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چکیده:
بن حسن سیرجانی از بزرگان صوفیه قرن پنجم هجري است. وي شیخ خواجه ابوالحسن علی

ز قبیل کرمان بوده و در آنجا داروخانه و اوقاف و مریدان بسیار داشته و مورد تکریم بزرگان صوفیه ا
ابوسعیــد ابوالخیر، خواجه عبداهللا انصاري و هجویري قرار گرفته است. او که اهل سیر و سیاحت بوده در 
سیرجــان درگذشته و آرامگاهش تاکنون باقی و زیــارتگاه است. کتاب بیاض و سواد خواجه علی حسن 

اقوال مشاهیر صوفیه تا بندي موضوعیکه تاکنون بــه صورت نسخ خطی مانده است، در حقیقت طبقه
اواخر قرن چهــارم است که در هفتاد و سه باب تنظیم شــده و بیش از سه هزار فقره از سخنان بزرگان 

است که در آن » باب معرفه تاریخ مشایخ«ترین ابواب بیاض و ســواد قوم را در بردارد. یکــی از مهم
بندي و معرفی جغرافیایی محل فعالیتشان تقسیماساس منطقــههفتاد و هشت تن از مشــایخ صوفیه بر

اند.شده
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مقدمه
شود. این عرفان و تصوف ستون فقرات فرهنگ جوامع اسالمی محسوب می

کم در ممالک اسالمی پدیدة عظیم اجتماعی که از حدود قرن دوم هجري کم
د، در قرون چهارم و پنجم به اوج شکوفایی رسید. در این دوران طالیی نمودار ش

تصوف، مردان بزرگی در این عرصه پدیدار شدند که اعمال و گفتار آنها به شدت 
در جوامع مسلمان تأثیر کرد و این تأثیر روز به روز گسترش یافت. در زمینۀ 

رهایی انجام گرفته هاي برجستۀ آن گرچه کاشناخت این جریان فراگیر و چهره
نماید.اما آنچه شده در مقابل عظمت موضوع بسیار ناچیز می

یکی از دشواریهاي تحقیق در زمینۀ تصوف، کمبود منابع معتبر و دست اول 
اند و منابع قابل است. منابع ارزشمندي همچون تاریخ صوفیه سلمی از بین رفته

عام در گوشه و کنار برداري توجه دیگري به صورت خطی و غیرقابل بهره
اند. در این راه کشف هر اثر معتبر و قدیمی ها پنهان و دور از دسترسکتابخانه

ها و زوایایی از تاریخ تصوف قرون شود که بر گوشهچراغی پرنور محسوب می
افکند.اولیه اسالمی پرتو می

خوشبختانه کتاب گرانقدر بیاض و سواد اثر خواجه علی حسن سیرجانی 
سیار ارجمند و مهمی است که پس از هزار سال خمول اینک به عرصۀ منبع ب

شود.تحقیقات تصوف وارد می
پردازیم و سپس در این مقاله ابتدا به معرفی نویسنده و کتاب مذکور می

اي در شناخت تاریخ تصوف تا قرن یکی از ابواب مهم کتاب را که ارزش ویژه
گذرانیم.چهارم هجري دارد، از نظر می
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پسینۀ مشایخ
بن علی سیرجانی (سیرگانی، کرمانی) بن حسن خواجه ابوالحسن علی

معروف به خواجه علی حسن از بزرگان صوفیه در قرن پنجم هجري است. 
زیست. در زمان او سیرجان که تا اواسط قرن چهارم خواجه علی در سیرجان می

)، همچنان 24، ص 1377شد (لسترانج، هجري مرکز ایالت کرمان محسوب می
شهري پررونق بوده است. این شهر در مدت زمان زندگانی خواجه علی حسن، 
عمدتاً در حاکمیت آل بویه بوده و مخصوصاً عضدالدوله دیلمی به آبادانی آن 

). چنانکه مقدسی، 319-342، صص 1364توجه بسیار داشته است (وزیري، 
یدار کرده، آن را نویس معروف قرن چهارم که خود از این شهر دجغرافــی

). سیرجان که 494، ص 1904تر و بهتــر از شیراز دانسته است. (مقدسی، وسیع
کوب، بین دو مــرکز مهم تصوف یعنی فارس و خراسان قرار داشت (زرین

شد، چنانکه به ) خود نیز محلی براي اجتماع صوفیان محسوب می68، ص 1380
لقب گرفته » شام کوچک«رباب تصوف علت فراوانی مقابر اولیا و عرفا از سوي ا

)131- 132، صص 1356بود. (کرمانی، 
اي داشته و اوقاف بسیار و کار به خواجه علی حسن در سیرجان داروخانه

نظام و مریدان بسیار و ظاهراً مرید شیخ عمو (ابواسماعیل احمد بن محمد حمزه 
نی که شیخ ) و تا زما349، ص 1373) بوده است (جامی، 441الصوفی، متوفی 

عمو زنده بوده به پاس حرمت او به ارشاد و دستگیري مریدان نپرداخته است. 
)547، ص 1362(انصاري هروي، 
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خواجه اهل سیر و سیاحت بوده و سفرهاي نیکو داشته است. (هجویري، 
) و نیز بر سر تربت شاه بن شجاع کرمانی (عارف معروف 215، ص 1378

پرداخته است. (عطار نیشابوري، ه اطعام فقرا میهـ . در سیرجان) ب288متوفاي 
). خواجه همچنین رباطی داشته که در آنجا به دستگیري و ارشاد 315، ص 1905

پذیرفته است. (سلفی، مریدان مشغول بوده و مسافران و زائران را به حضور می
). این رباط که پس از وفات خواجه آرامگاه وي در آن قرار داده 159، ص 1993

ق هـ . 570ده، تا سالها پس از مرگ او باقی بوده است. چنانکه در سال ش
مؤیدالدین ریحان (از رجال دانشمند و سیاستمدار دربار سالجقه) را در آن به 

ق هـ . 818) و در سال 135- 136، صص 1343خاك سپردند (محمدبن ابراهیم، 
زیارت آرامگاه شاهرخ پسر و جانشین امیر تیمور گورکان در همین مکان به 

).187، ص 1936بن شجاع کرمانی آمده است. (سمرقندي، شاه
خواجه علی حسن مورد اکرام و تجلیل تعدادي از بزرگان صوفیه قرار 
گرفته، چنانکه مؤلفان اسرارالتوحید و حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر از قول 

از خواجه علی کنند که او در ضمن وصایاي زمان وفاتششیخ ابوسعید نقل می
کند که برد و تأکید میحسن به عنوان یکی از سه بزرگ صوفیه زمان خود نام می

343، ص 1363اي نیست. (محمدبن منور، پس از این سه تن، صوفیان را خواجه
)88- 89، صص 1367الدین ابوروح، و جمال

پسینۀ «خواجه عبداهللا انصاري هروي در طبقات الصوفیه نیز سیرجانی را 
کند که در آن خواجه به شیوة اهل خوانده و حکایتی از وي نقل می» مشایخ

بن ). علی539و 547، صص 1362مالمت رفتار کرده است. (انصاري هروي، 
المحجوب پس از یادکردي محترمانه از خواجه از پسر عثمان هجویري در کشف
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ویري، همان) جامی داند. (هجکند و او را مردي عزیز مییاد می» حکیم«او به نام 
االولیاء (عطار نیشابوري، همان) و حافظ ابی االنس و عطار در تذکرهدر نفحات

بن حسن السفر (سلفی، همان) نیز با اکرام از خواجه علینعیم اصفهانی در معجم
اند.سیرجانی یاد کرده

خواجه علی حسن پس از سیر و سیاحتهاي بسیار و مالقات بزرگان و 
آوري بسیاري از اقوال و اشعار و حکایات روزگار خود و جمعمشاهیر صوفیه

رجان درگذشت و به احتمال بسیار در نزدیکی آرامگاه ــوم، باالخره در سیـــق
بن شجاع کرمانی به خاك سپرده شد. بناي ساده آرامگاه خواجه در روستاي شاه

ت.نصرآباد سیرجان تا امروز زیارتگاه روستائیان اطراف بوده و هس
در باب تاریخ وفات خواجه، اگر روایت اسرارالتوحید و حاالت و سخنان 

هـ . (تاریخ وفات شیخ 440ابوسعید ابوالخیر را بپذیریم باید قبل از سال 
ابوسعید) اتفاق افتاده باشد و چنانچـه روایت خواجه عبــداهللا انصاري در طبقات 

ق هـ . 441علی بعد از ســال الصوفیه را مبنا قرار دهیم، باید وفــات خواجه
روایت (Fritz Meier)(تاریخ وفات شیخ عمو) اتفاق افتاده بــاشد. فریتز مایر 

داند. (مایر، خواجه عبداهللا را ترجیح داده و روایــت اسرارالتوحید را ساختگی می
العارفین، وفات خواجه را ). اسماعیل پاشا بغــدادي در هدیه462، ص 1378

ذکر کرده، اما منبع قول خود را نیاورده است. (بغدادي، ق هـ . 470حدود سال 
)692، ص 1951

رسد خانوادة خواجه علی حسن پس از درگذشت او همچنان به نظر می
موقعیت فرهنگی و دینی خود را براي چند قرن بعد حفظ کرده بودند، چنانکه در 

علی بن محمد بن علی، یکی از بازماندگان او به نام ابومحمدقهـ .746سال 

..
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اي از کتاب جدش (بیاض و سواد) را خطیب سیرجان و ملقب به عماد، نسخه
براي محمودبن محمود حسینی، حاکم وقت سیرجان کتابت کرد.

از آنجا که خواجه علی حسن در قرون چهارم و پنجم یعنی اوج شکوفایی 
سفرهاي نیکو زیسته و به تصریح هجویري سیاح وقت بوده وتصوف اسالمی می

داشته به احتمال زیاد، بسیاري از مشایخ زمان خود از قبیل ابوسعید ابوالخیر، امام 
را …بن عثمان هجویري، شیخ عمو، خواجه عبداهللا انصاري و قشیري، علی

مالقات کرده است. چنانکه به مالقات او با شیخ سالبه بن ملک الممنع (جنید 
منش، بن عمران جیرفتی (ایرانخ موسی) و شی180-181، صص 1328شیرازي، 

) در منابع مکتوب تصریح شده است.46و 92، صص 1372

بیاض و سواد
اثر مهمی که از خواجه علی حسن به یادگار مانده است کتاب البیاض و 

العباد فی البیاض و السواد من خصائص حکم«السواد است که نام کامل آن 
ین کتاب که به زبان عربی نگاشته شده در حقیقت باشد. امی» المرید و المرادنعت
بندي موضوعی اقوال، حکایات و اشعار مشاهیر و بزرگان صوفیه تا اواخر طبقه

فقره از این اقوال و 3300قرن چهارم هجري است. در مجموع کتاب حدود 
اشعار و حکایات آورده شده و این حجم زیاد مطالب و قدمت هزار سالۀ متن و 

ف، ارزش بیاض و سواد را تا حد یکی از متون درجۀ اول مطالعات شخصیت مؤل
دهد.برد و آن را در ردیف اللمع سراج و رسالۀ قشیریه قرار میتصوف باال می

بیاض و سواد از هفتاد و سه باب تشکیل و در آن تقریباً از جمیع 
ايموضوعات مورد عالقۀ صوفیه بحث شده است. مؤلف در ابتداي هر باب آیه
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آورد و گاه تأویل و از قرآن و حدیثی از پیامبر که متناسب موضوع هستند، می
شود و در دهد. سپس اقوال مشاهیر صوفیه ذکر میتفسیري از آنها به دست می

میانه و غالباً پایان هر باب به ایراد ابیاتی چند از اشعار مورد عالقۀ صوفیه در 
د نیز هر باب با چند حکایت آراسته پردازد. در بعضی موارموضوع مورد بحث می

شود. بسیاري از اقوال و اشعار در کتب شناخته شده فعلی تصوف دیده می
شود، شیخ ابوعبدالرحمان شوند و آخرین شخصی که از او نقل قول مینمی

) است.قهـ .412سلمی (متوفی 
هاي خطی معتبري موجود است که خوشبختانه از این اثر ارزشمند نسخه

اساس آنها متن مصحح در آیندة نزدیک منتشر خواهد شد.بر

تاریخ مشایخ صوفیه تا اواخر قرن چهارم به روایت سیرجانی
چنانکه قبالً گفتیم در کتاب بیاض و سواد سیرجانی بابی به تاریخ مشایخ 

» باب معرفه تاریخ مشایخ«صوفیه اختصاص یافته است. این باب که عنوان آن 
زشمندترین منابع مطالعۀ تاریخ تصوف است که تاکنون از یکی از اراست،

تن از مشایخ صوفیه معرفی 78دسترس محققان دور بوده است. در این باب 
بن عبداهللا ابوالخیر حبشی متوفی به اند که آخرین آنها از لحاظ تاریخی ثقفشده

ب است. سیرجانی باب تاریخ مشایخ را نیز مثل تمامی ابواق هـ . 383سال 
اي از قرآن کریم و حدیثی از پیامبر آغاز کرده است. سپس قبل از کتاب با آیه

ورود به بحث اصلی نظر سه تن از بزرگان صوفیه را دربارة مشایخ درجۀ اول 
بن نجید، جنید و ابوعثمان حیري و تصوف بیان داشته است. از قول اسماعیل

کند که چهارمی برایشان میابوعبداهللا بن الجال را به عنوان سه شیخی معرفی 

..
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کند که در بین ششصد شیخی که دیده است، الجال روایت مینیست و از ابن
ذوالنون، اباتراب نخشبی و ابوعبید بسري و پدر خود را از همه برتر یافته است. 
آنگاه توصیۀ ابوعبداهللا بن خفیف را درباره اقتدا به پنج شیخ آورده: محاسبی، 

کند که این پنج نفر علم و ا و عمرو مکی. و از همو نقل میجنید، رویم، ابن عط
اند.حقایق را با هم در خویش جمع داشته

گروه تقسیم و 8خواجه علی حسن در این باب مشایخ مورد نظر را در 
که در آن » ذکراالوحاد من االوتاد«معرفی کرده است. گروه اول تحت عنوان 

گروه دیگر مشایخ را بنا به منطقه 7ند و در ابرترین مشایخ از نظر او معرفی شده
جغرافیایی زادگاه، یا محل فعالیت آنها تقسیم کرده است.

بندي جغرافیایی مشایخ ابتکار جالبی است که ظاهراً قبل از بیاض و تقسیم
شود یا اند یا دیده نمیسواد در کتابهاي مهم صوفیه که به تاریخ مشایخ پرداخته

تن 12ناقص و پراکنده وجود دارد. مثالً کالباذي در التعرف اینکه به طور بسیار
نام برده و بالفاصله » و من اهل خراسان و الجبل«از مشایخ را تحت عنوان کلی 

) اما 29ص ق هـ . 1380بندي را عوض کرده است. (کالباذي، معیار تقسیم
ورده خواجه علی حسن مشایخ مورد نظر را در هفت گروه جغرافیایی مشخصی آ

که همین روش به تنهایی گویاي اطالعات ارزشمندي در باب جغرافیاي زندگی 
تواند روشنگر بسیاري از جوانب شخصیتی و منابع مشایخ است که خود می

هاي آنان باشد. عالوه بر اینکه در باب مشایخی که ممکن است به احتمالی آموزه
دهد، خود را نشان میچند منطقه منسوب باشند نظر غالب یا دست کم انتخاب

اند نه در گروه مشایخ فارس که جزو چنانکه حالج را که غالباً بیضاوي خوانده
مشایخ عراق آورده است.



9تاریخ مشایخ صوفیه در بیاض و سواد سیرجانی

اي از ویژگیهاي شخصیتی فرد در در معرفی هر کدام از شیوخ ابتدا فشرده
اند و شود. این القاب بسیار دقیق انتخاب شدهقالب یک یا دو لقب ذکر می

ر ابعاد مهم وجودي شیخ موردنظر هستند. گرچه تعداد اندکی از این نمایانگ
القاب در مورد چند تن از شیوخ ظاهراً از رواج عام برخوردار بوده است (مثالً 

الصوفیه براي شبلی یا لسان التصوف براي خراز)، اما غالب این القاب منحصر تاج
د خواجه هستند و اگر هم از نماید که به احتمال بسیار ساختۀ خوبه این کتاب می

اند. پس از القاب، نام کامل شیخ منابعی اخذ شده باشند، آن منابع از بین رفته
ها شامل شود. این معرفیآید و سپس در دو سه سطر به معرفی او پرداخته میمی
ترین نکات زندگی و شخصیتی و در غالب موارد تاریخ درگذشت فرد مورد مهم

ز مطالب ذکر شده در مورد شیوخ معرفی شده تازه هستند و نظر است. بسیاري ا
کنند. دهند یا موارد مورد اختالف را روشن میاي در مورد آنها میاطالعات تازه

بن شجاع کرمانی در منابع درجۀ اول تاریخ به عنوان مثال، تاریخ در گذشت شاه
االنس) تصوف موجود (مثل طبقات الصوفیه سلمی و رسالۀ قشیریه و نفحات

همواره به صورت (قبل از سال سیصد هجري) ذکر شده اما در بیاض و سواد 
آمده است. عالوه بر این در مورد شاه کرمانی این پرسشها ق هـ. 288دقیقاً تاریخ 

اند خراسانی بوده یا کرمانی و آیا در نیز مطرح بوده که آیا وي چنانکه بعضی گفته
ن که در قرون اولیه اسالمی مرکز ایالت کرمان زیسته یا در سیرجاخود کرمان می

بوده و آیا آرامگاه وي در کرمان است یا در سیرجان و یا بنا به بعضی نظرها در 
کان …«نیشابور؟ پاسخ همۀ این سواالت در نیم سطر این باب آمده است که 

».خراسانی االصل نزیل السیرجان و بها قبره
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این باب این نکته صادق است؛ که در مورد اغلب مشایخ معرفی شده در
اگر قدمت هزار سالۀ کتاب و شخصیت مؤلف را به عنوان یکی از شیوخ بزرگ 
صوفیه که در ضمن اهل سیر و سیاحت و دیدار با مشایخ بوده و اطالعات 

کسب کرده است نیز در نظر بگیریم، –چه بسا از منابع درجۀ اول –بسیاري را 
رود.تاریخ تصوف به مراتب باالتر میاهمیت این باب در مطالعات

در سطور زیر ضمن معرفی شیوخ مذکور در هر گروه، یک نمونه از هر 
شود.طبقه به عنوان الگوي کار مؤلف ذکر می

ذکراالوحاد من االوتاد
در این گروه هفت تن از مشایخ صوفیه که از دید خواجه علی از سایرین 

اند:اند معرفی شدهبرتر بوده
بن سهل تراب نخشبی، ابویزید بسطامی، شاه بن شجاع کرمانی، علیابو

بن عبداهللا تستري، ابراهیم خواص و ابوعبداهللا مغربی.سهلاصفهانی،
 بحر التوحید و صراط اهله طیفوربن عیسی ابو یزید البسطامی عبر بعلمه

اهللا علیه، ، رحمهالی حیث تتیه فیه الفهوم کما عبـّر بفعله الی ما یتحیـّر فیه العقول
توفـّی سنه احدي و ستین و مأتین.

ذکر شیوخ الحجاز
اند در این گروه ده تن از مشایخ منطقۀ حجاز که غالباً ساکن مکه بوده

اند: ابوعبداهللا مکی، ابوبکر کتّانی، ابو یعقوب نهرجوري، مزیـّن، معرفی شده
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ف بن عبداهللا حبشی، ابوعمرو زجاجی، ابوسعید اعرابی، ابوالقاسم مدینی، ثق
ابوالحسن سیروانی و ابوعقال بن عنوان.

 معدن الفهم و منبوع العلم احمد بن محمد العنزي، ابوسعید االعرابی کان
اهللا علیه، توفّی احد مشایخ الحرم فی وقته تکلم بعلوم القوم بأحسن العباره، رحمه

سنه احدي و اربعین و ثلثمائه.
ذکر مشایخ العراق

اند:ه تن معرفی شدهدگروه پانزدر این 
سري سقطی، جنید، ابوسعید خراز، رویم، شبلی، جریري، سمنون، مسوحی، 

احمدبن سهل، حلـّاج، ابوجعفر حداد، جعفر خلدي و ابوالحسن حصري.
 قتیل الدعوي و حریق المعنی الحسین بن منصور ابومغیث، قد اقام نفسه

س متحیرون فی حاله، ما نزل به ما نزل اال بین الصدق االعلی والکذب االدنی، النا
لرجحان صدقه فی حاله أولخیانه نفسه فی اظهار شأنه و هو عند شیوخ القصه بین 

قبول و رد، بل الی الرد اقرب، رحمه اهللا علیه، قتل سنه سبع و ثلثمائه.

ذکر سادات الشام
:انددر این گروه سیزده تن معرفی شده

بن ابی الحواري، احمدبن عاصم انطاکی، طاهر ابوسلیمان دارانی، احمد
مقدسی، ابوعبید بسري، ابو عبداهللا بن الجال، ابوعمرو دمشقی، ابو امیه ماحوزي، 

ابوشعیب المقفع صالح، بالل خواص، حذیفه مرعشی، دقی، ابوعبداهللا رودباري.
..
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قائد القوم و کهفهم ابوشعیب المقفع صالح، کان قد حج سبعین حجه راجال، 
اهللا حرم فی کل حجه من عند الصخره و دخل بادیه تبوك علی التوکل، رحمها

علیه، توفی سنه اثنین و ثمانین و مأتین.

ذکر مشایخ مصر
اند:در این گروه شش تن معرفی شده

ذوالنون، بنان حمال، ابوبکر زقاق، شبابک مصري، حصري و ابوعلی 
رودباري.
له اشعار مصري ابوالحدید،شطاح القوم و معدن اللوم شبابک ال

العلوم و الفاظ فی الشطح.فی دقائق

ذکر اشیاخ فارس
اند:در این گروه ده تن معرفی شده

ابوعمر اصطخري، جعفر حذاء، ابوبکر طمستانی، هشام بن عبدان، مؤمل 
بن حمویه، ابوالحسین قرشی، بنداربن حسین و ابوعبداهللا خفیف.جصاص، حسن

مذهب و امین اهله محمد بن خفیف ابوعبداهللا الضبی، کان من ناقد ال
اهللا المشایخ، خاتم الصوفیه من السلف و مزرعه المتصوفه فی الخلف، رحمهاعلم

علیه، توفّی سنه احدي و سبعین و ثلثمائه.

ذکر مشایخ خراسان

..
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اند:در این گروه ده تن معرفی شده
بن عنوان، حمدون قصار، ابوحفص نیشابوري، احمدبن خضرویه، حاتم 

محمد بن فضل بلخی، ابوحمزه خراسانی، مرتعش، ابوبکر واسطی، ابوعثمان 
حیري و نصرآبادي.

 شجاع القوم و کریمهم حمدون بن احمد ابوصالح القصار، سلک طریق
اهللا علیه، توفی الرجال و طرح رعونه النفس، تکلم بعلوم یشکل اال عن اهله، رحمه

مأتین.بعد الثمانین و

ذکر شیوخ جبل
اند:در این گروه هشت تن معرفی شده

یوسف بن حسین رازي، یحیی بن معاذ، ابوبکر ابهري، ابراهیم بن شیبان، 
ممشاد دینوري، ابوبکر کسائی، عیسی قصار و ابوعبداهللا دینوري.

 راصد المذهب و مرشد اهله، ابراهیم بن شیبان، صحب اباعبداهللا
اهللا علیه، مات بقرمیسین و بها قبره.د الخلق علی المدعین، رحمهالمغربی، کان اش

بن منصور حالج پایان بخش باب تاریخ مشایخ، هفت بیت از اشعار حسین
است با مطلع:

فیما وراء الحیث بل فی شاهد القدمانعی الیک نفوساً انت شاهدها

شرح شطحیات روزبهان بقلی شیرازي و تاریخ مشایخ بیاض و 
د سیرجانیسوا
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در باب تاثیري که کتاب بیاض و سواد بر روي کتب عرفانی بعد از خود 
رسد که روزبهان بقلی در توان گفت، اما به نظر میداشته فعالً سخنی به قطع نمی

معرفه «کتاب شرح شطحیات خود از باب » فی اسماء المشایخ و نعوتهم«فصل 
و این امر با توجه به نزدیکی بیاض و سواد استفاده کرده باشد» تاریخ مشایخ

زمانی روزبهان به خواجه علی و نیز نزدیکی مکانی فسا و شیراز به سیرجان 
بسیار محتمل است. در زیر چند مورد از شباهتهاي القاب مشایخ در دو کتاب 

)35- 44، صص1344شود. (بقلی شیرازي آورده می

شرح شطحیاتبیاض و سواد
خزینه الحکمه و ممدوح اهله، شاه بن شجاع، 
ابوالفوارس الکرمانی، کان احد المتحققین فی شأنه له 

…دالیل و براهین 

مه و صندوق المعرفه و ممدوح مصنف خزانه الحک
بن شجاع ابوالفوارس، از محققان یکی الصوفیه، شاه

…بود، خداوند براهین و آیات
المرجوع الیه …بن محمد الخزاز ابوالقاسم جنید 

فی کل فن
…جنیدبن محمد ابوالقاسم، مرجع کامل در هرفن

سند القلوب و سیف اهله احمدبن محمد ابوالحسین 
النوري، کان احد المخلصین فی وقته و القائلین بالحق 

…

و پیش رو …مسند عارفان و شمشیر شطاحان
مخلصان در زمان خویش، ابوالحسن النوري، او را 

…بود زبان حقایق
ورالحالج، قتیل دعوي و حریق معنیبن منصحسینقتیل الدعوي و حریق المعنی الحسین بن منصور

دقیق …ابوعبیداله الصبیحی…مصباح العلم
لم یخرج من سرب ثلثین سنه یجتهد …الکالم

…فیه

ابوعبداهللا صبیحی، دقیق الکالم …مصباح حقیقت
که سی سال در سربی مجاهده کرد و بیرون …بود

نیامد.

.. .... .. ..
..
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ابوسعید خراز، کان من الناطقین فی …بحرالفهم
علوم الدقائق المغترفین من بحرالحقائق

ابوسعید الخراز، ناطق علوم حقایق بود …مبحر فه
…از بحر دقایق خوردي

بن محمد صاحب علمین و مقبول الطائفتین، ابراهیم
يابوالقاسم النصر آباد

صاحب علمین، مقبول طائفتین، ابوالقاسم النصر 
…آبادي
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