپیرجمال 

پییر  » ،و ارشیاد پیرجمیال  « خرقیه پییر  »در صیورای کیه    ؛شده است می وی محسوب« روحانی

کیامو و  »او در آثیار  از  کیرّ  بیه پیرجمیال   .بوده است( 853)م حدود  «مراضی علی اردستانی

 :یاد کرده است ،یافتهاو ای که از روحانیت و برکا «وییعبدالسالم کام

 در راه مم جور و ستم کیاری کننید   گر رهزنان

 

 الیدیم کینم   و روم جامه دَرم، رو سوی زیمکام 

 جهان ای جانِ  گویم که ،ای قیب زمان  گویم که 

 

 

 بگذشتم از سود و زیان، اا اسب همهت زیم کنم 

 (661: 6731)پیرجمال اردستانی،   

 :یا

 وماست امیروز جیام میدام کیام     امبر ک

 

 ومهمان ماست امشیب عبدالسیالم کیام    

   معنیی ملی خورشید  ،سلیان کشور جان 

 

 و...برج و بیام کیام   ان بردیم د زیمِ احقی ِ 

 زیم دیم شید  امروز سرمستِ نِ جمالیجا 

 

 نی نی که از ازل بیاز مسیتم ز جیامِ کیامو     

 (671)همان:  

 و یا: 

 هراه بی  دلعمری به سر دوییدم چیون   

 کامو

 واز خیاک شیاه کیام    جان ربودم اا گنجِ 

 اقبال و اخت شاهیو پشت و پناه خواهی  

 

 ودر پنییاه کییامرو خییدا را  شیینواز مییم  

 از وی قیرار دارد  هآن مراضی کیه قبلی   

 

 وکییرده در بارگییاه کییام  طییوفبسیییار  

 (73)همان:   
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مهیم   ۀدو نکتی  ،ال به عبدالسیالم ضمم آگاهی از ارادو و عش  پیرجم ،ل در ابیاو فو أمبا ا

 :دیگر نیز قابل برداشت است

هجیری   305 و ییا  111ی هیا  سیال یکیی از  را عبدالسالم کامویی یکی اینکه اگر ااریخ وفاو 

از سوی دیگر وفاو  (؛35اا:  ؛ عماد فقیه کرمانی، بی735: 2، ج6770م )فصی  خوافی، قمری بدانی

و ثبیا ضیمم ا فیوو،  ایاریخ   ایم دوزیاد  نسبتاً ۀمقایسه و فاصل بپذیریم، 831پیرجمال را در سال 

لحیاظ ایاریخی    دهد که پیرجمیال بیه  نشان می ،مم اصفهانی و عماد فقیهؤشاگردی مستقیم عبدالم

؛ بلکیه هرچیه   سالم بیوده باشید  لاعبدمستقیم و د بالواسیه ریم ،همچون آن دو ،است هاوانست نمی

آثار عبدالسالم و اربیت روحیانی   ۀمیالعاحیاناً معنوی و  واز روی اراد ،ه استو گفتداشته است 

ایوان برخیی   می ،نداریمهم جز آن ای  هکه ظاهراً چار ،احتمالبا قبول ایم  .بوده است وو سلوکی ا

. اندیشیی کیرد   و چیاره  رفیع نوعی  پیرجمال را به از مشکالو و اناقضاو موجود در ابیاو مذکور

آرامگیاه و محیل دفیم    میراد    حتمیاً  ،«کینم  الیدیم  زییم و سوی ر»د: گوی می اومثال وقتی  برای

احتمیال   بیه  ،«مهمیان ماسیت امشیب عبدالسیالم کیامو     »گویید:   میی  . یا وقتیسالم بوده استدالعب

و بیوده اسیت    م واقعه، میزبانِ کیامویی ایکه در گوید  می سخمای  هواقعپیرجمال از  ،یقیم به قریب

شیده   بیتهج و م عوفچنیم مش که ایم ی به او رسیدهیمدادهابرکاو و اروحانی چه  در ایم مهمانیِ

موسییقی  حتیی  محتیوا و  و واژگیان  لفیاظ و  لحاظ ا سراسر غزل به درابتهاج  عف واست و ایم ش

 .خوبی آشکار است بیرونی و درونی آن به

کیه   ،پییر مراضیی علیی اردسیتانی بیدانیم     را همان  «مراضی»دوم اینکه اگر در بیت آخر  ۀتنک

متنی آثار پیرجمال و ارادو همسان او به دو شخصیت محبیوب خیویش اییم     واهد درونش ظاهراً

قییب زمیان و زییم    »حقیقیت   بهاوان رسید که عبدالسالم  می به ایم نتیجه ،کند می حدس را اأیید

 معنوی، باز هم در بارگیاه )   ۀهمه مقام و مراب خود بوده که پیر مراضی نیز با آندر روزگار « دیم

 ۀکرده است. ایم حدس، گمان می کرده و از روحانیت او کسب فیض می شیخ کامو طوف آرامگاه(

)پیرمراضیی و  دهید کیه میراد و مریید      میی  کنید و نشیان   میی  اول را بیشتر اقویت ۀپیشیم در نکت

 .اند دهر از اربیت روحانی و معنوی شیخ کامو بوپیرجمال( هر دو متأث

در آثار  وییبیشتریم شر  حال و سوان  زندگی کامباید اصری  کرد که  ،نکتهدو جز ایم  هب

دیگیر بیر اثبیاو    ای  نیز خیود قرینیه  پیرجمال اردستانی آمده است و ایم  (هایو مثنوی ندیوا)

شییخ  »فرزنیدی بیه نیام     ایم سه ام، کامویی جز هب .اواند باشد می )معنوی( به مرادِمرید ارادو 

، عبدالسالم شییخ و میراد او   پدر و فرزندی ۀبیراجز  بهداشته است که  «محمدحسیمالدیم  امام
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سیالگی   چهیارده  پس از میرگ پیدر  در   محمدحسیمایم  ،پیرجمال ۀبر گفت بنا .بوده است نیز

)پیرجمیال اردسیتانی،    7را بر عهده گرفتیه اسیت   صوفیان و هدایتجای وی نشسته و ارشاد  به

کند که به  اوصیه میبه او کند و  فرزند خود را احضار میعبدالسالم هنگام مرگ،  (.712: 6788

 باید در طریقت گام نهی اا کسیی  خود مستقالًنباید بنازی، بلکه پدر مقام و مرابۀ به هیچ وجه 

 شوی:  

 کییه زنهییار زنهییار کییان پییورِ مییم    

 

 بکوشیید در ایییم ره بییه دسییتور مییم  

 نبایییید کیییه قیییانع شیییود آن پسیییر  

 

 کییه حیی  گفتییه اوصییاف او بییا پییدر  

 میییردِ فیییردبگیییردد بجویییید یکیییی  

 

 کییه باشیید بیابیید در ایییم بییاو ورد    

 نگوییید کییه اهلل گییواه مییم اسییت     

 

 و یییا شیییخ کییامو پنییاه مییم اسییت    

 (758 و 753 :6788)پیرجمال اردستانی،   

 وفات. ۵

امیا در ایاریخ    ،شیکی نیسیت   ،بوده اسیت معمهریم طوالنی داشته و از  یعمرعبدالسالم  کهدر این

 ،فصییحی  مجمیل صیاحب   .وجیود دارد سیاله   ی نهاختالفی، میان برخ ،همچون اولد  ،وفاو او

اما شاگرد و (؛ 735: 2، ج6770)مجمل فصیحی، کرده است  امو ذکرک در 111وفاو شیخ را سال 

)عمیاد   هجری قمری دانسته اسیت  305راد  را در سال م فاوو ،نی عماد فقیهعی مرید نزدی  او

آمیده،   مجمیل فصییحی  ویهه ااریخی کیه در   ه ، بی فوها از ااریخ هری  .(35اا:  فقیه کرمانی، بی

شیاگردی و مرییدی غیرمسیتقیم پیرجمیال و اخیذ اربییت       دس ما را مبنی بیر  ح ،بیش از هر چیز

 .اقویت کند عبدالسالمروحانی از معنویت 

 عرفانی ۀها و منظوم اندیشه. ۶

در وی ه بییانگر آن اسیت کی    ،ذکیر شید   موییمیالب و نکاای که در شر  احوال عبدالسالم کا

 ؛خویش بوده است ۀمشهور و مورد احترام مشایخ و بزرگان زمان ،روزگار خود از جهاو متعدد

از کسب علوم و معارف گوناگون گرفته ایا کسیب معرفیت و گیام نهیادن در طریی  عرفیان و        

از وی بیاقی   یآثیار مکتیوب  ییا  سیفانه اثیر   أمت ،اهدهجمو در علوم  وغّلرغم ایم ابه .خودشناسی

، او رییدان کیه م است ای  وگریخته سخنان و حکایاو بسیار اندک و جسته ،آنچه هست ونمانده 

 وی وعرفیانی  ۀ هیا و منمومی   اندیشیه  ۀسخم دربیار  ،بدیم لحاظ .اند کرده لنق، ویهه پیرجمال به

امیا از   ؛غیرممکم اسیت  و در مواردیبسیار دشوار  سلوکی او دن چارچوب عرفانیکرمشخص 
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را ارسیم کرد وی عرفانی  ۀبینی و منموماز خیوط جهان بخشیاوان می ،همیم اطالعاو اندک

کیه  اوجه به ایم نکته ضروری اسیت   ،اما قبل از آن شود. که در ذیل به چند مورد آن اشاره می

و رعاییت آداب و اصیول و میوازیم     «شریعت»اهل کامویی همچون استاد و پیر طریقت خود، 

مرید  عبدالمؤمم نقل کیرده  تی که یکاحاز  واداری م یعتو ایم شره است دینی و شرعی بود

: اللّهیمَ ننّیی   خوانیدن اییم دعیا    بیر  دیدم که اسیتادم   پیوسته می»گوید:  آید. وی می است، برمی

یقیم بدانستم کیه ایا    به .نماید مداومت می استغفرُکَ مِم کُلّ ذرنبٍ. اُبتُ نلی َ منهُ ثُمَّ عُدوُ فیه...

خواندن بر  ،ایم بزرگوار ،مزایا و فضایل نبودیشمایل و حاوی اقسام آن ادعیه، مستجمع فواید 

« نفرمییودی بییر خوانییدن ایییم دعییا ضدان را احییرییییو نیییز یییاران و مر یدنمییوآن مییداومت ن

چنید  بیه   ،حالل و حیرام آن حدود و قیود اوجه به شریعت و جز  به (.658: 6781)سهروردی، 

 :  اشاره کرداوان  مورد دیگر نیز می

 و صبر در سلوک عرفانی تأنیهمیت ا. ۱ـ۶

بیه   ،ره صدسیاله پیمیودن  شیبه   اب و ی تگاه با ش هیچ  سال ،واض  است که در سلوک عرفانیپر

مجاهیدو و  و و ریاضیت   را با خلیوو « یأنصبر و ا»بلکه همواره باید  ،رسدمقصد و منمور نمی

و ها ریاضت ود بعد از سالکه خ زعبدالسالم نی .نمایدبه او روی میزد اا جمال معشو  آدرطاعت 

کیرده و   به ایم اصل بنیادیم بسیار اأکیید در وصیتی به فرزند خود،  ،یافتروحی  یاحول ه،مجاهد

 ی، خیاک دان که به ایأن بای اخی  » ، آن را نقل کرده است:«یاأن»یرجمال در ضمم گفتار خود در پ

و در کتیاب رو    .شیود  میی  خاک باره بهثمراو آن دیگر  ،شود و به مرور می قابل گو  و چشم

عبدالسیالم کاموسیی   الیدیم  ة والملی شییخ زییم   معلوم کم که حضیرو قییب االقییاب،    القدس 

 ؛ بیت:  چه وصیت کرده استکامویی[ محمد حسیم ]با فرزند خود ]کامویی[ 

 مییرا نیسییت اعجیییل ای گیییجِ گییول 

 

 کییه اییا بییاز بینییی ضییررهای غییول   

 (631: 6736)پیرجمال اردستانی،   

ید در طاعت چندان صبر کند که صبر از او به فغان آیید و از او اسیتغاثت بخواهید و    سال  با

داشیته و نقیل    عسیما  ،وییکیام  ،از شیخ و مقتدای خوداست که عبدالمؤمم اصفهانی، ای  هایم نکت

 .(682: 6781)سهروردی،  کرده است

  رجا و امیدوار بودن به لطف خداوند. ۲ـ۶

ابوالحسیم  گروهیی چیون    :انید  دهبودسته سه  «خوف و رجا»در بحث عارفان  مدانی می گونه که آن

 «رجیا »درگیاه   ،گروهی دیگر چون بایزید بسیامی .اند تهداش بیش از رجا اأکید «فخو» خرقانی بر
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اوأمان قائیل   «و رجا خوف»نیز همچون موالنا به  یو گروه سوم هدانست می فرا بسی باالار از خو

و همچون دو بال پرنده بیرای سییر و ارقیی سیال  الزم اسیت       که خوف و رجا ندبوده و معتقد

 ۀنامی  فقییه در طریقیت   عمیاد از داستان و متنی که  ،در ایم میان .پذیر نیست امکان لپرواز با ی  با

و  رجیای آن پییر   ،کیرده  لنق ،احتمال بسیار همان عبدالسالم بوده است که به ،«یر ماپ»از زبان خود 

المی ظی  یم قرار است کیه شیخصِ  بدحکایت  .شود آشکار می نزد ویبر خوف، « رجا»غلبۀ حالِ 

از  اوبیه کیرد و  رسیده بود که سیرانجام  ظلمش به افالک  تیصهزاران نفر را کشته و آواره کرد و 

اسیت و در فیردوس   منید  بهشتی بهیره های  خواب دید که از نعمترا در  . شخصی ویدنیا رفت

مشخص شید کیه   را جویا شد و حقیقت ماجرا  ،باعج. آن شخص با خرامد سالم میالداراعلی و 

 اییت، کحدر انتهیای   5.نجاو یافته اسیت  ،قائل بوده «پیری»دلیل احترامی که برای  گناهکار به فرد

عمیاد و   در سیلوک عرفیانی   «رجا و امییدواری » ۀکفّدهد میآمده که نشان در اوصیه به رجا  یبیت

 :بوده است و ناامیدیخوف ار از سنگیماستاد  )کامویی( 

 راجییی بییا  اگرچییه مجرمییی مییی 

 

 نییاجی سییتهدر قیامییت راجییی کییه  

 (220 و 261 :6737)عماد فقیه کرمانی،   

 غریب و رهگذر بودن عارف در دنیا. ۳ـ۶

چنیان   در دنییا  :کُم فی الدهنیا کأنَّ َ غریبٌ وَ عُد نفسَ َ مم اهل القبور»در افسیر حدیث پیرجمال 

 )ص(از پییامبر  قیول من «ل گورسیتان بشیمار  اهی ذری و خیود را از  گی ره ییا غریبی  با  که گویی

بیودن سیرای    تیعیاری  ۀدهنید  کند که نشیان  می میلبی از عبدالسالم نقل(، 788: 6780نیا،  )صدری

و راهگیذریان  در دنیا چون غریبان »ایم غربتکده است و اینکه آدمی باید  دردمی آ تغربو ی ودنی

 .(771: 6781)سیمعانی،  « بیه وطیم و مسیکم خیود بیود      دلکه همیه  باشد؛ غریب و راهگذاری 

 و گیرد آیید ]و روی بیه وی کنید و    عالم برکسی است که اسباب غریب »معتقد است که  کامویی

و مردم پیش او جمع آینید   ی که به صورو به شهری درآیدغریبد؛ همچون یآکه در [بار  نباشد

و او برخیزنید   [مردمرود. ]راه مل  خود ب و در پیش او بنشینند و ]احوال[ از او پرسند و آن غری

در اییم   .(607: 6736)پیرجمیال اردسیتانی،   « یابید نای  هرهی و بحمّیی  بگذارند و او در آن شهر را 

او را از روزی کیه  و راهگیذاری اسیت   از دنیا همچیون غرییب   و حکایت، عارفِ گریزان روایت 

همواره آرزوی وصیال   ،ماامکده وستان و او در ایم غریب اند دهخود جدا کرو وطم مألوف نیستان 

آینید،   ؛ به همیم دلیل به مردمی کیه نیزد او گیرد میی    پرورد می و ضمیر خویشدوباره را در ذهم 

 رود.    کند و غریبانه، راه مل  خود می چندان اعتنایی نمی
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 تفاوت طاعت و عبادت. ۴ـ۶

کنید  عبارای را ذکیر میی   ،در اهمیت صبر در سلوک وییکام ممم اصفهانی هنگام نقل سخؤعبدالم

و همچنییم  : »نویسید  میی  است. وی از زبیان کیامویی  « طاعت و عبادو»مفاهیم که بیانگر افاوو 

 عیوارف المعیارف  متیرجم   .(682: 6781)سیهروردی،  « ست و عبادو جدافرمود که: طاعت جدا

مییان اییم   ی یهیا و افاووچه افترا  اینکه عبدالسالم نیاورده است و  ۀدر بسط گفتهیچ اوضیحی 

 مقیامِ  ،معنوییت  ۀعارفانیه و طریقی  حدس زد که در سیلوک  اوان اما می ؟دو اصیال  است و چرا

ناپیذیر و شیرط الزم    اجتناب ۀمقدم ،و مجاهدو . عبادوار و فراار از عبادو استرب طاعت بسی

برسید ییا از اییم    « طاعیت »ممکم است به مقیام   ،نفس خود با عبادو و کفه عابد وطاعت است 

ی است که با زهد و اقشّیف و ذکیر بیه دوام، نهایتیاً     «زاهد» از آنِ« عبادو»رو،  ایماز .بازماند مقام

ظیاهر  از ادب   دارد کیه  اعل ی« عارف»به « طاعت»اما ؛ استاخروی های بهشت و نعمت طالب

انها بیه فکیر وصیال بیه      ،دارداز خداوند بازمیاو را آنچه  ادب باطم و ارکِبا طاعت و گذشته و 

ت بود که مالئکیه بیر طاعی   زنده  ،باشدمرده اگرچه مییع »به قول هجویری:  ؛ضرو عزو استح

فنای مرگ بیاقی بیود بیه بقیای      د بود؛ پس وی اندرش مؤبثوابو کنند اا به قیامت  وی آفریم همی

 .( 630: 6781)هجویری،  «جزا

آمید، امیام آن   مداری شیخِ کامو که در ابتیدای اییم بحیث     اضافۀ شریعت ایم چهار مورد به

هیای عرفیانی    چیزی است که با اوجه به منابع و مدارک موجود، پایه و اساس منمومه و اندیشه

در سیلوک   عبدالسیالم دهد کیه  ایم موارد و موضوعاو نشان می .دهداشکیل میعبدالسالم را 

 ه،وردیسهر ویهه طریقت هب، ل پیشیمعادمتداول و مت عرفان عملیِ نّتبیشتر اابع س ،عرفانی خود

بیوده   «اذکیار و اوراد شریعت و مجاهدو و طاعت و » ه است و آنچه برای او اهمیت داشتهبود

او و شیی  و طامیاو و ایأویالو انید و     عربی و اابیاع   است و ظاهراً از عرفان نمری امثال ابم

بینیی خیاص    اییم جهیان   آییا واقعیاً  ه است. مخالف بودچه بسا گریزان و  ،ایم نوع عرفانغلیظ 

مشرب وی با دو عارف و حکیم معاصر کاشانی یعنیی عزالیدیم محمیود )م    و اختالف  ییکامو

و یی  از آن دو میراوده    کیه او بیا هییچ   شده اسیت   بب(، س371ی )م عبدالرزا  کاشان( و 375

و هیا   به هر حال، در مشرب عرفانی عزالدیم و عبدالرزا  کاشیانی، رگیه   ؟مالقاای نداشته باشد

بیه   شیود و شیاید عبدالسیالم    کرّاو دیده میی  بهربی ع ابماز عرفان نمری  گاه پررنگهایی نشانه

منابع و متون عرفیانی در اییم بیاره و     .نگریسته است به دیدۀ انتقاد میای  و طریقه ربچنیم مش

البتیه  و انید   سکوو کیرده عصر و همشهری  سه عارف همعلل عدم اراباط ایم همچنیم دربارۀ 
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 .طلبدمیصل که مجال فراخ و اسناد متقم و نویابی بحثی است مفخود  ،ایم موضوع

 گیری نتیجه. ۷

سیالطیم   ایدبیریِ  حاصیل از بیی   یِهیا  و نابسیامانی  هیا  قرن هفتم هجیری و آشیفتگی   ۀبحبوح در

 خیزد که زینت عیرا   میعارفی بر ،وی کاشانماز روستای کا ،سوز مغولخانمان ۀسلجوقی و حمل

در  ویی،گی معنیوی و احیول روحیی اییم عیارف کیام      زنید  .ردیی گ میی  لقیب  جبال و اقلیم عجم

راهنمیایی و ارشیاد شییخ    از آن پس بیه  شود و  می شروعبیند،  می در اثر خوابی کهو سالگی  چهل

ای کیه در  گونیه  بیه  ؛کنید  میی  هفربربار و عرفانی خود را پُ ۀمنموم ،سهروردی شهاب ،دانای مرشد

ی و صیفهان مم اؤعبیدالم  ،عمیاد فقییه کرمیانی    ،بزرگانی چون پیرجمال اردسیتانی او معرفت  اندام

و  ضیل میادم از جیام ف  یابنید و دَ پیرور  میی   وییهمچنیم فرزند  امام الدیم محمد حسیم کام

اوفی  یافتیه  عیفی است که  ۀو نقیااصال  ۀحلقیقیم، عبدالسالم کامویی  نوشند. به می ویمعرفت 

در  ،خیود و از سوی دیگر، منتقل کند  معرفی وبه آیندگان را سو میراث عرفانی سهروردی  از ی 

 د.  نقش بسزایی داشته باشپیرجمالیه  ۀطریقگیری و بسط و گستر  شکل

 

 ها  نوشت پی

. از جملیه،  اشیتباه  انید و البتیه نسیبتی اسیت     دادهنسبت عبدالسالم را به  «وسیمکا»صفت  ،برخی از منابع. 6

 را ذکر و ضبط کرده و شگفت «وسیمکا»جا صفت  همه، اشتباه پیرجمال، در متم به مرآة االفرادِمصحه  کتاب 

ظاهراً در  .اند کرده ضبط« کامویی»، های معتبر کرده که نسخه، اشاره مان کتابههای بدل خود در نسخه اینکه

 چنییم آمیده اسیت   ، محرابیی هیم   ۀکه در ایذکر  انچن ؛شده استالفظ می نیز« کومو»و، محلی گاه کام ۀلهج

 هییچ منبیع معتبیری نیامیده     در « کیامو »جیای   بیه  «کاموس»اما الفظ و ضبط  (.75: 6737)ناظرزادۀ کرمانی، 

 .است

 :آموزی عبدالسالم را به اشارو سهروردی به نمم کشیده است احصیل و علم ،عماد فقیه کرمانی. 2

 ش کیرد اشیارو  به احصییل علیوم  ... 

 
 که در دانیش شیود صیاحب مهیارو     

 بییه حکییم شیییخ سییر بنهییاد جییانش   

 
 ت کییرد سییوی اهییل دانییش... عزیمیی 

 رسییید  مایییۀ دانییش بییه جییایی     

 
 کییه شیید در کشییور دیییم پادشییایی   

 بییه بییاو سییینه اخییمِ علییم کشییتی     

 
 کییه در هییر مییذهبی فتییوی نوشییتی   

 (671: 6737)عماد فقیه کرمانی،  

 (50)همان:  مصبا  الهدایه در اصوف/ ز اکلف رم کتابی بیآبه نمم . 7

انبیا سیرو، والیت خو، شیاهِ روی زمییم، فخیر عیالم و     » را با عناوینی چون. پیرجمال، محمدحسیم کامویی 7

 آورده، ة العقلفضیل( و در حکایتی که در مثنوی 735: 2ج ،6710ستاید )پیرجمال اردستانی،  می« عزیز با امکیم
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د و بیه  بیرو  ،پیرمراضی علیی  ،کند که نزد شیخ خود حسیم در سفری به اردستان، به پیرجمال امر میایم محمد

  .(731ی737دست او اوبه کند )همان: 

قابیل قبیول و    ،حداقل برای انسیان امیروز   ،و منیقیعقلی  ،لحاظ اخالقی حکایاای در عرفان به نیمچه چاگر. 5

 ،اعلیمیی حتیی  در کتیب عرفیانی و    ،شناسی و نقد شودآسیب ایدبلحاظ ان اسالمی بدیم عرف نیست وسیم اح

 ،«رشید حیاجی » ۀنامه دربار ر سیاستکه دبرای نمونه حکایتی است  .کر شده استفراوان ذ ها ال ایم حکایتثام

و قبیل  سیاخت  و مسجد جامع  ظلم و ستم، اوبه کرد و حج رفت ها آمده که بعد از سال ،خراسان رودمروظالم 

که او  ادندمرا ندا د» :گفت د،یدند به خواب «حالنیکو»هنگامی که او را  .را درمان کرد «نیرگیسگ گر» فوو،از 

 .(228: 6778المل  طوسی،  نمام) «مکار آن سگ معاف کردیرا در 

 

  منابع

 روزنه. اهران:، احقی  و بررسی سید ابوطالب عابدینی، دیوان اشعار، 6731، پیرجمال اردستانی .6

س کتابخانۀ موزه و مرکز اسناد مجلی  اهران:، 2احقی  و اصحی  امید سروری، ج، رسایل، 6710یییییییییی ،  .2

 شورای اسالمی. 

کتابخانۀ موزه و مرکیز   اهران:، اصحی  و احقی  امید سروری، شر  الکنوز و بحر الرموز، 6788یییییییییی ،  .7

 اسناد مجلس شورای اسالمی. 

 زوهار.  اهران:پور،  ، اصحی ، احقی  و اوضی  حسیم انیسیاالفراد ةمرآ ،6736یییییییییی ،  .7

انجمیم آثیار و مفیاخر     اهیران: سید ابوطالب عابدینی،  ، اصحی  و مقدمۀا مصبا  االرو، 6780یییییییییی ،  .5

 فرهنگی. 

 امیرکبیر.اهران: ، 8، چارز  میراث صوفیه، 6733، کوب، عبدالحسیم زریم .1

 امیرکبیر.  اهران:، 5، چجستجو در اصوف ایران، 6731یییییییییی ،  .3

، اصیحی  و  شیر  اسیماء الملی  الفتّیا      رو  االروا  فیی ، 6781، بم منصیور  الدیم احمد سمعانی، شهاب .8

 علمی و فرهنگی.  اهران:، 7یل هروی، چاوضی  نجیب ما

اهتمیام قاسیم    بم عبدالمؤمم اصفهانی، به ابومنصور ، ارجمۀعوارف المعارف، 6781، الدیم سهروردی، شهاب .1

 علمی و فرهنگی.  اهران:، 7انصاری، چ

 سرو .   اهران:، فرهنگ مأثوراو عرفانی، 6780، نیا، باقر صدری .60

 ، کرمان: انتشاراو شهید باهنر کرمان. کوی سالمت، 6787صرفی، محمدرضا،  .66

 نا.  فرخ، بی الدیم همایون رکماهتمام  ، بهپنج گنج، اا ، بیعمادالدیم علی فقیه کرمانی .62

 اساطیر. اهران:خ، فر الدیم همایون ، اصحی  و احشیۀ رکمنامه طریقت، 6737یییییییییی ،  .67

 نا.  : بی، بمبئیمجمل فصیحی، 6770 الدیم محمد، احمد بم جالل، خوافی فصی  .67

جموعیه  : مکیوی سیالمت  ، مندرج در «خواجه عماد فقیه و شکایت از زادگاه»، 6787، محمدی، محمدعلی .65

 .711ی715، کرمانی خواجه عماد فقیه مقاالو همایش بزرگداشت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسی کاشان

 (۲۱)پپاپی  ۱۳شمارۀ 
 ۱۳91ستان پاییز و زم

 

78  

 سرو .   اهران:، یالدیم فقیه کرمانن و شر  حال عماداحلیل دیوا، 6737، ناظرزادۀ کرمانی، احمد .61

شیرکت   اهیران:  ،کوشیش جعفیر شیعار    بیه  ،نامه سیاست، 6778، ابوعلی حسم بم علی ی،طوس مل ال نمام .63

 .ی جیبیها سهامی کتاب

و اعلیقاو: محمود عابیدی،  ، مقدمه، احصی  کشف المحجوب، 6781، هجویری، ابوالحسم علی بم عثمان .68

 سرو .   اهران:، 5چ

 
 
 
 


