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چکیده
در ایین مطااییه سییعی شییده اسییت تییا ا العییات پراکنییدهای کییه در متییون مهیمّ تییاریخی و ررییاای
دربارة ابیوعلی سیيررانی یا یت مییشیود ،بطیهبنیدی تنطیيو و تحليیل شیود و ییک تیکنگیاری
از زنییدنی و عاايّ یتهییای رهنگ یی و معنییوی او بییه دسییت دادهشییود ابییوعلی ،حسیین بیین محمیید
بیین احمیید سییيررانی کرمییانی از محییدّثين و ًییو يان و زاهییدان رییرن پیینعم هعییری اسییت
سییيررانی در سییال  218هییی متواّید شییده و در  231هییی و ییات یا تییهاسییت وی سییاکن برییداد
بییوده و سییفرهای بسییيار در بییالد اسییالمی از رملییه کرمییان ،ییارس ،عییرا  ،شییامات ،مصییر و
حعییاز کییرده اسییت سییيررانی در لییم حییدی و نوشییتن آن رنیی بسییيار بییرده و اسییتادان و
شییانردان ییراوان داشییتهاسییت از آنعییا کییه آثییاری از سییيررانی در دسییت نيسییت نمیییتییوان
راری بییه کیمّ و کيیر آنهییا نهییر داد بییر بیین منییابعی کییه از او سییخن نفتییهانیید ،وی در نطییل و
روایییت حییدی ثطییه نبییوده و م یتّهم بییه رعییل بییودهاسییت بییا ای ین وًییر ،ابییوعلی س یيررانی در
عصییر خییود در ردیییر مشییایخ ًییو يّه و اهییل زهیید و ورع رییرار داشییتهاسییت و همسییر او،
ستّاابلد و دختر او سُعدی مکنّی به امّاانسم هر دو از راویان و حا هان حدی بودهاند.
واژهها کلید
حدی  ،علم ررال ،تصوّف ،ابوعلی سيررانی ،ستّ اابلد ،سُعدی سيررانی

 تاریخ دریا ت مطااه5939/8/52 :
نشانی پست ااکترونيک نویسنده:
 .1استاديار دانشگاه ولی عصر رفسنجان

تاریخ پطیرش نهایی مطااه5932/55/22 :
m_p_mokhtar@yahoo.com
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 .1مقدّمه
نهنییت عهییيم علمییی و رهنگییی اسییالم ،هییزاران دانشییمند در رشییتههییای نونییانون
علییم و معر ییت پییروردهاسییت کییه هرکییدام بییه سییهم خییود در اعییتالی اییین رهنی نطییپ
داشییتهانیید از نکییات شییناخته شییده نهنییت علمیی اسییالم آن اسییت کییه ا لییم بزرنییان آن
ایرانيیان بییودهانیید کبییرت تعییداد اییین علمییا و نسییتره وسییي حنییور آنهییا کییه از رییين تییا
آ ریطییا را شییامل میییشییود ،شییناخت دريیین احییوال و آثییار آنییان را کییاری بییزرگ و زمییانبر
میییکنیید کییه باییید تییدریعا و بییا اتکییا بییه منییاب اًییيل و روشییهای علمییی اییین نونییه
پاوهپها ًورت نيرد.
 .1-1بیان مسئله

اسییتان پهنییاور کرمییان در ییول تییاریخ همییواره یک یی از مراکییز رهنگ یی ای یران بییوده و
رزانگییانی را بییه رهن ی ایران یی و اسییالمی تط یدیم داشییتهاسییت کییه در مییورد زنییدنی و
عاايّ یتهییای علم یی ا لییم آنهییا هنییوز تحطيطییات علم یی روشییمندی انعییام نگر تییهاسییت
در ایییین مطاایییه بیییه معر یییی یکیییی از علمیییا و محی یدّثين بررسیییته ریییرن پییینعم هعیییری
میییپییردازیم ابییوعلی حسیین بیین احمیید سییيررانی کرمییانی آندییه در مییورد سییيررانی
رااییم تورّییه مییینماییید عییالوه بییر ورییوه علمییی متعییدّد شخصییيت خییود او ،خییانواده
رهنگی و عاامپرور اوست
آننونییه کییه از منییاب معتبییر بییه دسییت میییآییید همسییر و دختییر سییيررانی از عاامییان و
روایییان حییدی در روزنییار خییود بییوده و از آندنییان اهميّتییی در اییین حییوزههییای دانییپ
برخییوردار بییودهانیید کییه شخص یيّتهییای ییراز اول اسییالمی بییه شییانردی یییا نطییل حییدی
از ایشییان پرداختییهانیید اییین حطيطییت ،اهميّییت مطییام زن را در تمییدن اسییالمی و نطییپ مه یمّ
او در رامعییه آن عصییر نشییان میییدهیید مسییئلۀ اییین پییاوهپ ،تحطيیین دربییاره زنییدنی،
خییانواده و عااي یتهییای ابییوعلی س یيررانی اسییت تون یيو آنکییه منییاب ا العییات دربییارة
سییيررانی بيشییتر بییه زبییان عربییی بییوده و ا العییات آنهییا بعنییا بییا یکییدیگر در تنییاد
هسیتند ،رنانکییه حتّیی دربییاب نیام او هییم اتفیا نهییر وریود نییدارد از سیوی دیگییر همیين
پراکنییدنی ا العییات میییتوانیید مورییم نتيعییهنيییریهییای نادرسییت شییود؛ رنییانکییه
اسییتاد شییفيعی کییدکنی بییا تورییه بییه آندییه کییه در کتییاب تبصییرة ااعییوام آمییده ،ابییوعلی
سییيررانی را همیییان خواریییه ابوااحسییین علییی بییین حسییین سییيررانیً ،یییاحم کتیییاب
اابياگ و ااسواد دانستهاند (شفيعی کدکنی)551 :5980 ،
 .2-1پیشینه تحقیق

همانگونییه کییه در بییا اشییاره شیید دربییاره ابییوعلی سییيررانی و خییانواده او تییا کنییون
مطلبی تحطيطی نگاشته نشدهاست.
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.3-1اهمیّت و ضرورت تحقیق

از آنعییا کییه دربییاره ابییوعلی سییيررانی بییا آن مطییام علمییی و معنییوی شییامخ تییا کنییون
کییورکترین تحطيطییی انعییام نشییده ،نییرورت انعییام اییین پییاوهپ مشییخّص اسییت
مخصوًییا انییر در نهییر داشییتهباشیيم کییه همسییر و دختییر وی از علمییا و محیدّثين روزنییار
خود بودهاند ،پاوهپ درباره خانوادهای رنين عاامپرور اهميّتی مناعر مییابد.
 .2بحث اصلی
بییا تورییه بییه آندییه کییه دربییاره پراکنییدنی ا العییات دربییاره زنییدنی و احییوال ابییوعلی
سییيررانی در متییون ذکییر شیید و نيییز بییرای پرهيییز از تکییرار ارراعییات در مییتن مطااییه،
برخییی از نصییود مربییور بییه ابییوعلی سییيررانی در اینعییا بییه ترتيییم تییاریخی آورده و
سرر در ی بح  ،تحليل میشوند.
 .1-2نصوص منابز مربوط به ابوعلی سیرجانی
 .1-1-2األنساب

وأبو علی ااحسین بین ااصیو ی ااسیيررانی ،سیکن بریداد ،ورحیل إای ااشیام وااحعیاز ،وکیان
حریصا عل لم ااعلیم وااحیدی  ،زاهیدا ،میتطلال ،يیر أنّیه میا کیان ثطیۀ یی اانّطیل ًیدورا یی
ااطییول ،أرم ی أهییل برییداد و حُفّادهییا عل ی ذاییک ،و کییان أبییوبکر محمیید بیین أحمیید بیین عبیید
ااباری بن ااخانبۀ ااحیا ظ یطیول :أعیرف مین رطی بادییۀ تبیو بطليیل مین اایزاد ،و یسیم منیه
شییی ،واییير بشی ییی ااحییدی  ،وأشییار إای أنّییه أبییو علییی ااسییيررانی ،أکبییر عیین ااحُفّییا مبییل
أبی بکر أحمد بین علیی بین ثابیت ااخطيیم ،و خطّیه علی کتبیه و ابنتیه سُیعدم بنیت ااسیيررانی
سییمعتُ منهییا ببرییدادً ،ییااحۀ طيییرة ،روت عیین أبییی نصییر محمیید بیین محمیید بیین علییی اازینبییی،
بیی بکیر عبید از بین أبیی داود ااسعسیتانی ،و تیو ی أبیو علیی سینۀ
ررأتُ عليهیا کتیاب اابعی
نيییر و ثمییانين وأربعماشییۀ ،وسُییعدم ترکتُهییا یییی ا حيییا سیینۀ سییب و ثالثییين وخمسیییماشۀ
(ااسمعانی)9/918 : 5218 ،
.2-1-2تاريی مدينه دمشق

ااحسیین بیین محمیید بیین احمیید بیین اافنییل أبییو علییی ااکرمییانی ااسییيررانی نزیییل برییداد سییم
بدمشن أبیا ااحسیين بین مکّیی اامصیری و أبیا ااحسین بین أبیی ااحدیید و محمید بین إبیراهيم بین
محمد بن عبد از بین احمید بین حیطام و علیی بین محمید بین علیی بین ازهیر ااعلمیی و علیی بین
ااخنر بن عبیدان وأبیا ااعبیاس بین ربیير و أبیا ااطاسیم عبیداارزا بین عبید از بین اافنیيل و أبیا
ااطاسم بن أبییااعیال و مسیلم بین احمید بین ااحسیين ااکعکیی و ااطانیی أبیا عبید از محمید بین
علییی بیین یوسییر بیین اسییبار ااطرسوسییی و بصییور أبییا اافییتو سییليم بیین أیییوب ااییرازی وأبییا بکییر
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ااخطيم وأبیا نصیر محمید بین احمید بین شیبيم ااکا یدی اابلخیی اامفسّیر بعير یت مین کرمیان
سم منه شیيخنا أبیو ااحسین سیعد ااخيیر بین محمید و أبیو اافنیل عمّیار بین ناًیر بین ناًیر بین
نصییر اامرا ییی ااحیدّادی أنبأنییا أبییو ااحسیین سییعد ااخيییر بیین محمیید و نطلتییه میین خطییه أنییا ااشییيخ
ا مام ااحا ظ أبو علی ااحسین بین محمید بین احمید بین اافنیل ااکرمیانی أنیا أبیو ااطاسیم احمید
بن عبد ااواحد بن محمید بین احمید بین أبیی ااحدیید اخبرنیی ریدی أبیو بکیر محمید بین احمید
ااسلمی أنیا أبیو بکیر محمید بین رعفیر بین محمید بین سیهل ااسّیامری نیا إبیراهيم بین عبید از بین
ااعنيیید ااختلییی نییا عمییرو بیین خاایید ااحرانییی أنییا ابیین اهيعییۀ عیین عيّییاش بیین عبییاس اافتيییانی عیین
مااییک بیین عبییادة اارییا طی رییال :م یرّ رسییول از ً یلّ از عليییه وسییلم بعبیید از بیین مسییعود وهییو
رریییرة طییال اییه :تکبییر همّییک مییا یطییدر یکیین ومییا تییرز یأتییک (ابیین عسییاکر:5251 ،
)59/911
.3-1-2معجم السفر

أخبرنییا سیتّ اابلیید بنییت عبییداز ااروميییۀ وزورهییا أبییو علییی ااکرمییانی ااصییو ی ببرییداد رییا :
أنّ اانب ییّ رییال :إنّ مؤیین ااشّییعر حکمییۀ أخبرتنییی أمّ اانّسییم سُییعدم بنییت أبییی علییی ااحسیین بیین
محمید ااکرمیانی ببریداد عین أبیی هُرییرة رییال :سیمعتُ رسیول از :خيیرُ ااصّیدرۀ میا تُصید بییه
عن دهر ن ّ و ايبدأ أحدکم بمن یعوّل (ااسلفی ا ًبهانی ،بیتا(5/518 :
.4-1-2المنتظم فی تاريی الملو

واألمم

ااحسیین بیین محمیید ابیین احمیید بیین عبیید از بیین اافنییل ابییو علییی ااکرمییانی ااش یرّری ااصّییو ی
رَحَیل یی لیم ااحیدی وعنی بعمعیه وسییم ااکبيیر و کیان يیه دیین و عبیادة و زهید ،یُصیلّی
باالّيییل اکنّییه روم مییا اییم یُسییم ا سیید مییا سییم و کییان اام ی تمن ابییو نصییر یطییول :هییو ک یطّاب
تو ّی هطه ااسنۀ ورد راوز ااسبعين (ابن روزی)3/592 :5918 ،
.5-1-2تلبیس ابلیس

ریییال اامُصیینّر رحمیییه از :هیییطه ااطاشفیییۀ إذا سیییمعت اارنیییا تواریییدت وًیییفطت وًیییاحَت
ومزرت اابّياب ورید ایبر علیيهم إبلیير یی ذایک وبیااغ ورید أحتعیوا بمیا أخبرنیا بیه أبیو اافیتو
محمد بن عبید اابیاری ریال :أنبأنیا أبیو علیی ااحسین بین محمید بین اافنیل ااکرمیانی ریال :أخبرنیا
أبییو ااحسیین سییهل بیین علییی ااخشییاب رییال :أخبرنییا أبییو نصییر عبیید از بیین علییی ااسیرّاو ااطّوسییی
ریال :وریید ريیل اییه انّیه امّییا نزایت :وَإن رَهَیینمَ اَمَوذعؤیدُهُمذ أَرذمَعؤییينًَ ،یا َ سییلمانُ اافارسییّ ًییيحۀ
وور عل رأسه ثم خرو هاربا (ابن ااعوزی)5/229 :5225 ،
أخبرنا محمد بن عبد ااباری بین احمید بین سیليمان نیا أبیو علیی ااحسیين بین محمید بین اافنیل
ااکرمانی نا سهل بن علیی ااخشیاب نیا أبیو نصیر عبید از بین علیی ااسیرّاو ریال :بلرنیی أنّ رماعیۀ
من ااحُلوايّیۀ زعمیوا أنّ ااحینّ تعیاا اًیطف أرسیاما حیلّ يهیا بمعیانی ااربوبيیۀ ومینهم مین ریال
هو حالم ی اامُستحسنات (همان)5/290 :
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أخبرنا محمد بن ناًر نا اامبیار بین عبید ااعبیار نیا عبید ااعزییز بین علیی ا زریی نیا إبیراهيم
بین محمید بین رعفییر ااسیاری نیا أبیو بکییر عبید ااعزییز بیین رعفیر ثنیا أبیو بکییر احمید بین محمیید
ااخالل نا ااحسن بن احمید ااکرمیانی ثنیا أبیو بکیر ثنیا شیبابۀ ثنیا ورریا عین عمیرو بین دینیار عین
عکرمییۀ عیین ابیین عبییاس رییال :کییان أهییل ااییيمن یحعّییون و یتییزوّدون ویطواییون :نحیین متوکّلییون
يحعّییون يییأتون إایی مکییۀ يسییأاون اانییاس ییأنزل از عییز ورییل :وَتَییزَوُدُوا َیینن خَيذییرَ ااییزادؤ
ااتطْوَم (همان)5/219 :
أخبرنییا محمیید بیین عبیید اابییاری بیین احمیید أنبأنییا أبییو علییی ااحسیین بیین محمیید بیین اافنییل
ااکرمیانی نیا سیهل بیین علی ااحسیاب نیا عبیید از بین علیی ااسیرّاو رییال :سیمعتُ احمید بین علییی
ااوریدی یطییول :حی ّ ااییدینوری اثنتییی عشییرة حعیۀ حا يییا مکشییوف ااییرأس وکییان إذا دخییل ییی
إا ی ا رگ میین ًییحۀ توکّلییه
ررلییه شییو ٌ یمسییو ررلییه ییی ا رگ ویمشییی و یتطییأ
(همان)5/911 :
أخبرنا محمد بن أبیی ااطاسیم أنبأنیا ااحسین بین محمید بین اافنیل ااکرمیانی نیا سیهل بین علیی
ااخشاب وأخبرنا أبو ااورت نیا احمید بین أبیی نصیر نیا ااحسین بین محمید بین یوری ریا نیا عبید
از بیین علییی ااسیرّاو رییال :سییمعتُ أبییا عبیید از أحمیید بیین محمیید ااهمییدانی یطییول :دخلیتُ عل ی
ااشبلی لمّا رُمتُ خیرو کیان یطیول ایی وامین معی اای أن خررنیا مین اایدار :مُیرّوا أنیا معکیم
حي ما کنتم وأنتم ی رعایتی وکال تی (همان)5/913 :
أخبرنییا محمیید بیین عبیید اابییاری بیین أحمیید أنبأنییا أبییو علییی ااحسیین بیین محمیید بیین اافنییل
ااکرمانی نا أبو ااحسن سیهل بین علیی ااخشیاب نیا أبیو نصیر عبید از بین علیی ااسیرّاو ریال :ذکیر
عیین أبییی ااکرنبییی وکییان أسییتاذ ااعنيیید انییه أًییابته رنابییۀ وکییان عليییه مررعییۀ تخينییۀ ،عییا إا ی
اادرلۀ واابرد شیدید حرنیت نفسیه عین اایدّخول یی اامیا اشیدةّ اابیرد طیر نفسیه یی
شا
اامییا م ی اامررعییۀ واییم یییزل یرییود حت ی خییرو و رییال :عطییدتُ أن أنزعهییا عیین بییدنی حت ی
تعر علیّ لم تعر عليه شهرا (همان)
 .6-1-2التّدوين فی اخبار قزوين

اامنوو بین اامهفیر بین اامشیرف بین نصیر بین عبید ااعبیار بین حامید بین أبیی ًیابر اامشیرف
ااطانییی ،تفطّییه بطییزوین و بأًییبهان ،وکییان ريّیید ااطریحییۀ ،دريیین اانهییر و سییم ااحییدی
بأًییبهان ،و حصییلت اییه إرییازة رماعییۀ میین شییيوخها اامعتبییرین سییم أبییا عبیید ااییرحمن أحمیید
بن أبی سعد بین حموییۀ بسیاوة سینۀ إحیدم وسیبعين وخمسیماشۀ ،یحیدث عین أبیی ااحسین علیی
بیین أبییی رعفییر ااحمییوی ثنییا أبییو علییی ااحسیین بیین محمیید بیین أحمیید ااکرمییانی ثنییا أبییو محمیید
کسرم بن عبد ااکیریم بین کسیرم ااسیلمی ،رانیی حلیم بهیا ،سینۀ سیتّ وسیتين وأربعماشیۀ ،ثنیا
ااشییریر أبییو عبیید از رعفییر بیین محمیید بیین أحمیید بیین ااحسییين بیین إسییحا بیین رعفییر
ااصاد (اارا عی ااطزوینی)2/529 :5381 ،
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 .7-1-2تاريی االسالق
ااحسییين بیین محمیید بیین أحمیید أبییوعلی ااکرمییانی ااسییيررانی ااصییااو ااصییو ی ،أحیید میین عنییی
بطلییم ااحییدی وأکبییر منییه ببرییداد ،اکنییه أ سیید نفسییه و ادّعی مییا اییم یسییمعه و هییو ااییطی دمّییر
عل ااطُریبيبیی و أاحین اسیمه یی أریزا  ،عر یت وکیان رید کتیم عین محمید بین ااحسیين بین
ااتررمیان بااشیام و حیدث عنیه ااسییلفی طیال :ثنیا مین أًییله ببریداد ،و سیم مین عاًییم ،و رز
از و کان ًااحا زاهدا ( ااطهبی)92/255 :5211 ،
ورییرأتُ بخیی ّ ابیین ا نمییا یّ أنّییه وریید بخیی ّ رییال :أبییو علیییّ ااحسیین بیین أحمیید ااکرمییانیّ
ااصُّو ی ،یعنی ااّطی سّل ااشّيخ أبا إسحا  ،سمعته یطول ( همان)92/511 :
.8-1-2سیَر اعالق النبالف

ااشییيررانی اامح یدّث اارّحییال أبییو علییی ااحسیین بیین محمیید بیین أحمیید بیین عبییداز بیین اافنییل
ااکرمییانی ااصییو ی ،تعییم و کتییم ااکبيییر و ترییرب و سییم میین أبییی ااحسییين محمیید بیین مکییی
بدمشیین ،و میین سییليم بصییور ،و میین ابیین لحییۀ ،و عاًییم بیین حسیین ببرییداد ،و کییان ذا عبییادة
کطبییه و
ونُسییک روم عنییه :أبییو اابرکییات إسییماعيل بیین أحمیید ااصییو ی ،و ااسییلفی ،و
تزویییره رییال شییعاع :نییعير و رییال اام ی تمن :ینبرییی أن یُنییادم عل ی ربییره :هییطا ک یطّاب ورییال
عبد ااوهّاب ا نمیا ی :هیو خیرّب بيیت ابین زهیرا ااطُریبيبیی و ریال ابین ناًیر :کیان یکیطب و
رییال ااسییلفی :اییم أکتییم إ میین أًییواه و رییال ااسییمعانی :کتییم مییا یییدخل تحییت ااحصییر و
ینف ی  ،و ادّع ی أشییيا  ،و سییم انفسییه مییات سیینۀ خمییر و تسییعين و أربی مئییۀ ییی شییعبان ،و اییه
سب و ثمانون سنۀ.
ااشییيررانی کااشییيرری :نسییبۀ امیین یبيیی ااشییيرو ،و نییبطه بکسییر ااشییين ااسییمعانی ،و تابعییه
عليییه ابیین ا ثيییر ،و ااسییيو ی ،و خییاار ًییاحم اامصییبا اامنيییر ،طییال :هییو بفییتو ااشییين مبییال
زینییم و ًییيطل و عيطییل ،و هییطا اابییاب باتفییا ملحیین ببییاب " علییل " نحییو " رعفییر " ،و
یعوز کسر ااشیين ،نیه یصیير مین بیاب " درهیم " و هیو رليیل ،و می رلتیه ،أمبلتیه محصیورة ،و
اير هطا منها (ااطهبی)53/583 :5259 ،
 .1-1-2میزان اإلعتدال

«ااحسن بن محمید بین أحمید بین نیل ،أبیو علی ااکرمیانی ،اتّهمیه اامی تمن ااسیار ،
و أسا عليه اابنا ابن ناًریطال :زوّر انفسه ،و هو متأخر» (ااطهبی)5/125 :5982 ،
 .12-1-2الوافی بالوفیات

ااکرمییانی ااصییو ی ااحسیین بیین محمیید بیین أحمیید بیین عبیید از بیین اافنییل بیین ااییم ااکرمییانی
ااشییيررانی ،أبییو علییی ااصییو ی رحییل ییی لییم ااحییدی إا ی بییالد ییارس ،و دخییل ااشییام ،و
سییم ااکبيییر ،و کتییم بخطییه کبيییرا میین ااکتییم و ا رییزا و ًییحم مشییایخ ااصییو يۀ سییم
ااخطيییم أبییابکر ،و حییدث باايسییير انییعفه و دهییور ااکییطب عليییه ،م ی دیانییۀ و عبییادة و نسییک
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رُوم عنییه أبییو اافنییل محمیید بیین ییاهر اامطدسییی ااحییا ظ و أبییو ییاهر ااسییلفی ااحییا ظ و أبییو
اابرکییات إسییماعيل بیین أحمیید بیین محمیید ااصییو ی تییو ّی ببرییداد سیینۀ خمییر و تسییعين و
أربعماشۀ (ااصفدی)52/591 :5221 ،
 .11-1-2غاية النّهاية فی طبقات القُرّاف

«ااحسیین بیین محمیید بیین اافنییل أبییو علییی ااکرمییانی ااصییو ی اازاهیید ،رییرأ بدمشیین عل ی
ااحسییين بیین علییی اارهییاوی ،رییرأ عليییه أبییو ااکییرم ااشییهرزوری» (ابیین ااعییزری ،بیییتییا:
)299
.12-1-2لسان المیزان

ااحسیین بیین محمیید بیین أحمیید بیین نییل أبییو علییی ااکرمییانی :اتّهمییه اامی تمن ااسییاری و أسییا
عليه اابنا ابن ناًیر یطیال :زوّر انفسیه و هیو متیأخر انتهی و ریال ابین اانعیار :کتیم بخطیه کبيیرا
میین ااکتییم و ا رییزا و روم عیین ااخطيییم و سییليم ااییرازی ورماعییۀ و کییان عابییدا ناسییکا روم
عنییه ااسییلفی و رماعییۀ رییال اام ی تمن ااسییاری :ینبرییی أن یُنییادم علی ربییره :هییطا کیطّاب! و رییال
ابیین ا نمییا ی :هییو ااییطی خیرّب بيییت أبییی بکییر بیین زهییر یعنییی ااطُریبيبییی و رییال ابیین ااحا يییۀ:
یُعتمیید عل ی نطلییه رییال ابیین عطییاف :مییات سیینۀ خمییر و تسییعين و أربعماشییۀ وروم عنییه سییعد
ااخيییر بیین محمیید ا نصییاری و وًییفه بییااحفظ و رییال ابیین ااسییمعانی :أحییدٌ میین عنییی بعمیی
ااحییدی و نطییل بخطییه مییا یییدخل تحییت ااحصییر إ أنییه ادّع ی سییماع مییا اییم یسییمعه وأ سیید
سییماع رماعییۀ میین ااشییيو حملهییم إای أن حیدّثوا بمییا اییم یسییمعوا میینهم أبییو بکییر ااطُریبيبییی و
رأی یتُ أنییا ییی ع یدّة أرییزا میین تصییانير ااخطيییم سییماعه إمییا مُلحطییا وإمییا مُصییلحا وکییان م ی
ذاییک اییه ورعٌ وًییال ٌ و زهییدٌ و تنسّییکٌ و ًییحبۀم المشییایخ رییال ابیین ناًییر :کییان دییاهره
ااصال وااخبیر منکیر و ایو رنی بمیا رزریه از مین ااسیماع کیان أًیلو ن اارریل ینتفی بااطليیل
م ااصد (ااعسطالنی ،بیتا)2/212 :
.13-1-2الندير

«ااحسیین بیین محمیید ابییو علییی ااکرمییانی ااشییرری اامتییو ی  231رحییل ییی لییم ااحییدی
وعنی بعمعه وسیم ااکبيیر وکیان يیه دیین وعبیاده وزهید یُصیلّی االيیل اکنّیه روی میا ایم
یسییم ا سیید مییا سییم وکییان اامییوتمن ابییو نصییر یطییول :هییو ک یطّاب (ا مين یی اانعف یی،
(1/221 :5981
 .14-1-2الوضّاعون واحاديثهم

عينا مطاام ااردیر را تکرار کرده است (ا مينی اانعفی)508 :5221 ،
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.2-2شرر احوال

در ذییل بییا تورییه بییه آندییه کییه در منییاب مییطکور در بییا دربییاره ابییوعلی سیيررانی آمییده
و نيیز دو منب ی ارسیی -کییه در رییای خییود آورده م ییشییود -بییه تنطیيو مطااییم و تحلي یل
آنها و شر احوال او میپردازیم.
 .1-2-2ناق ونسب و القاب

نام او را همیه منیاب بیهریز تیاریخ ا سیالم ذهبیی کیه حسیين آورده« ،حسین» نوشیتهانید
بییا تورییه بییه ارمییاع منییاب و اینکییه ذهبییی در دو اثییر دیگییر خییود «سییير اعییالم اانییبال » و
«ميییزان ا عتییدال» بییا سییایر منییاب موا یین اسییت ،رطعییا «حسیین» ًییحيو اسییت ابیین رییوزی
نيیز در اامنییتهم یییکبییار و در تلبییير ابلییير شییپ بییار ازو نییام بییرده و در یکییی از مییوارد
کتییاب اخيییر نییام او را حسییين آورده کییه در ريییاس بییا شییپ مییورد دیگییر رطعییا اشییتباه در
کتابت است.
نییام پییدر ابییوعلی حسیین سییيررانی را منییاب مییا «محمیید» نوشییتهانیید ،بییهرییز ا نسییاب
سییمعانی و ذهبییی در تییاریخ ا سییالم – نییمن شییر احییوال ابواسییحا يییروز آبییادی -و
یییک مییورد از شییپ مییورد در تلبییير ابلییير بییه ایین ًییورت کییه در ا نسییاب ،ااصییو ی
و در دو مورد اخير ،احمید ذکیر شیده اسیت در میورد رواییت سیمعانی بیه نهیر مییرسید
متن ا تادنی داشیته باشید ییا اطیم او رانشیين نیام پیدر شیده باشید 5در رواییت ذهبیی نيیز
محتمال نام پدر بیزرگ او سیهوا بیه ریای نیام پیدر آمیدهاسیت؛ ریرا کیه ذهبیی در تیاریخ
ا سییالم و سییير اعییالماانییبال و ميییزانا عتییدال آنعییا کییه بییه تررم یۀ ابییوعلی سییيررانی
پرداختییه ،نییام پییدر او را بییه شییکل ًییحيو ،محمّیید ،آورده اسییت؛ همدنییين اسییت در
تلبير ابلیير کیه بیا توریه بیه پین میورد دیگیر همیين کتیاب و ییک میورد در اامنیتهم ،
به نهر میرسد احمد تصحير محمّد باشد.
اسامی ارداد او را مناب ما به اشکال ذیل آوردهاند:
احمد :تاریخا سالم و ااتّدوین
نل :ایۀاانهایۀ و تلبير ابلير
احمد بن نل :تاریخ دمشن ،اسانااميزان و ميزانا عتدال
احمد بن عبداز بن نل :اامنتهم و سير اعالم اانبال
احمد بن عبداز بن نل بن اام :ااوا ی بااو يات ،هرست ابن ا شبيلی
در مییورد نییام پییدر بییزرگ او نيییز رنانکییه مشییهود اسییت ااییم منییاب « ،احمیید» را تأیيیید
میکنند.
کنيۀ او را نيز همه مناب «ابوعلی» ذکر کردهاند.
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بییا تورییه بییه مییوارد ییو  ،نییام و کنيییه و نسییم و نسییبت ایشییان بییه ًییورت ابییوعلی حسیین
بن محمد بن احمد سيررانی کرمانی رطعی مینماید.
ااطاب ابوعلی سيررانی در مناب ما به ًورت ذیل آمدهاند:
ااصّییو ی :مععییم ااسییفر ،اامنییتهم ،تییاریخ ا سییالم ،سییير اعییالم اانییبال  ،اایوا ی بااو يییات و
ایۀ اانهایۀ
ااشّرری :اامنتهم ،ااردیر و ااونّاعون
ااصّااو :تاریخ ا سالم
اازّاهد :ایۀ اانهایۀ
ااشيّخ ا مام ااحا ظ :تاریخ ا سالم ( ذهبی به نطل از استادش)
دربییارة ااطییاب ًییو ی ،زاهیید و ًییااو در ادامییه مطااییه سییخن خییواهيم نفییت؛ امّییا اطییم
شییرری ،ممکیین اسییت بییه اییین خییا ر کییه او از شییر دنيییای اسییالم( کرمییان) بییه ییرب
رهییان اسییالم ( عییرا و شییامات) آمییدهبییودهاسییت ،بییه وی داده شییده باشیید رنانکییه
محمّیید بیین احمیید مطدسییی در احسیین ااتّطاسییيم در تعریییر اًییطالحات کتییاب خییود
مینویسید « :ینن رُلنیا ااشّیر أردنیا أینیا یارس وکرمیان وااسیند :هیر ریا بگیویيم شیر ،
مطصود از آن ارس ،کرمان تا سند میباشد» ( اامطدسی)1 :5301 ،
 .2-2-2والدت

بییا تورییه بییه تییاریخ و ییات او 231 -هییی  -و سیین او در هنگییام و ییات  81-سییااگی(-
← تییاریخ و ییات↓) تییاریخ تواّیید او باییید  218هییی باشیید محییلّ تواّیید او بییا تورییه بییه
نسبت ااسيررانی 2و ااکرمانی ،بعا سيرران است.
سيرران در ررن پنعم:
سییيرران کییه امییروزه یک ی از بییزرگتییرین و مهییمتییرین شهرسییتانهییام اسییتان کرمییان
اسییت ،دارام رییدمت دسییتکییم دو هییزار سییااه اسییت نییام اًییل شییهر ،شییيرَنان و
سییررتییر سییيرنان بییودهاسییت اسییتران در کتییاب رررا يییای سییرزمينهای خال ییت
شرری ،در بارة سيرران در ررون اوايّه اسالمی مینویسد:
سییيرران کرس ی اسییالم رییدیم کرمییان ،در زمییان ساسییانيان نيییز شییهر عمییدة آن ایااییت بییود و
رررا ی نویسییان عییرب آن را ااسییيرران و ااشییيرران( بییا«أل» تعریییر) نوشییتهانیید سییيرران پییر
از آمدن اعیراب کماکیان مرکیز اسیالم ایاایت کرمیان بیار مانید و تیا اواسی ریرن رهیارم کیه
رنییوب ایییران تحییت اسییتيالم آل بویییه درآمیید ،بییر اییین حییال بییود حییاکم کییه از ییرف آل
بویییه بییرام کرمییان تعيییين نردییید و ابیین اايییاس نییام داشییت ،کرسیی ایااییت را از سییيرران بییه
بردسییير( شییهر عل ی کرمییان) منتطییل سییاخت و دسییتگاه و دیییوان دوات ی را بییه کرمییان کنییون
آورد »(استران 922 :5911 ،و)929
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انتطییال کرسیی ایاایییت از سییيرران بیییه بردسییير ( کرمییان علیییی) ،انررییه از اهميّییت
سياسیی شییهر کاسییت ،امّییا تییا مییدتهییا پییر از آن سییيرران همدنییان بزرنتییرین شییهر
و یییت کرمییان بییود سییيرران از رنبییههییام مختلییر ارتصییادم ،سياسیی  ،رهنگیی و
هنیییرم ،از مهمتیییرین شیییهرهام رنیییوب اییییران بیییود و مخصوًیییا بیییا نيشیییابور ،ارتبیییار
نزدیییک تعییارم و رهنگ ی داشییت ررییال بسییيارم از آنعییا برخاسییته و در حییوزههییام
مختلییر علمیی و معنییوم نییامآور شییدند بییا اییین حییال از آنعییا کییه در رییرون اوايّییۀ
اسییالم اییین شییهر را اابییا« ،کرمییان» میی خواندنیید ،بسییيارم از اییین ا ییراد بییا نسییبت
کرمییان شییناخته شییدهانیید و بییدین ترتيییم اهميّییت تییاریخ و کبییرت ررییال نییامآور
سییيرران تحییت نییام کرمییان و نسییبت کرمییان پنهییان مانییدهانیید از رملییه نییامآوران اییین
شهر در ررون اوّايه اسالمی م توان به این ا راد اشاره کرد:
ابییراهيم بیین عبییداز کرمییان  ،خییوابگزار معییروف عییاام اسییالم در رییرن دوّم هعییرم،
ًاحم کتاب «دستور»
زادؤسذیییرَرَم ،موبییید زرتشیییتيان کرمیییان و سيسیییتان در ریییرن سیییوّمً ،یییاحم کتیییاب
«نزیدههام زادسررم»
شییاه بیین شییعاع کرمییان  ( ،ییی  288هییی ) حکییيم و عییارف نامییدارً ،ییاحم کتییاب
«مرآة ااحکما » و آثار دیگر.
حییرب بیین اسییماعيل کرمییان  ( ،ییی  281هییی ) یییار و مصییاحم امییام احمیید حنبییل،
ًاحم کتابهام «اامساشل» و «ااسنۀ وااعماعۀ»
خوارییه ابوااحسیین علییی بیین ااحسیین ااسییيررانی ( ،ف حییدود  211هییی)ً ،ییاحم کتییاب
اابياگ و ااسواد.
ابو عل محمّد بن احمد سيرران  ،که این مطااه در معر ی اوست.
از نوشییتههییام مییورخين و رررا یییدانییان اسییالم برمیی آییید کییه سییيرران در رییرون
رهییارم و پیینعم اوو دوران شییکوه و عهمییت خییود را میی نطرانییده و بییازار علییوم و
معییارف رایی عصییر در آن نییرم بییوده اسییت بییه عنییوان نمونییه ،مطدسی ًییاحم اابیید و
ااتییاریخ م ی نویسیید کییه در سییال  921هییی از احمیید بیین محمیید بیین حعّییاو سییگزم در
سيرران سماع حدی کردهاست.
.3-2-2سفرها

منییاب مییا اابییا از سییيررانی بییه عنییوان شخصییی کبيییر ااسّییفر یییاد کییردهانیید بییر بیین اییین
مناب سفرهای او اابا در رب دنيای اسالم بوده است به شر ذیل:
ارس :ااوا ی بااو يات
برداد ( محل سکونت) :ا نساب ،تاریخ دمشن ،مععم ااسفر
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شام :ا نساب ،تاریخ ا سالم ،ااوا ی بااو يات
دمشن :تاریخ دمشن ،سير اعالم اانبال  ،ایۀ اانهایۀ
ًور :سير اعالم اانبال  ،تاریخ دمشن
حلم( در سال  200در این شهر بوده) :ااتدوین
مصر :هرست ابن خير ا شبيلی
بادیه تبو  :ا نساب
حعاز :ا نساب
.4-2-2استادان

ابییوعلی سییيررانی را منییاب احییوال او بییه عنییوان کسییی کییه از حا هییان بسییياری سییماع
حییدی کییرده میییشناسییند از ا ییراد مییطکور در ذیییل بییه عنییوان اسییتادان او در حییدی
یاد شدهاست:9
أبییو بکییر أحمیید بیین علییی بیین ثابییت خطيییم :ا نسییاب ،تییاریخ دمشیین ،ااییوا ی بااو يییات،
اسان ااميزان
أبونصر محمد بن محمد بن علی اازینبی:مععم ااسفر
أبوااحسن سهل بن علی ااخشاب :تلبير ابلير
أبومحمیید کسییرم بیین عبیید ااکییریم بیین کسییرم سییلمی ،رانییی حلییم( سیینه  200حلییم
):ااتدوین
عاًم بن حسن (برداد ) :تاریخ ا سالم ،سير اعالم اانبال
ابن لحه :سير اعالم اانبال
محمد بن حسين بن تررمان( شام ) :تاریخ ا سالم
أبوااحسين بن مکی مصری( دمشن) :تاریخ اإلسالم ،سير اعالم اانبال
حسين بن علی رهاوی :ایۀ اانهایۀ
رانییی اإلمییام أبییو عبیید از محمیید بیین سییالمۀ بیین رعفییر بیین علییی ااطنییاعی ااشییا عی
(مصر) :هرست ابن خير ا شبيلی
أبوااحسن بن أبی ااحدید :تاریخ دمشن
محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد از بن احمد بن حطام ( دمشن) :تاریخ دمشن
علی بن محمد بن علی بن ازهر علمی( دمشن)  :تاریخ دمشن
علی بن ااخنر بن عبدان (دمشن) :تاریخ دمشن
أبوااعباس بن ربير (دمشن) :تاریخ دمشن
أبوااطاسم عبد اارزا بن عبد از بن اافنيل( دمشن) :تاریخ دمشن
أبوااطاسم بن أبی ااعال (دمشن) :تاریخ دمشن
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مسلم بن احمد بن ااحسين کعکی (دمشن) :تاریخ دمشن
رانییی أبوعبیید از محمیید بیین علییی بیین یوسییر بیین اسییبار رسوسییی( دمشیین) :تییاریخ
دمشن
أبییواافتو سییليم بیین أیییوب رازی (ًییور)  :تییاریخ ا سییالم ،سییير اعییالم اانییبال  ،اسییان
ااميزان
أبونصییر محمیید بیین احمیید بیین شییبيم کا ییدی بلخییی ،مفسّییر در رير ییت کرمییان :تییاریخ
دمشن
ابییراهيم بیین علییی بیین یوسییر ،شییيخ ابییو اسییحا شییيرازی يروزآبییادی را نيییز مییی-تییوان
رزو استادان سيررانی دانست( :تاریخ ا سالم)
 .5-2-2شاگردان

أبوااحسن سیعد ااخيیر بین محمید انصیاری ( شیيخ و اسیتاد ذهبیی) :تیاریخ ا سیالم ،اسیان
ااميزان
أبواافنل عمار بن ناًر بن ناًر بن نصر مرا ی حدادی :تاریخ ا سالم
أبوااکرم شهرزوری :ایۀ اانهایۀ
ابوبکر ابن زهرا ُریبيبی :تاریخ ا سالم ،سير اعالم اانبال  ،اسان ااميزان
أبواابرکات إسماعيل بن أحمد ًو ی :سير اعالم اانبال  ،ااوا ی بااو يات
ابو اهر سلفی :تاریخ ا سالم ،سير اعالم اانبال  ،مععم ااسفر ،ااوا ی بااو يات
أبواافنل محمّد بن اهر مطدسی حا ظ :ااوا ی بااو يات
.3-2وجوه شخصیّت علمی و دينی سیرجانی
 .1-3-2ابوعلی سیرجانی حافظ و محدّث

منییاب مییا در بییاب سییيررانی نوشییتهانیید کییه حییریص در لییم حییدی و سییماع آن بییود
و در ایییین بیییاب سیییفرهای بسیییيار کیییرد و حیییدی بسیییيار شییینيد و رنی ی بسیییيار بیییرد و
کتییابهییای زیییاد نوشییت سییمعانی مییینویسیید کییه خیی ابییوبکر خطيییم را بییر کتییم
سییيررانی دیییدهاسییت در هرسییت ابیین ا شییبيلی آمییده کییه او کتییاب « ااشییهاب ییی
اآلداب وا مبییال واامییواعظ وااحکییم» را در مصییر بییر م اییر کتییاب ،ااطانییی اإلمییام
أبوعبیید از محمیید بیین سییالمۀ بیین رعفییر بیین علییی ااطنییاعی ااشییا عی خوانییده اسییت و
همين کتاب را در شعبان و رمنان  239هی در رام خليفۀ برداد بازنفته است. 2
با ایین حیال ،اابیا او را بیه رعیل حیدی و کیطب و تزوییر میتّهم کیردهانید سیمعانی از
و بیه عنییوان کسییی کییه کتییابهییای بسییيار امّییا بییی ایییده نوشییت و در نطییل ثطییه و در رییول
ًدو نبود یاد مییکنید و خا رنشیان مییسیازد کیه اهیل بریداد و رماعیت حفّیا آنعیا
بییر اییین ًییفات او اتّفییا داشییتند ابیین حعییر در اسییانااميییزان و ابیین رییوزی در اامنییتهم
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مینویسیند کیه ابیو نصیر می تمن سیاری سیيررانی را کیطّاب مییخوانید ذهبیی در سیيَر و
تییاریخ ا سییالم بییا تأیيیید اییین مطلییم میییا زاییید کییه کییطب و تزویییر او آشییکار شیید ابیین
حعییر در اسییان ااميییزان از رییول ابیین ا نمییا ی آورده کییه :سییيررانی خانییه ریبيبییی 1را
0
خییراب کییرد آیییا رعییل حییدی هییای سییيررانی هییم از نییوع درو هییای رربییۀ ااییی از
بوده است؟
.2-3-2ابوعلی سیرجانی صوفی

ااییم منییاب یکییی از ااطییاب سییيررانی را «ااصییو ی» آوردهانیید ابیین حعییر عسییطالنی در
اسییان ااميییزان بییه نطییل از سییلفی او را یکییی از شییيو ًییو يّه خوانییده و م اییر تبصییرة
ااعییوام او را در ردیییر شییيو بییزرگ تص یوّف از ربيییل ابوسییعيد ابییوااخير نشییاندهاسییت و
آنعییا کییه نگییاه اهییل س ینّت بییه عصییمت پي یامبران را نطیید م ییکنیید -در بح ی از داسییتان
داوود و اوریا -مینویسد:
ایین رصییه در تفسیير هَییل أَتَییا َ نَبَیأُ ااْخَصذییم إذْ تَسَیوُرُوا ااْمؤحذیرَاب ،یییاد کنیید بنگییر دايییری اییین
رییوم و رلییت دیانتشییان تییا کعاسییت کییه نوینیید نبییی مرسییل و خليف یۀ خییدای رنانکییه نفییت یَییا
دَاوُودُ إنییا رَعَلْنَییا َ خَلؤيفَییۀ ؤییی ااْ یأَرذگ ،بیه زنییی عاشیین شیید و رصیید خییون یکییی کییرد از امتّیان
خویپ ،تا او را بکشتند و او زنیپ را بیه زنیی کیرد؛ انیر ایین معنیی بیر شیيو ایشیان کیه بیزر
و سییااوس ایشییان را اوايییا میییخواننیید ا ییال کنییی و نییویی شییيخ ابواسییحن یییا ابییو علییی
سییيررانی یییا ابوسییعيد ابییوااخير اییین معنییی بکییرد و زن یکییی از مریییدان خییویپ یییا مسییلمانی
بییدین رییین ب یه خانییه بییرد ،نوینیید کا رسییت و خییونپ مبییا  ،کییه در حیین اوايییای اییین اعتطییاد
دارد و رییون ایشییان در حیین انبيییا و رسییل مییینوینیید ،اعتطییاد اهییل سیینت و رماعییت اسییت و ردّ
آن ر و بود » (حسنی رازی)519 :5989 ،

در ااییوا ی بااو يییات از مصییاحبت او بییا مشییایخ ًییو يّه یییاد شییده و رییامی در نفحییات
ا نر حکایت زیر را از حلم ًو يانه او نطل کرده است:
«آوردهانیید کییه وی را مسییا ری رسییيد بییرای سییوزنی هفتییاد بییار او را بییه بییازار رسییتاد کییه بهتییر
از اییین میییباییید و شییيخ ابییوعلی بییا بزرنییی و پيییری خییویپ میییر ییت و دیگییری میییآورد تییا
هفتاد بیار بعید از هفتیاد بیار سیوزنگری بيیاورد تیا رنیان کیه او را بایید ،سیوزنی اختيیار کنید آن
مسییا ر نفییت :دریرییا کییه نییيمخییادم بییيپ نبییودی کییه داییت بگر ییت! و میین از بییرای تعربییه
میکردم انر سوزنگر را نياوردی هفتصد بارت بخواستم رستاد » ( رامی)5919:251 ،
1

ییی کییرده اسییت
سییمعانی او را کسییی دانسییته کییه بادیییه تبییو را بییا توشییهای انیید
ابیین رییوزی در تلبییير ابلییير ،شییپ سییخن بییه اسییناد او نطییل کییرده کییه همییه مربییور بییه
اعمییال و آداب ًییو يان هسییتند و راوی اًییلی آنهییا ابییو نصییر سیرّاوً ،ییاحم ااّلمی ییی
ااتّصوف از مهمترین کتابهای تصوّف است.
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.3-3-2ابوعلی سیرجانی عابد و زاهد

منییاب مییا همگییی او را بییا ًییفاتی از ربيییل زاهیید و عابیید ذکییر و از عبییادت و تنسّییک و
ورع و ًییال و تطلّییل و نمییاز شییم او یییاد کییردهانیید ذهبییی در تییاریخ ا سییالم آورده
کییه سییيررانی در و ییات ابواسییحا يییروز آبییادی 8او را سییل دادهاسییت بییا تورییه بییه
شخصیيّت بررسییتۀ يروزآبییادی ،اییین امییر از ربییول ییو ااعییاده واشییتهار ابییوعلی سییيررانی
به ًال و تطوی در برداد آن روزنار حکایتدارد.
 .4-2خانوادة ابوعلی سیرجانی
.1-4-2ستّ البلدر همسر ابوعلی سیرجانی
3

ابییو ییاهر سییلفی ،همسییر سییيررانی را ،س یتّ اابلیید  ،دختییر عبییداز روميّییه معر ییی و بییه
اسییناد او حییدی « إن میین ااشییعر حکمییۀ» 51را روایییت میییکنیید پيداسییت کییه سیتّ اابلیید
خییود از راوی یان معتبییر بییوده کییه شخص یيت بررسییتهای رییون سییلفی حییدیبی را بییه اسییناد
او روایت کردهاست.
.2-4-2اقّ النّسب سعُد ر دختر ابوعلی سیرجانی

ابوسییعد سییمعانی از دختییر سییيررانی بییا نییام سُییعدی یییاد کییرده و او را ًییااحه و طيییره
خوانیدهاسیت و نوشییته کیه در برییداد از سُیعدی سیماع حییدی کیرده و کتییاب اابعی ابیین
ابییی داود سعسییتانی را بییر او خوانییدهاسییت و در سییال  191هییی محنییر او را در احيییا
در کییردهاسییت ابوسییعد عبییدااکریم سییمعانی ًییاحم کتییاب بییینهيییر ا نسییاب و
یک یی از شخص یيّتهییای ییراز اوّل علم یی رهییان اسییالم اسییت ی یادکردؤ ني یک و دروار ی
شییانردیکییردن او نییزد سُییعدی سییيررانی مبییيّن مطییام بررسییتۀ معنییوی و علمییی اییین
بانوی دانشمند است.
ابو اهر سیلفی نيیز در مععیم ااسیفر از دختیر ابیو علیی سیيررانی ،بیا کنيیه امّاانسیم ییاد
و حدیبی در باب ًدره به اسناد او روایت میکند.
بییا تورییه بییه اییین کییه سییمعانی و سییلفی هییر دو از شخصییی کییه او را دختییر ابییوعلی
سيررانی دانسیتهانید ،رواییت حیدی کیردهانید و یکیی بیا کنيیه و دیگیری بیا نیام ازو ییاد
کردهاند ،به نهر میرسد أمّاانسم کنيه و نام او سُعدی باشد.
.5-2آثار

رنانکیییه در نصیییود منیییاب مربیییور بیییه ابیییوعلی سییيررانی در ابتیییدای همییين مطاایییه
دی یدیم ،اابییا از اینکییه او مص ینّفات بسییياری در حییدی داشییته یییاد کییردهانیید از رملییه
سییمعانی مییینوییید :خ ی ابییوبکر خطيییم را بییر کتابهییای او دیییده و ابیین حعییر در اسییان
55
ااميییزان ،بییه نطییل از شخصییی بییه نییام ابیین نعّییارمینویسیید :سییيررانی کتابهییا و ارییزا
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بسییياری را بییا خیی خییود نوشییته بییودهاسییت از تعییداد و نییام و سییر نوشییت کتییابهییا و
ارییزای سییيررانی ريییزی نمیییدانییيم و ط ی در سلسییله راویییان حییدی نییاهی بییه نییام او
برمیخیوریم بیا توریه بیه اینکیه اثیری از سیيررانی بیاری نمانیده ،نمییتیوان کیمّ و کيیر
آثییار او را تبيییين کییرد اابتییه انییر هییم آثییاری از او مانییدهبییود ،از آنعییا کییه اییین آثییار
معموعییههییایی از احادییی بییودهانیید ،تحليییل آنهییا رنبییه ررییاای و درایییت حییدی
م یییا ییت و بعییا از عهییده ای ین مطااییه کییه تییکنگییاری در بییارة زنییدنی اوسییت ،بي یرون
میبود .
.6-2وفات

تییاریخ و ییات او در اامنییتهم ،سییير اعییالم اانییبال  ،ااییوا ی بااو يّییات ،اسییان ااميییزان و
اارییدیر  231هییی ذکییر شییدهاسییت و در ا نسییاب  281هییی بییا تورییه بییه ارمییاع سییایر
منییاب و ريیید مییاه درنطشییت و نيییز سیین او هنگییام و ییات ،در سییير اعییالم اانییبال  -کییه
حکایییت از منبعییی م ثیین در نطییل اررییام مییطکور دارد ،-نییب ا نسییاب نادرسییت مییی-
نماید بنا براین:
ابوعلی سيررانی در شعبان سال  231هی در سن  81سااگی و ات یا ته است.
.3نتیجهگیر
ابییوعلی حسیین بیین محمیید بیین احمیید سیيررانی از شییر دنيیای اسییالم بییه برییداد ر ییت و
در آنعییا پایگییاه علم یی و معنییوی مهمّ یی یا ییت شییهرت او بییه زهیید و ورع و تص یوّف در
کنییار اشییتهارش بییه ون ی حییدی از او رهییرهای متنییارو سییاختهاسییت شخص یيّت دختییر
او سُییعدی س یيررانی و همسییرش س یتّاابلیید ،کییه هییر دو از حا هییان و مح یدّثين بییودهانیید
ر یوّ خییانوادنی س یيررانی را محيط یی مح یدّثپییرور نشییان م ییدهیید کییه در آن زن و مییرد
هر دو به دررات با ی علمی در روزنار خود ناشل شده بودهاند.
يادداشتها
 5ا العییات سییمعانی در بییارة سییيررانی بسییيار مهییم اسییت ،بییه خییا ر اینکییه سییمعانی« ،سُییییییعدی»
دختییر ابییوعلی سییيررانی را دیییده و شییانرد او بییوده و بعییا مییدتی را در حنییور او نطرانییدهاسییت؛
بنییابراین ا العییات او دسییت اول و دارای اعتبییار زیییادی اسییت بییااینحییال نییام پییدر و تییاریخ ییوت
سيررانی به رواییت سیمعانی بیا همیه منیاب دیگیر متفیاوت اسیت در میورد تیاریخ و یات او خیواهيم دیید
که روایت مناب پیطیر تنیتیر اسیت در میورد نیام پیدر او نيیز ارمیاع منیاب میا را بیر آن مییدارد کیه راشیل
به خطای کاتبان یا ا تادنی یا عللی نهير آن شویم.
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 2نسییبت او را ذهبییی در سییير اعییالم اانییبال شییيرری و بییه معنییی شییيره ییروش ( شییيرو در عربییی و شییيرگ
در پهلییوی و شییيره در ارسییی) دانسییته کییه رطعییا نادرسییت اسییت ذهبییی اییین نسییبت را از ا نسییاب نر تییه
و آندییه او را در مییورد نسییبت سییيررانی بییه اشییتباه انداختییه ،واره ااشییيرران اسییت در اییین مییورد باییید
نفییت کییه ااشییيرران و ااسییيرران هییر دو در مییورد سییيرران کرمییان کییاربرد داشییته و در متییون عربییی
ییراوان دیییده میییشییوند نسییبت ااکرمییانی و ًییورت کامییل نییام و تییاریخ و ییات او کییه در سییير
اعالماانبال بیه ًیورت «ااشیيررانی اامحیدث اارحیال أبیو علیی ااحسین بین محمید بین أحمید بین عبیداز
بیین اافنییل ااکرمییانی ااصییو ی مییات سیینۀ خمییر وتسییعين» آمییده کییامال نشییان میییدهیید کییه نسییبت
شییيرری لیی و سییيررانی درسییت اسییت عییالوه بییر اییین ،سییمعانی تررمییه او را تحییت عنییوان نسییبت
سيررانی آورده و نه شيرری.
 9اسامی داخل پرانتز نام مکانهایی است که در مناب به عنوان محل سماع سيررانی آمدهاست
 2بیرای ا العییات بيشییتر از کتییاب ااشییهاب و م اییر آن رانیی رنییاعی ببينيیید مطدمیۀ اسییتاد رییاللااییدین
محییدث ارمییوی را بییر شییر ارسییی شییهاب ا خبییار ،مرکییز انتشییارات علمییی و رهنگییی رییا دوم
.5905
 1أحمیید بیین علییی بیین زکریییا أبییو بکییر ااطریبيبییی (ترشییيزی) ،شییيخ ابو ییاهر سییلفی سییلفی او را
بزرنترین شيخ ًیو يه مییدانید کیه در بریداد مالریات کیرده اسیت و میینویسید کیه در آخیر عمیر نابينیا
شیید و بییه خییا ر حسیین دنّییی کییه بییه ابییوعلی سییيررانی داشییت بییه او اعتمییاد کییرد و ازو خواسییت کییه
حدی برایپ بنویسد (اسان ااميزان)
 0درو هییای رربییۀ اا یی از از رملییه تعییاايم کرّامي یان بییوده اسییت کییه« :در نطییل احادی ی از زبییان حنییرت
رسول ،درو هیایی را کیه ماییۀ ا یزایپ ایمیان و ررّیت رلیم شینوندنان شیود ،معیاز مییدانسیتهانید و ایین
نکتییهای اسییت کییه در ميییان علمییای حییدی شییهرت بسییيار دارد» (شییفيعی کییدکنی )30 :5939،آیییا
ابوعلی سيررانی از پيروان محمّد بن کرّام (متو ی  )211بوده است؟

 1ییی بییوادی– خصوًییا بادیییه بصییره و تبییو  -بییی زاد و توشییه یییا بییا توشییه انیید  ،از مصییادین توکّییل
ًو يانه بوده و در کتم ًو يان موارد بسياری از آن نطل شدهاست.
 8ابییراهيم بیین علییی بیین یوسییر ،ابییو اسییحا شییيرازی يروزآبییادی ،شییيخ بییزرگ شییا عيه در عصییر خییود

و از شخصيّتهای بررسته علمی و معنوی تاریخ اسالم ،متو ّی به سال 213هی..
 3ستّ اابلد را میتوان معادل« شهربانو» در ارسی دانست.
ً 51ورت مشهور این حدی «إنّ من ااشعر احکمه» است.
 55ارییزا رم ی رییز و رییزو اسییت و آن « از اًییطالحات علمییای حییدی اسییت یعن یی احادی ی روای یت
شییده از ی یک شییخص مع یيّن ،ی یا احییادیبی کییه بییه ی یک مونییوع خییاد تعلیین دارد ،ی یا احییادیبی کییه بییا
عیددی خیاد میرتب اسیت حعیم ایین ارییزا از رنید ور تیا دههیا ور اسیت و اابیا حعیم آن انیید
است» (محمد بن منوّر)2/235 :5985،
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کتابنامه
 5ابیین ااعییزری (ب ییتییا) غايااة النهايااة فاای طبقااات الق ارّاف عُن یی بنشییره و بررستراسییر
راهره :مکتبه اامتنبی.
 2ابیین ااعییوزی ،ابییواافرو عبییداارحمن بیین علییی ( 5225هییی  2115 ،م ) تلباایس ابلاایس
بيروت :دار اافکر الطباعۀ و اانشر.
 5918( ________________ 9هیییی ) المناااتظم فااای تااااريی الملاااو و االمااام
بيروت :دار ًادر.
 2ابیین ااعییدیم ،کمییالااییدین ابوااطاسییم عمییر بیین احمیید (بییتییا) بنیااة الطلااب فاای تاااريی
حلب به کوشپ سهيل زکّار بيروت :داراافکر.
 1ابن عساکر ،علیی بین ااحسین ( 5251هیی ) تااريی مديناة دمشاق تحطيین علیی شیيری
بيروت :دار اافکر الطباعۀ و اانشر و ااتوزی .
 0ا شبيلی ،ابوبکر محمد بین خيیر بین عمیر بین خليفیه ا میوی ( 5253هیی ) ،فهرسات ابان
خیر االشبیلی تحطين محمد اد منصور بيروت :دارااکتم ااعلميۀ.
 1ا مينی اانعفی ،عبدااحسين (5981هی  5301 ،م) الندير بيروت :دارااکتم ااعربی .
 5221 ( __________________ 8هییییی  5333 ،م) الوضّاااااعون و أحاااااديثهم تحطيیییین:
ااسيّد رامی یوزبکی بيروت :مرکز ااردیر الدراسات اإلسالميۀ.
 3رییامی ،نییور اا یدّین عبیید اارحمییان ( )5919نفحاااتاألنااس ماان حضااراتالقاادس بییه
تصحيو محمود عابدی تهران :انتشارات ا العات.
 51حسیینی رازی ،سییيد مرتنییی بیین داعییی ( )5989تبصاارة العااواق فاای معرفااة مقاااالت
األناق به تصحيو عباس اربال را دوم تهران :انتشارات اسا ير
 55ااییطهبی ،شییمر ااییدین محمیید بیین احمیید ( 5211هییی  5381 ،م ) تاااريی اإلسااالق
تحطين :د عمر عبد ااسالم تدمر بيروت :دارااکتاب ااعربی.
 5259( ______________ 52هیییی ) سااایر اعاااالق النااابالف تحطيییین :شیییعيم ا رنیی ور
را نهم بيروت :م سّسه اارسااۀ.
 5982( _______________ 59هییی )و میاازان اإلعتاادال تحطيیین علییی محمیید اابعییاوی
بيروت :داراامعر ۀ الطباعۀ و اانشر.
 52اارا عییی ااطزوینییی ،عبییدااکریم بیین محمیید ( 5381م) التّاادوين فاای اخبااار ق ازوين
تحطين :عزیزاز عطاردی بيروت :دارااکتم ااعلميه.
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 51ااسلفی ا ًبهانی (بیتیا) ابیو یاهر احمید بین محمید معجام السافر تحطيین عبیداز عمیر
اابارودی مکه اامکرّمه :اامکتبۀ ااتعاریۀ.
 50ااسییمعانی ،ابییو سییعد عبیید ااکییریم بیین محمیید ( 5218هییی  5388 ،م ) األنساااب تحطي ین:
عبداز عمر اابارودی بيروت :دارااعنان.
 51شفيعی کدکنی ،محمّدرنا ( )5939درويش ستیهنده تهران :سخن.
 )5980( ____________________ 58قلندريه در تاريی تهران :سخن.
 53ااصییفدیً ،ییال ااییدین خلي یل بیین ایبییک ( 5221هییی  2111 ،م) الااوافی بالوفیااات
تحطين :احمد ا رنااور و ترکی مصطفی بيروت :دار احيا ااتراث.
 21ااعسییطالنی ،احمیید بیین علییی بیین حعییر (بیییتییا) لسااان المیاازان محطیین :عبییداافتا ابییو
دة مکتم اامطبوعات ا سالميۀ.
 25اسییتران ( ،)5911جنرافیااا تاااريخ ساارزمینهااا خالفاات شاارق تررم یۀ
محمود عر ان تهران :علمی و رهنگی.
22.محمیید بیین من یوّر ( )5985اساارار التوحیااد فاای مقامااات الشاایی اباای سااعید بییه
تصحيو محمدرنا شفيعی کدکنی را پنعم تهران :آناه.
23.مطدسییی ،محمّیید بیین احمیید ( 5301م) أحساان التقاساایم فا معرفااة األقااالیم .رییا
دوّم ايدن :مطبعه بریل.
 )5912( __________________ 22آفرينش و تاريی تررمۀ محمدرنا شفيعی کدکنی
تهران :نشر آنه

