بانيان و مشايخ رباط هاي بغداد و تاثير آنها در جريان تصوف )قرن ٦
و  ٧ه .ق(.
پريسا قربان نژاد ،دانشيار گروه تاريﺦ فرهنگ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه الزهرا

چكيده
بغداد ،مركز خلافت عباسي در قرن ششم و هفتمق با مراكز علمي و فرهنگي ،حضور علماء و دانشمندان،
تضارب آرا و عقايد مذهبي ،جنب و جوش علمي ،تاريﺦ درخشاني را در حوزه فرهنگي رقم مي زد .در اين ميان،
تصوف نيزگسترش يافت و با حضور مشايﺦ صوفيه در رباطها هيأت منظمي به خود گرفت .اينكه تصوف هويت
يافته در رباطهاي بغداد تحت تأثير كدام متغيرها بوده است ،بررسي ها حاكي از نقش حمايتي خاندان خلافت،
كارگزاران دولت و فقهاي شافعي و مشايﺦ صوفي در بناي رباطها و نقش تعليمي فقها و محدثان شافعي ،حنفي
و حنبلي در جهت دهي آموزههاي تصوف و حضور فعال زنان در تعليم و اداره رباطها است .فاصله گرفتن تصوف
از مدار اصلي و سوگيري آن به سمت عامه ،علماي قشري مذهب و سياست مداران نيز پيآمد شرايط حاصله
است .همچنين تأثير مكتب خراسان و مهاجرت مشايﺦ و علاقمندان تصوف از ايران و خراسان به بغداد و
بالعكس زمينه تعامل اين دو مشرب صوفيانه بر مدار شريعت را بيشترفراهم نمود .مقاله حاضر كه با روش
توصيفي تحليلي تنظيم شده ،بررسي وضعيت تصوف را در بغداد با محوريت رباطها و مشايﺦ پيجويي خواهد
نمود.

واژه هاي كليدي :رباط ،تصوف ،بغداد ،فقها ،مشايﺦ صوفيه.
تاريﺦ دريافت٩٩/٠٢/١١ :

تاريﺦ پذيرش٩٩/٠٦/٢٠ :
E-mail: Ghorbannejad@alzahra.ac.ir
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مﻘدمﻪ
تصوف در مفهوم خاص آن مكتبي باطن گراست كه از صدر اسلام به تدريج نضج يافت و يكي از
مهم ترين دوره هاي آن قرن ششم و هفتم ق بود .فراگير شدن تصوف در ميان اقشار مختلف اجتماعي،
اجتماعي ،به عرصه آمدن صوفيان بزرگ و طريقت هاي تاثيرگذار ،شكلگيري نهادهاي رسمي تصوف،
تأليف كتب مربوط به آيين صوفيان از ويژگيهاي اين دوره است .در اين دوره ،تصوف عابدانه و
عاشقانه در مناطق مختلف جهان اسلام از جمله ماوراءالنهر ،خراسان ،آسياي صغير و بغداد گسترش
يافت .در اين ميان ،تصوف بغداد كه حدودا در قرن سومق براساس آموزه هاي جنيد بغدادي)م ٢٩٨ق(
بر محور تصوفي عابدانه و شريعت محور شكل گرفته بود ،با ظهور حكومتهاي ترك از قرن چهارم ق
به بعد كه وضع اجتماعي جوامع اسلامي را تغيير دادند ،حمايت شد و سلطه تركان سلجوقي از -٥٩٠
٥١١ق بر بغداد موجب تقويت تصوف گرديد .از نيمهي قرن ششم ق به بعد از ميان خلفاي عباسي نيز
المستنجد )٥٦٦ -٥٥٥ق( ،المستضيئ )٥٧٥ -٥٦٦ق( ،الناصر)٦٢٢ -٥٧٥ق( ،المستنصر) ٦٤٠ -٦٢٢ق(
و المستعصم ) ٦٥٦ -٦٤٠ق( از حاميان جدي آن شدند و تصوف با ويژگيهاي منحصر به فرد در بغداد
اين دوره كه كانون منازعات فرقهاي بود ،ريشه دواند و با اقبال خاص و عام مواجه شد .علاوه برآن،
مهاجرت علما و مشايﺦ صوفيه از شرق به غرب و بالعكس ،تعاملات فكري و فرهنگي را در حوزهي
تصوف رقم زد و با ورود فقها و محدثان نامي در جرگه صوفيان ،تصوف با فضاي ديني و رسمي جهان
اسلام هماهنگ گرديد و جايگاهي مشروع و علمي يافت .بنابراين چهره تازهاي از آن در فرهنگ و
تمدن اسلامي بازنمايي شد .با روي كارآمدن مغولان ،تصوف رسميت يافت و از نيمه دوم قرن هفتمق در
در مناطق تحت نفوذ از جمله بغداد بيش از پيش رونق گرفت .گفتني است ،در دورهي مورد پژوهش
بيش از چهل رباط با كاركردهاي متنوع در بغداد فعال بودند .رباطها به عنوان محل تلاقي مشايﺦ،
حاكمان و مردم در ساختار تصوف بغداد ،نقش كليدي ايفا نمودند .ضرورت تكميل پژوهشهاي تاريﺦ
اجتماعي بر محوريت جريان عامه پسند تصوف ،نگارنده را برآن داشت تا به بررسي ارتباط مذاهب با
تصوف و تاثير حضور علما در رباطها كه منجر به مدرسي شدن تصوف گرديد ،بعنوان نقطه بديع مقاله
در جريان تصوف بغداد قرن  ٦و ٧ق بپردازد و مشاركت اقشار مختلف اجتماعي را در شكلگيري اين
نهاد رسمي جستجو نمايد .اينكه گرايش علمي و مذهبي و مشرب صوفيانه مشايﺦ رباطها چه بود و
حضور فقها و محدثان از مناطق مختلف در رباطهاي بغداد چه تاثيري در جريان تصوف داشت؟ روش
پژوهش حاضر توصيفي تحليلي است .نگارنده جامعه آماري را با تكيه بر منابع دست اول از جمله تواريﺦ
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محلي و كتب وفيات ،معاجم و فرهنگ نامهها بررسي نموده و با مطالعه بيش از چهل رباط به عنوان
متغير مستقل ،دادهها را گردآوري و به استنتاج يافتهها اقدام نموده است .هرچند بازه زماني مقاله حاضر
قرن  ٦و ٧ق مي باشد اما مشايخي كه دوره حياتشان از اواخر قرن پنجم تا اوايل قرن ششم و برخي
ديگر از اواخر قرن هفتم تا اوايل قرن هشتم بوده مورد بررسي قرار گرفته اند همچنين رباط هاي فعال
در اين دوره نيز مورد توجه نويسنده قرار گرفته است .بنابراين مساله پژوهش حاضر به بررسي تأثير
بانيان و مشايﺦ رباطها در جريان تصوف بغداد است .ارتباط مذاهب با تصوف و حضور علما در رباطها
باعث مدرسي شدن تصوف گرديد كه در نهايت موجب عقب ماندگي تصوف از جريان اصلي خود شد.
تاكنون پژوهش مستقلي در اين باره صورت نگرفته است ،اما پژوهش هايي به شكل كتاب و مقاله
نزديك به موضوع نگاشته شده اند كه در جمع بندي و تدوين مقاله حاضر مورد بهرهبرداري قرار گرفته
اند .جستجو در تصوف ايران اثر عبدالحسين زرين كوب ١٣٧٩كه در فصلي از آن به بررسي تصوف در
بغداد با تمركز بر جريان قادريه و سهرورديه پرداخته است .در ميان تحقيقات عربي تنها اثري كه درباره
تصوف بغداد با تمركز بر رباطها نگاشته شده الربط الصوفيه في البغداد و أثرها في الثقافه الاسلاميه به
قلم مصطفي جواد در سال ١٤٢٦ق كه بدون رويكرد تحليلي فقط محدود به معرفي رباطها و منطقه
جغرافيايي استقرار آنها است .كتاب متصوفه بغداد في قرن السادس الهجري كه در سال ١٤٣٠ق توسط
عمر سليم عبدالقادر التل تاليف شده كه ضمن معرفي تعداد كمي از رباطها به اساتيد و شاگردان سه
جريان قادريه ،رفاعيه و سهرورديه اشاره مي كند .علاوه برآن از ميان مقالات مي توان به مقاله
»دگرديسي درمفهوم وكاربري رباط« اشاره نمود كه توسط لباف خانيكي در سال ١٣٧٩تغييرات
كاربردي واژه رباط را مورد بررسي قرار داده است .مقالات »تصوف« در دانشنامه جهان اسلام و دايره
المعارف بزرگ اسلامي نيزكه به ترتيب در سال ١٣٨٢و  ١٣٨٧ش به همت جمعي از نويسندگان ،نگاشته
شده به بررسي جريان كلي تصوف در سرزمينهاي اسلامي پرداخته اند اما به تصوف بغداد به طور
مشخص اشاره ندارند .مقاله پژوهشي »خاندان سهروردي ،خاندان علم و تصوف در سرزمينهاي اسلامي
« كه درسال ١٣٩٥به قلم حميدرضا ثنايي نگاشته شده و از برخي از مشايﺦ اين خاندان و چند رباط
سخن گفته شده است كه با دادههاي مستخرج نگارنده تفاوت دارد .تك نگاريهايي نيز درخصوص
محتواي مكتب بغداد و معرفي مشايﺦ آن مربوط به سدههاي ٣و ٤ق موجود است كه مورد توجه نگارنده
قرار گرفته است.
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بانيان رباط ها و نﻘش آنها در تصوف بغداد
رباط ،واژهاي عربي است كه براي اولين بار در قرآن كريم و در عبارت »رباط الخيل« يعني بستن
اسبان بكار رفت )انفال .(٦٠،اما بنا به مقتضاي زمان ،معاني متفاوت پيداكرد .مانند محل تجمع سربازان
اسلام يا پادگاني كه خارج از شهر قرارداشت و در آن با دشمن مقابله مي شد و محل دفن شهداي اسلام
اسلام بود .بر اين اساس رباطها از نظر مسلمانها اماكن مقدسي بودند)لباف خانيكي .(٩٢ :١٣٧٩ ،پس
از تثبيت مرزهاي اسلام ،كاربرد رباط تغيير كرد و به جايي در بيرون شهر گفته شد كه اهل تصوف و
طريقت در آن زندگي مي كردند .نهايتا در تاريﺦ تصوف ،رباط ،خانقاه و زاويه]داخل يا خارج شهر[ به
يك معني گرفته شدند و به سبب سكونت مشايﺦ و عارفان و مشاهدهي كرامت آنها نزد مردم از احترام
و تقدس برخوردار شدند و مردم براي دعا و گرفتن حاجت به آنجا ميرفتند و دارايي هاي خود را وقف
مي كردند)مجهول المؤلف ٢٩٢ :١٣٦٦ ،؛ ابن جبير ،بي تا .(٤٢٨ :در اين ميان دانشمند لغت ،فيومي با
آنكه واژه رباط را در قرآن ريشه يابي ميكند ،اما رباط را اسمي از باب قتال و ثغري در برابر دشمن و
رُبُط را محلي براي فقرا اعم از »فقراي حقيقي و مجازي« كه از طريق وقف ،برّ و احسان گذران زندگي
صبِرُواْ َوصَابِرُواْ َورَابِطُو ْا«)آل
ن ءَا َمنُواْ ا ْ
مي كنند و در تاريﺦ به صوفيه معروفند ،ميداند .وي آيه »يَ َأ ُّيهَا ا َّلذِي َ
عمران (٢٠٠،را شاهد سخن مي آورد .در اينجا »رابطوا« به معناي مجاهدت و مراقبت نفس اماره است
كه با كاركرد رباط نزد صوفيه قرابت مفهومي دارد )فيومي :١٤١٤ ،ذيل واژه( .گفتني است ،در بغداد به
خانقاه ،رباط مي گفتند)مصطفي جواد .(٨ :١٤٢٦ ،از قرن ششم ق رباطهاي بغداد محدود به عبادت و
چله نشيني نبودند بلكه تجمعات صوفيه با شيﺦ معيني دردرون رباطها شكل گرفتند .تأليف ،تصنيف و
استنساخ كتب و مجالس وعظ تحت نظر مشايﺦ انجام ميشدند و از مباني آموزشي قراِئت ،سماع ،اجازه
در رباطها رونق داشتند .رباطها از معماري سادهايي برخوردار بودند و تامين هزينه آنها اغلب از طريق
وقف ،اعطاي حاكمان ،علما و افراد خير بود .در اين روزگار وقف جايگاه ويژهاي در تامين زمين و بناي
رباط و همچنين تامين هزينههاي اداره آن داشت و معيشت صوفيان نيز اكثرا از اين طريق بود .ناظر
اوقاف بر نحوه هزينه كرد اموال رسيدگي ميكرد و انواع وقف ها از جمله زمين ،خانه ،نان ،كتاب ،وقف
باغ و بستان رونق داشت و رباط اخلاطيه ،الكاتبه و شيﺦ الشيوخ ،ثقه الدوله در بغداد ،نمونه بارز آن
بودند .برخي از رباطها مانند رباط بنفشه داراي موسسه مالي ويژه زنان بود و زنان خير از اين طريق به
فقرا كمك ميكردند)مصطفي جواد .(٨٧-٣٤ :١٤٢٦ ،در اين دوره خاندان خلافت،كارگزاران حكومت،
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علما و مشايﺦ در بنا و اداره رباطها نقش داشتند .در اينجا به بناي تعدادي از مهمترين رباطها در بغداد و
و نقش اقشار مذكور در برپايي آن و كاركرد آنها پرداخته ميشود:
خاندان خلافت
اقبال و گرايش به تصوف در جهان اسلام به حدي بود كه بناي رباط در كانون توجه خلفاي
عباسي و خانوادهي آنها قرار گرفت .بر اساس منابع و مآخذ ،خليفه عباسي ،الناصر بالله )٦٢٢-٥٧٥ق(،
نه تنها اولين خليفهاي بود كه در بغداد رأسا دستور بناي رباط را صادر كرد بلكه در ميان خلفا بيشترين
رباط را نيز ساخت».رباط دارالفلك« به دستور وي در سال ٥٨٦ق در درون دارالخلافه ،ويژه زنان ساخته
شد )سبط بن جوزي .(٣٧٧/٢١ :١٤٣٤ ،و رباط »دارالحريم طاهري« منسوب به طاهربن الحسين
الخزاعي ،فرمانده سپاه مامون)مصطفي جواد(٤٧ :١٤٢٦ ،را كه يكي از بهترين رباطها از نظر موقعيت و
بنا بود در  ٥٨٩ق بيرون از دارالخلافه براي عارفي گمنام) (١ساخت .خليفه به طور مرتب به دارالحريم
سركشي ميكرد و احوال صوفيان را جويا و از اداره آن مطلع ميشد)ابن اثير .(١٠٤/١٢ :١٣٨٥ ،وي
رباطي را به نام خود »رباط ناصري« در منطقه مرزبانيه و دركنار نهر عيسي) (٢به احترام شيﺦ بزرگ
تصوف ،ابوحفص سهروردي) ٦٣٢ق( بنا نمود)ذهبي .(١٨٠/٤١ :١٤٠٩ ،پس از وي ،المستنصر
بالله)٦٤٠-٦٢٣ق( نيز دستور بناي »رباط دارالروم «را براي سكونت جماعتي ازصوفيه در محلهايي به
همين نام در شهر بغداد و در سال ٦٢٦ق صادر نمود)ابن فوطي .(١٦ :١٣٧٤ ،در اين دوره خواتين
دارالخلافه علاقمند به تصوف شدند وخلفا به درخواست مادر و همسر خود هزينه بناي رباط را عهده دار
مي شدند .چنانچه درمنابع تاريخي ذكر شده مادر خليفه الناصر ،زمرد خاتون)م ٥٩٩ق( كه در اصل
مملوكي ترك بود و بيست و چهار سال از حياتش را در دورهي خلافت پسرش سپري كرد با حمايت وي
وي توانست رباطها ،مساجد و مدارسي براي شافعيه تأسيس كند) ابن اثير .(٥١/١١ :١٣٨٥ ،وي اولين
زني است كه به ترتيب سه رباط »مأمونيه« را شرق بغداد» ،ام ناصر« را در مشهد عبيدالله العلوي) (٣و
»رباط زمرد« را در كنار تربت معروف الكرخي بنا نمود)ذهبي .(٥٠/٤٠ :١٤٠٩ ،رباطهاي زمرد خاتون،
كتابخانههاي بزرگ و كتابدارهاي بنامي داشتند و كتابهاي مهمي مانند الفنون ابوالوفاء علي بن عقيل
و الفصول والغايات ابي العلاء معري در آنجا نگهداري مي شدند)عواد.(١٦٠-١٥٧ :١٤٠٦ ،خاطر نشان مي
مي سازد ،اين رباطها ويژه زنان نبودند و اقشار مختلف جامعه از آنها بهره مند مي شدند .علاوه بر مادر
خليفه الناصر ،همسر وي نيز به نام سيده خاتون سلجوقي ،دختر قليچ ارسلان دوم)حك٥٨٤-٥٥١ :ق(
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كه خاتوني ترك نژاد بود به گونهاي ديگر در ايجاد رباط مهمي به نام »اخلاطيه « نقش داشت .وي از
خليفه خواست تا مقبرهاي برايش بسازد ،اما قبل از آنكه بناي مقبره كامل شود ،سيده خاتون در ٥٨٤ق
از دنيا رفت و در همان بناي نيمه تمام دفن شد .محل دفن وي »تربه« ناميده شد كه حاكي از ارزش و
مقام معنوي اين خاتون ترك بود و خليفه الناصر نيز دستور داد تا »رباط اخلاطيه« را در كنار »تربه« بنا
كنند و اداره آن را به زنان سپرد )هندوشاه نخجواني .(٣٢١ :١٣٥٧ ،رباط اخلاطيه و تربه به طور مشترك
مشترك كتابخانه بزرگي داشتند و كتب تاريخي مهمي توسط خليفه الناصر و دانشمند صاحب نام مانند
حكيم ابي الرشيد مبشربن احمد )برهان الدين( به اين كتابخانه اهدا يا وقف شدند)صفدي:١٤٢٠ ،
 .(٩٦/٢در دوره المستعصم بالله )٦٥٦-٦٤٠ق( نيز امر بناي رباط ،منسوب به مادر و همسر خليفه ادامه
داشت .از جمله مي توان به رباط المستجد منسوب به ام هاجر ،مادر خليفه اشاره كرد كه درسال ٦٥٠ق
افتتاح شد و در مراسم افتتاح آن ،وزير ابن علقمي و همه ارباب دولت حاضر شدند .اين رباط يكي از
بناهاي زيباي بغداد بود)ابن كازروني.(٩ :١٣٩٠ ،همچنين يكي از مهم ترين رباط ها »رباط البشيري«
منسوب به باب البشير) (٤همسر خليفه بود كه پس از وفات اين بانو در ٦٥٣ق افتتاح شد)مصطفي جواد،
.(٤٢ :١٤٢٦
گاهي خلفاي عباسي ،خانه هاي زيباي امرا و ثروتمنداني را كه مورد غضب واقع شده بودند به
عنوان رباط وقف ميكردند .بنابراين ،اين رباطها ابتدا "دار يا خانه" بودند و بعدا به "رباط"تبديل مي
شدند .نمونهي عيني آن اقدام خليفه المستعصم بالله )٦٥٦-٦٤٠ق( است كه در سال ٦٥٢ق منزل
زيباي امير مظفرالدين ابوالفتح سوسيان را به عنوان رباط »دارسوسيان« در بغداد وقف صوفيه نمود)ابن
رجب .(١٣٨/٤ :١٤٢٥ ،همچنين پس از مرگ امير مملوك علاءالدين الطبرسي الظاهري ملقب به دويدار
دويدار الكبير به سبب اختلافي كه با وي داشت ،منزلش را به بهانه آنكه وي مملوك بوده و اموالش جزء
جزء مايملك خاندان خلافت است ،به عنوان رباط ويژه زنان و به نام »دارالشط« وقف كرد)ابن فوطي،
.(٢١١ :١٣٧٤اما در ميان خاندان خلافت ،خواتيني بودند كه خود اقدام به بناي رباط نمودند و در منابع
اشارهاي به درخواست آنان از خلفا نشده است و اغلب پس از مرگ خليفه با اموال شخصي كه احتمالا به
به ارث برده بودند ،اين رباطها را بنا نمودند .مانند أرجوان ،قره العين نورالدجي)م٥١٢ق( والده خليفه
المقتدي بامرالله)٤٨٧-٤٦٧ق( ،كنيزي ارمني الاصل و همسر القائم بامرالله)٤٦٧ -٤٢٢ق(كه رباطي در
شرق بغداد به نام خود به يادگار گذاشت .وي خاتوني نيكوكار و در ميان زنان دربار در بناي رباط
پيشقدم بود )ابن جوزي .(٢١٠/١٧ :١٤١٢،حدودا نيم قرن بعد همسر خليفه المستضيء بالله)-٥٦٦
٥٧٥ق( نيز به نام سيده بنفشه رباطي را در بغداد بنا كرد .وي همسر محبوب و حنبلي مذهب خليفه بود.
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همانگونه كه در سطور فوق ،ذكر شد ،رباط دارالفلك و دارالشط توسط خلفاي عباسي ويژه زنان ساخته
شدند ،اما از نظر تقدم تاريخي »رباط بنفشه« ،اولين رباط ويژه زنان بود كه به دست خاندان خلافت در
بغداد بنا شد)ابن جبير ،بي تا.(١٨١ :

نمودارشماره :١تعداد رباطهاي بنا شده در دوره خلفاي عباسي )قرون  ٦و٧ق(
كارگزاران حكومتي
علاوه بر خلفا و خاندانشان ،صوفيان در ميان امرا و كارگزاران حكومت عباسي نيز نفوذ يافتند .آنان
در دوران حضور خود در دستگاه خلافت يا بعد از رويگرداني از آن )گاه به اختيار يا اجبار( به موجب
گرايش به تصوف يا كسب جايگاه اجتماعي اقدام به بناي رباط نمودند كه به اهم آنها پرداخته مي شود.
اولين گزارش در اين مورد به دوران المستظهر بالله )٥١٢-٤٨٧ق( ميرسد .در اين دوره ،دو تن از
كاركنان ديوان رسائل كه از علاقمندان به تصوف نيز بودند ،رباطهايي را با اموال شخصي خود بنا
نمودند .اولي ابوالغنائم ابن مُحَلّبان) (٥بود كه براي ابوالحسن بسطامي ،صوفي زاهد)م ٤٩٢ق( رباطي در
غرب دجله ساخت )ابن جوزي .(٥٧/١٧ :١٤١٢ ،اين رباط به نام هر دو يعني »بسطامي« و
»ابن ُمحَلّبان« معروف بود)مصطفي جواد .(٤٨ :١٤٢٦ ،دومي امير ابوالحسن سعاده بن عبدالله الرومي
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المستظهري)م٥٠٠ق( ،مملوك خليفه مذكور بود كه خانهاي زيبا در كنار دجله ساخت و وقف خاندان
سهروردي كرد و آن را »رباط السعاده « ناميد )ابن فوطي .(١١/٤، :١٣٧٤ ،سپس در دوره خليفه المقتفي
لامرالله )٥٥٥-٥٣٠ق( ،ثقه الدوله ابي الحسن علي بن محمد ال ّدُريني معروف به ابن الابري كه از
مقربين خليفه و علاقمند به تصوف بود ،مدرسه ايي براي شافعي ها و رباطي دركنار آن به نام »ثقه
الدوله« بنا نمود و اموال فراواني براي هر دو وقف كرد)ابن خلكان .(٢٤٥/١ :١٣٩٧ ،از سال ٥٩٠-٤٤٨
ق كه خلافت عباسي در بغداد زير نفوذ سلجوقيان بود و سلاجقه از علاقمندان به تصوف بودند ،لذا والي
والي عراق ،مجاهدالدين ابوالحسن بهروز بن عبدالله الرومي)م٥٤٠ق( ،مولاي سلطان محمدبن ملكشاه
سلجوقي)م ٥١١-٤٩٩ق( دو رباط به نامهاي »رباط درجه« يا »رباط بهروز« در غرب دجله )در محل
كنيسه يهوديان( و »رباط الخدم« يا »رباط المماليك« در شرق بغداد بنا نمود)تغري بردي.(٥/٦ :١٣٩٢ ،
گروه بعدي آن دسته از كارگزاران حكومتي بودندكه به اختيار از مقام و موقعيت سياسي دست
كشيدند و به جرگه صوفيه پيوستند و به اصحاب طريقت خدمت نمودند .اين افراد در دربار عباسي پر
تعداد بودند و معمولا در پسوند نام اين كارگزاران »الوزير الصوفي« نوشته ميشد به اين معنا كه هم
وزير بوده و هم صوفي .آنان اغلب در رباطهايي كه خود ساخته بودند ،ساكن مي شدند .مانند ابوالحسن
محمد بن مظفر ابن رئيس الروسا)) (٦م٥٤٢ق(كه شافعي مذهب و آشنا به حديث نبوي بود .وي با اينكه
اينكه وفادار به خلافت عباسي بود ،اما منزوي شد و تصوف پيشه كرد و بناي »رباط رئيس الروساي
اول« دربغداد ،منسوب به اوست )مصطفي جواد .(٥٣ :١٤٢٦ ،همچنين از اين دست از كارگزاران مي-
توان به شرف الدوله ابوالحسن بن صدقه )م٥٥٤ق( كه خاندان وي در خدمت به خلافت عباسي مشهور
و پدرش وزير المسترشد بالله )٥٢٩-٥١٢ق( بود ،اشاره كرد .وي از ادامهي راه پدر پشيمان و ترك
امارت كرد و » رباط درجه«) (٧را بنا نمود و با جماعتي از فقرا در آن عزلت گزيد )ياقوت حموي:١٩٩٣ ،
 .(١٦٨٨/٤از پيشگامان هاشمي در حكومت عباسي ،ابي الغنائم عبدالصمد محمدبن علي الهاشمي
العباسي)م٥٧٠ق( ،سرپرست محافظان خليفه بود .وي كه از خاندان عباسي منقطع شده بود ،رباط
»عبدالصمد الماموني« را بنا و در آن ساكن شد) ابن الدبيثي .(٢٤٨/٤ :١٤٢٧ ،فخرالدوله ابوالمظفرحسن
الكرماني البغدادي الوزير الصوفي )م٥٧٨ق(در خانه وزارت بزرگ شد ،اما از آن روي گرداند و منزلش را
وقف صوفيه كرد .مسجد جامع فخرالدوله در قصر خليفه نيز منسوب به اوست)ابن الدبيثي:١٤٢٧ ،
 .(١٤٤/٣همچنين پس از سلطه مغول بر بغداد ،فخرالدين ابوالحسن محمد القصري التستري )م(٦٨٥
كه از اعيان و مدار ديوان عراق بود ،از امور سلطانيه دست كشيد و »رباط المجدي« را به همراه
كتابخانهاي جامع در آن بنا نمود)ابن فوطي.(٥٢٠/٤ :١٣٧٤ ،عده اي از كارگزاران هم مورد غضب خلفا
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قرار گرفته و دارالخلافه را ترك مي كردند و به تصوف پناه ميبردند .مانند عضدالدين ابوالفتوح المبارك
الوزير )م ٦٤٥ق( وي خدمات زيادي به دولت عباسي كرد ،ولي مورد غضب خليفه الناصر)٦٢٢-٥٧٥ق(
قرار گرفت و عزل شد .پس از آن »رباط رئيس الروساي ثاني« را در كنار خانه اش در قصر عيسي و
جانب مسجد جامع فخرالدوله بنا نمود)ابن اثير.(٣٥٠/١٠ :١٣٨٥ ،
بناي رباط توسط مشايخ صوفي و علما
در اين دوره برخي از رباطها توسط مشايﺦ صوفيه بنا نهاده شد .به طوري كه شيﺦ تعليم رباط،
همزمان باني آن نيز بود .شايد بتوان ادعا كرد ،اولين رباطي كه در بغداد توسط متصوفه ساخته شد،
»رباط شونيزيه« بود كه تاريﺦ بناي دقيق و باني آن مشخص نيست ،ولي با توجه به اينكه مقبره جنيد
بغدادي )م٢٢٠ق( و سري سقطي )م ٢٥٣ق( و قبور زهاد و مقابر قريش و افراد صالح بود به مرور زمان
توسط مريدان آنها تبديل به مسجد و بعد رباط شد)ياقوت حموي .(٣٧٤/٣ :١٩٩٣ ،با اين حال بررسي
هاي انجام يافته نشان مي دهد ،سابقه رسمي بناي رباط توسط مشايﺦ صوفي به نيمهي دوم قرن پنجم
ق مير سد و مشايﺦ صوفي مهاجر ايراني در بناي آنها نقش مهمي داشته اند .احتمالا »رباط زوزني«
منسوب به ابوالحسن علي بن محمود زوزني صوفي)) (٨م ٤٥١ق( اولين رباط باشد كه دركنار جامع
منصور بنا شد)ابن اثير .(٩/١٠ :١٣٨٥ ،اين رباط كتابخانه بزرگي داشت و در قرن ششمق ابالحسن علي
بن المودب المقري)؟( متولي آن بود)ابن نجار .(٣٢/٣ :١٤١٧ ،از ميان اين مشايﺦ ابوسعد احمد بن محمد
النيسابوري الصوفي )م ٤٧٧ق( حائز اهميت است .وي املاكش را در شرق ايران فروخت و براي تبليغ
تعاليم مرادش ابو سعيد ابي الخير)م ٤٤٠ق( به بغداد مهاجرت كرد .از خليفه القائم بامرالله)٤٦٧-٤٢٤ق(
زميني براي بناي رباط درخواست نمود .خليفه كه او را فردي صالح مي شناخت و در فتنهي بساسيري
اقدامي از وي عليه خلافت عباسي سرنزده بود ،موافقت كرد و زمين مناسبي را در اختيارش گذاشت و
رباط »شيﺦ الشيوخ« بنا شد)تغري بردي .(١٢٤/٥ :١٣٩٢ ،از اين رو ،شخصيت سياسي مشايﺦ در
حمايت خلفا از ايشان مهم بوده است .همچنين »رباط الشيرازي« كه توسط ابوالوفا احمد بن علي
شيرازي )م٥٢٨ق( معروف به زاهد كبير ساخته شد و اطلاعات كمي در منابع مي توان از آن بدست آورد،
آورد ،از اين دست است )ابن العماد .(١٣٧/٦ :١٤٠٦ ،ابوالحسن صدقه الحسين بن احمد وزير الواسطي
)م ٥٥٧ق( نيز شيﺦ صوفي ديگري است .وي اهل واسط و از توانمندان بود كه در طلب علم و زهد
تلاش فراواني كرد .نهايتا در بغداد ساكن شد و با اموال پدرش كه از مالكان بزرگ بود» ،رباط صدقه« را
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را ساخت) ابن فوطي.(٤٤/٤ :١٣٧٤ ،اما به دليل اقبال عام و خاص به تعاليم شريعت محور در تصوف
بغداد كه پيشتر نيز اشاره شد ،علاوه بر مشايﺦ صوفيه ،فقها و محدثين فراواني در بغداد اين دوره به
تصوف متمايل و به عنوان مشايﺦ صوفيه شناخته شدند .قرابت تعاليم فقها و محدثان باعث گسترش
تصوف در ميان گروههاي مختلف شد .مانند ابوبكر محمد بن عبدالله العامري البغدادي)م٥٣٠ق( باني
»رباط ابن خبازه« كه از شيوخ تراز اول فقه و حديث بود)سبط بن جوزي .(٢٩١/٢٠ :١٤٣٤ ،يا ابوالمظفر
عبد الصمد عبدالغفار الزنجاني الواعظ)م  ٥٨١ق( از علما و مريدان شيﺦ ابوالنجيب سهروردي و مدرس
نظاميه كه در دوره المقتفي بامرالله)٥٥٥ -٥٣٠ق( در منطقه قراح قاضي بغداد ،رباطي را به نام »بديع«
بنا نمود )سبكي .(١٧٠/٧ :١٤١٣ ،همچنين واعظ و محدث حنبلي مذهب مشهور بغداد ،شيﺦ ابوالمظفر
محمدبن علي معروف به ابن الدوري )م ٦١١ق( كه رباطي را به نام »ابن ال َبلِّ ال ّدُوري« در محله
شحاذين ساخت )ابن العماد حنبلي .(٨٨/٧ :١٤٠٦ ،وي مدرس علم وعظ بود .نهايتا فقيه شافعي ديگري
به نام عبد الرحمن الطياري )م٧٢٣ق( كه علاوه بر تدريس در مدارس نظاميه به طبابت نيز مسلط بود و
با اموالي كه از اين راه بدست آورد» ،رباط نوري« را در منطقه شونيزيه بنا كند )زركلي(١٥٣/٨ :١٩٨٩ ،
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بنابر اين بررسيها نشان ميدهد خلفا بصورت مستقيم و يا از طريق نزديكان و كارگزاران خود
اقدام به بناي رباط مينمودند و ضمن كنترل اداره رباطها با تعيين ناظر مالي يا شيﺦ رباط ،جريان
تصوف را با خواسته هاي حكومتي همراه مي كردند .همچنين با پشتيباني مالي رباطها و گاهي تعيين
مقرري براي مشايﺦ ،امكان مخالفت را از صوفيان سلب مينمودند .كارگزاران نيز راسا به بناي رباط
اقدام مينمودندكه ميتوانست براي ايجاد پايگاه اجتماعي و يا مصونيت بعد عزل از مناصب دولتي باشد.
اين رباطها به دليل پشتباني حكومت از وسعت و امكانات خوبي برخوردار بودند و معمولا داراي كتابخانه
هاي بزرگ بوده و علاوه بر كاركرد اجتماعي همانند ساير رباطها نقش آموزشي و تعليمي ويژه اي را با
حضور اساتيد مدارس نظاميه و مستنصريه داشتند.در اين دوره همزمان با اقبال عامه و خاصه به تصوف
و تقدس يافتن رباطها ،فرهنگ نذر و وقف در آنها نيز گسترش يافت و اين موضوع به قشر خاصي
محدود نبود و از خليفه تا فقير را شامل ميشد .به نظر ميرسد مشايخي كه با توانمندي مالي خود يا
براساس وقف مردم توانمند ،صاحب رباط ميشدند ،تلاش ميكردند ضمن دوري از نفوذ دستگاه خلافت،
نقش موثرتري بعنوان پناهگاه اجتماعي مردم و آموزش علوم اسلامي و تعاليم صوفيانه داشته باشند .در
واقع رباطها بعنوان نقطه تلاقي خلفا و كارگزاران ،مردم ،صوفيان و علما و فقها نقش چهار سويهاي را در
تامين خواستهها و ارتباطشان بر عهده داشتند.
مشايخ رباطهاي بغداد
بررسيها نشان ميدهد كه مشايﺦ رباطها عمدتا فقيه ،محدث و صاحب اجازه و واعظ چيره دست
بودند و هم زمان در مدرسه ،مسجد و رباط به فعاليت ديني و علمي ميپرداختند .به همين سبب وجه
تعليمي رباطها غالب بود و يكي از كانونهاي ديني و شرعي شمرده ميشدند .پسوند نام اكثر مشايﺦ
نشان ميدهد كه بخش عمدهاي از آنان مهاجر و يكي از مبدأهاي اصلي مهاجرتشان ،سرزمين ايران و
خراسان بوده است كه اين موضوع حاكي از تاثير و تاثر مكتب خراسان و بغداد مي تواند باشد .در اين
دوره رباطها نقشي همانند مدرسه در تعليم و مسجد در عبادت و اگر اغراق آلود نباشد ،بيت الحكمه در
شرح كتب ،بحث و مناظره داشتند) كياني١٢٧-١٢٦ ،؛ لباف خانيكي .(٩٥ :١٣٧٩ ،از نكات جالب آنكه
گاهي رباطها مايه قرابت فرق مختلف مذهبي هم ميشدند .مانند رباط دارالحريم كه شافعيها ،حنابله و
اهل عمل و مجاهده كنار هم جمع بودند)ابن اثير .(١٠٤/١٢ :١٣٨٥ ،اين خصوصيات در رباطهاي بغداد
آنها را از تصوف اصيل دور كرد و تصوف از رشد و بالندگي باز ماند)زرين كوب.(١٦٣ :١٣٧٩ ،
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فﻘهاي شافعي صوفي
اكثر مشايﺦ صوفي ساكن در رباط ها غالبا از مدرسان نامي و فقهاي شافعي مذهب مدارس نظاميه
بوده و مقبوليت ويژه اي نزد خلفاي عباسي داشتند .به نظر ميرسد ،يكي از عواملي كه موجب رو آوردن
فقها به تصوف شد ،نوميدي از فقها و محبوبيت صوفيه نزد مردم بود .هرچند »عدم تفاهم بين فقها و
صوفيه از قديم محسوس بود«) زرينكوب .(١٧٢ :١٣٧٩ ،اما بكار بردن عباراتي مانند "الفقيه الشافعي
الصوفي" از وجه فرهنگي خاصي در بغداد آن دوره پرده بر ميدارد .بدين شرح كه صوفيان بغداد پيرو
صحو و به رعايت مباني شريعت پايبند بودند و فقها نيز تصوف مورد علاقه خود را در مشي متعادل آنان
مييافتند .نكته قابل تأمل آنكه اين دست از مشايﺦ صوفي غالبا اشتهارشان به همان فقاهت يا تدريس
در مدارس نظاميه بود و از اين طريق امرار معاش ميكردند و ارتباط نزديكي با حكومت داشتند .هرچند
حضور آنان در رباطها بركاتي را به همراه داشت اما رنگي بر رخ عرفان و تصوف اصيل باقي نگذاشت و
تصوف به نوعي استحاله شد .بررسيها حاكي از آن است كه اين فقها اكثرا پيرو مكتب صوفيانه
سهرورديه و قادريه و گاه متاثر از تصوف خراسان بودند .خاطرنشان ميسازد ،در اين بخش از مقاله
تفكيك فقيه شافعي صوفي از محدث شافعي صوفي به عنوان متغير وابسته كار دشواري است .زيرا اين
دو ويژگي چنان درشخصيت علمي يك شيﺦ رباط تنيده شده كه امكان تفكيك آن سخت است.
بنابراين نگارنده اشتهار را مبناي تفكيك قرار داد كه ذيلا به چند تن از مهمترين فقهاي شافعي صوفي
اشاره ميشود :از جمله فقهاي شافعي كه در رباطهاي بغداد مقام شيﺦ صوفي داشتند ،دو تن از مدرسان
مدرسه نظاميه بودند كه توسط خليفه الناصر به اين مقام تعيين شدند .شيﺦ بهاء الدين احمد بن المنعم
الميهني الفقيه الشافعي ) ٦١٤ق( كه به عنوان شيﺦ دو رباط» اخلاطيه«و »رباط الحريم الطاهري«
تعيين شد)ابن مستوفي .(٢٢/٢ :١٩٨٠ ،و ابومحمد عبدالقادر ابي نصر الواسطي الفقيه)م(كه شيﺦ »رباط
اخلاطيه« و ناظر وقف آن نيزگرديد)ابن فوطي .(٢٣-٢٢/٥ :١٣٧٤ ،اين مشايﺦ گاهي علاوه بر تدريس در
در مدرسه نظاميه و شيخوخيت رباط ،تعليم فرزندان خليفه را نيز برعهده داشتند .مانند اباالطالب المبارك
بن المبارك الفقيه الشافعي) ٥٨٥م( كه شيﺦ رباط اخلاطيه و استاد فرزندان خليفه الناصر بود)ياقوت
حموي .(٩٩٨/٢ :١٩٩٣ ،ملاحظه ميشود در رباطهايي كه خلفا باني آن بودند ،دخالت حكومت در تعيين
مشايﺦ و اداره آنها مشهود بود .نكته جالب آنكه اين رباطها را »رباط دولتي« نيز مي گفتند)خدا مرادي،
 .(٤١٥/١٥ :١٣٨٧وابستگي اين شيوخ به دستگاه خلافت بدان حد بود كه »شيﺦ الفقيه الشافعي
الصوفي« براي فعاليتهاي خارج از مدرسه نظاميه و رباط نياز به كسب اجازه از خليفه داشت .مانند
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عبدالله بن خميس ابوالمظفر فقيه الشافعي ،شيﺦ »رباط الكاتبه« )ابن جوزي(٢٥٤/١٨ ،كه در مناظره نيز
مهارت داشت ،مدرسه نظاميه را ترك و براي نقل حديث در مسجد جامع »قصر الشريف« از خليفه
الناصر اجازه گرفت)ابن دبيثي.(٤٥٦/٤ :١٤٢٧ ،اين مشايﺦ از نظر مالي نيز مورد حمايت دستگاه خلافت
بودند .عبدالرحمن الطياري)م٧٢٣ق( تستري الاصل)شوشتر( در نظاميه بغداد ساكن شد و شيﺦ »رباط
نوري« گرديد .وي كه در فقه شافعي ،طب و علوم ديگر مهارت داشت با درآمدي كه از طب داشت،
رباطي ساخت .به همين سبب به عزالدين عبدالعزيز بن جعفر النيسابوري ،والي بصره معرفي شد و با
علاءالدين جويني ارتباط خوبي برقرار كرد) صفدي .(٢٢/٣ :١٤٢٠ ،وي بعدها مورد توجه سلطان محمد
خدابنده)٧١٦-٧٠٣ق( قرار گرفت و هر سال نود هزار دينار براي اداره رباطش از سلطان دريافت كرد.
گفتني است ،عبدالرحمن الطياري در رباط شونيزيه هم حضور داشت و تعليم ميداد )زركلي:١٩٨٩ ،
 .(١٥٣/٨بدين ترتيب گويي يك سيستم و نظام هماهنگ ميان شيﺦ ،حكومت و رباط برقرار بود.
فﻘهاي شافعي پيرو مكتب سهرورديﻪ
برخي از فقهاي شافعي پيرو مكتب صوفيانه سهرورديه بودند .گفتني است ،طريقت سهرورديه
توسط ابوالنجيب سهروردي)م ٥٦٣ق( يا شاگردش ابوحفص شهاب الدين عمر سهروردي )م٦٣٢ق( در
بغداد پيريزي شد)زرين كوب .(١٧٨ :١٣٧٩ ،ابوالنجيب فقيه شافعي و شيﺦ صوفي بود كه در نظاميه
تحصيل و تدريس كرد و از سال  ٥٤٥-٥٤٧ق عهده دار ادارة آن شد .وي شيﺦ المشايﺦ بغداد بود
)ذهبي (٤٧٥ /٢٠ :١٤٠٩ ،دو رباط از براي او در بغداد ساخته شد .كتاب آداب المريدين را در سلوك
صوفيان نوشت و به دست عمويش وجيه الدين ،شيﺦ رباط سعاده خرقه پوشيد)ثنايي .(٢٢٩ :١٣٩٨ ،اما
برجستهترين عضو خاندان سهروردي در بغداد ،ابوحفص عمر بن محمد )م٦٢٣ق( بود كه تصوف را از
عمويش ابوالنجيب اخذ كرد و خليفه الناصر او را شيﺦ الشيوخ بغداد نمود و به سفارت فرستاد)نويري،
 .(٢٣٠/٢٧ :١٤٢٣وي شيﺦ رباط هاي ناصري ،زوزني ،بسطامي و مأمونيه بود و اثر معروفش عوارف
المعارف را با نگاهي شريعت محور نوشت .با آن كه در منابع تاريخي از خاندان سهروردي به عنوان
خانداني صوفي ياد كرده اند ،اما شمار چشمگيري از ايشـان در فقـه و حـديث ،طب  ،حساب  ،موسيقي
و تاريﺦ و ادب عربي شهرت داشتند )ثنايي (٢٢٧-٢٢٦ :١٣٩٨ ،و علاوه بر تصوف ،شغل قضا ،امارت و
حتي نظارت بر بيمارستان را هم عهده دار بودند و ارتباط خوبي با حاكمان وقت از جمله خواجه نصير
الدين طوسي برقرار نمودند)خطيب بغدادي .(١١٦/٢٠ :١٤١٧ ،رجال اين خاندان اكثرا شافعي و در رباط
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اخلاطيه ،غزنوي و مامونيه وعظ مي گفتند »رباط سعاده« در بغداد هم وقف اين خاندان شد)ذهبي،
 .(٣٧٥/٢٢ :١٤٠٩همه اين اطلاعات نشان مي دهد كه مشايﺦ و پيروان مكتب سهرورديه نه تنها عزلت
نشين نبودند بلكه ضمن ارتباط با حاكمان وقت نسبت به صوفيان ديگر از جايگاه فرهنگي و اجتماعي
بالايي در جامعه برخوردار بوده اند تا آنكه جاي خود را به شيﺦ اوحدالدين كرماني )م ٦٠٦ق( دادند.
با اذعان به پيروي بسياري از فقها و صوفيه از مكتب سهروردي ،از جمله فقهاي شافعي و مشايﺦ
نامدار رباطهاي بغداد كه پيرو سهروردي بودند ،عبدالصمد عبدالغفار زنجاني)م٥٨١ق( شيﺦ »رباط بديع«
است كه در كودكي از دست بابا فرج زنجاني خرقه پوشيده بود .،وي هم صحبت و مريد ابوالنجيب
سهروردي شد )سبكي .(١٧٠/٧ :١٤١٣ ،همچنين ابوالمكارم عرفه موصلا البنديجي) ٦٢٠ق( و ابوالفضل
سليمان سعدالموصلي از مشايﺦ رباط شونيزيه و از مدرسان نظاميه بودند كه هم صحبت ابوالنجيب
سهروردي شدند)سبكي .(١٢٥/٥ :١٤١٣ ،علاوه بر اين كمال الدين المخرمي المحدث) (٦٨٨شيﺦ »رباط
مستجد« كتاب عوارف المعارف را در كتابخانه اين رباط ،مشاهده و تعليم ديد و اين كتاب پايه تصوف او
شد)عزاوي .(٣٨٨/١ :١٤٢٥ ،بنا براين قراين ،تصوف بغداد در اين دوره مبتني بر مكتب عرفاني
سهرورديه و مذهب شافعي است به طوري كه به جرياني غير قابل تفكيك از هم تبديل شدند.
محدثان شافعي صوفي
يكي از كاركردهاي مهم رباط در بغداد تعليم قرآن و احاديث نبوي بود .برخي از مشايﺦ تصوف در
رباطها محدثان شافعي مذهب بودند كه جايگاه ويژهاي نزد خلفا و مردم داشتند .حضور آنها در رباطها
موجب رونق جلسات امالي و سماع شد و اخذ اجازه ،بيان شرعيات و اخلاقيات و سنن نبي براساس منابع
منابع حديثي معتبر ،مباني آموزش رباطها را شكل داد .در واقع »تصوف مدرسه عوام پسندي شد كه
خانقاه و رباط را در مقابل مدرسه علم كرد و تعليم آن مثل مدرسه داراي سلسله و اسناد و اجازه
شد«)زرين كوب .(١٦٤ :١٣٧٩ ،محدثين در »رباط حلبه« جمع ميشدند و مباحثه ميكردند)ابن فوطي،
 .(١٨٤/٤ :١٣٧٤اين ويژگي ها موجب شد ،رباطها به يكي از مراكز علمي تمدن اسلامي تبديل شوند .از
آنجا كه محدثين و وعاظ بيش از فقها در بين مردم حضور داشتند ،جلسات سخنراني بزرگي با حضور
خلق انبوه در رباطها برگزار ميشد و بدين صورت ارتباط رباطها و عامه مردم رونق ميگرفت» .اين
پشتيباني عوام گاه سبب مي شد كه زهاد و متشرعه با امرا و وزرا با گستاخي سخن بگويند و گاه حتي
موجب مي شد كه فلاسفه و معتزله يا آزاد انديشان به شدت مورد تضييق و محدوديت واقع
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گردند«)زرين كوب .(١٦٢ :١٣٧٩ ،شايد اين وضعيت را بتوان به عنوان غلبه عوام بر اوضاع عصر تعبير
نمود .محدثين شافعي در رباطهاي بغداد اكثرا اهل خراسان بودند يا براي آموزش معارف بدان سفركرده
بودند .مانند ابوالقاسم علي بن يعلي العلوي كه در ٤٧٩ق براي تدريس به مدرسه نظاميه بغداد آمد .وي
اهل هرات و از مشاهير خراسان و شيﺦ »رباط سور« در بغداد بود .هنگام خطابه غالبا به ديوار»رباط
سور« و »شيﺦ الشيوخ« تكيه مي داد .خلق عظيمي در خطابه هايش جمع ميشدند .در »رباط سعاده« و
مسجد جامع قصر و مسجد تاجيه نيز مجالس وعظ داشت)مصطفي جواد .(٦٣ :١٤٢٦ ،وي احاديث را با
ذكر سند توضيح مي داد و به سبب محبوبيتش در نزد مردم به »امام شافعي« معروف شد و توانست نظر
نظر حنابله راكه غالبا مخالف تصوف بودند ،به خود جلب كند و از طريق آنان كه در رأس قدرت قرار
داشتند ،مال فراواني كسب نمايد)خطيب بغدادي .(٢٠٠/١٩ :١٤١٧ ،همچنين از جمله مشايخي كه در
راه كسب علم و معرفت به خراسان سفر كرد ،ابوبكر محمدبن عبدالله العامري )م (٥٣٠معروف به ابن
الخبازه شيﺦ »رباط ابن خبازه« كه علاوه بر اشتهارش به حديث و خطابه ،در فقه نيز صاحب معرفت بود.
بود .مسند الشهاب للقضاعي را شرح معاني كرد )ابن فوطي .(١٨٣/٤ :١٣٧٤ ،محبوبيتش نزد مردم تا
حدي بود كه از وي درخواست نصيحت و موعظه مي كردند )صفدي .(٢٧٩/٣ :١٤٢٠ ،گفتني است يكي
ديگر از مهمترين محدثين شافعي ،قطب الدين ابي نصر يحيي بن محمود الجامي ثم النيسابوري بود كه
در٧٢٠ق به بغداد آمد و از كتاب »مفتاح النجاه « شيﺦ احمد جام) (٩حديث و اخلاقيات نقل مي كرد.
وي در »رباط نوري« ساكن بود و در مسجدجامع خليفه سخنراني ميكرد .خلق كثيري احاديثش را مي
شنيدند و به گفته هايش باور داشتند)صفدي.(٤٥٢-٤٥١/٣ :١٤٢٠ ،علاوه بر خراسان برخي از اين
مشايﺦ ،از شهرهاي ديگر ايران به بغداد مهاجرت كردند .مانند ابوعبدالله محمدالقرشي الاصفهاني
)م (٦٠٣از اولاد مشايﺦ و محدثين كه در »رباط ارجوانيه« مجالس امالي داشت و انبوهي از مشتاقان از
او مي نوشتند)ابن فوطي .(١٨١/٣ :١٣٧٤ ،همچنين عمادالدين ابوذيالفقار محمد الحسني المرندي
الشافعي)م (٦٨٠شيﺦ »رباط اخلاطيه« محدث و مسلط بر صحيح بخاري بود .مقامش چنان بود كه نه
تنها مدرس مدرسه مستنصريه بلكه صاحب اجازه در روايت مسموعاتش بود)ذهبي.(٣٦٧/٥٠ :١٤٠٩ ،
برخي ديگر نيز اهل بغداد و از »بيت المعروف بالروايه والدرايه« بودند مانند ابي الغنائم عبدالصمد
الهاشمي)٥٧٠ق( شيﺦ رباط »عبدالصمد الماموني« وي قاري قرآن و فردي ثقه و صحيح الحديث بود.
در خدمت بزرگان حديث مانند ابن نبهان سماع حديث كرد و سابقه خدمت در دولت عباسي
داشت)خطيب بغدادي .(٤٧/١١ :١٤١٧ ،ابوبكر احمد الاشقر الحريمي الخطيب )م  ( ٦٩٣اهل بغداد و
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شيﺦ »رباط دارالحريم و شونيزيه« بود .وي علاوه بر مجالس وعظ و خطابه ،مسند دارمي را تدريس مي-
ميكرد و صاحب اجازه بود)برزالي.(٣٦٢/٢ :١٤٢٧ ،
فﻘهاي حنفي و حنبلي صوفي
يافتههاي تحقيق نشان ميدهد حضور مشايﺦ حنفي در رباطهاي بغداد به اواسط قرن هفتمق باز
ميگردد .با آنكه مذهب حنفي مورد حمايت خلفاي عباسي و سلسله هاي ترك غزنوي و سلجوقي بود و
و تصوف هم در دوره خلفاي عباسي و حاكميت سلجوقيان در بغداد رونق داشت ،اما حنفيها بنا به
مباني مذهبي خود عليرغم ميانه روي متصوفه بغداد ،اقبالي به همراهي با آنها نداشتند .به نظر ميرسد
ارتباط دير هنگام و محدود حنفيه با متصوفه احتمالا پس از انقراض عباسيان در ٦٥٦ق و به دليل
حمايت جدي ايلخانان از تصوف و حنفي شدن غازان خان)٧٠٣-٦٧٠ق( باشد .توجه فقهاي حنفي به
تصوف و ارتباط محدود آنها با صوفيه آن هم در حد حضور نه چندان جدي در يك رباط مشخص ،مي
تواند در اثر نوعي همراهي با حاكمان و سلاطين باشد .بر اساس منابع تاريخي مشايﺦ حنفي از مدرسان
مدرسه مستنصريه ،اهل عراق و تنها در رباط شونيزيه بودند .عبارت »الفقيه الحنفي الصوفي« نشانگر
هر دو گرايش در شخصيت علمي و مذهبي آنها بود .اين مشايﺦ حضور علمي ،فرهنگي و اجتماعي پر
رنگي در بين مردم حنفي مذهب داشتند .غالبا در كنار مشاغل اصلي خود مثل قضاوت ،نقابت و فقاهت
به امور فرعي مانند تصوف و وكالت رباط و كمك به فقرا ميپرداختند .كمال الدين ابوالحسن الربعي
البغدادي الفقيه الحنفي الصوفي)٦٩٢ق( كه از فقهاي حنفي مدرسه مستنصريه بود به تصوف رو آورد و
در رباط شونيزيه ساكن و وكالت آن را عهده دار گرديد)ابن فوطي .(٢٢١/٤ :١٣٧٤٣ ،همچنين محي
الدين ابوالفضل محمد العباسي الكوفي الاصل ) م » (٧٠٣من بيت العلم والجلاله و الفقه والعداله« بعنوان
بعنوان فقيه ،خطيب و قاضي حنفي علاوه بر تدريس در مدرسه مستنصريه به فقاهت و وعظ ميپرداخت.
پرداخت .وي كه شيﺦ رباط شونيزيه شده بود به رفع نياز فقرا اهتمام ميورزيد .بدليل ويژگيهايي كه
داشت مورد توجه خواجه نصيرالدين طوسي و نجم الدين قزويني قرار گرفت و حتي كرسي قضاوت
غرب بغداد توسط نظام الدين شيﺦ الاسلام به وي سپرده شد)عواد(٢٩٦/٥ :١٩٩٩ ،گزارشهاي ديگري
در خصوص برخي از علماي حنفي مانند علاءالدين علي بن محمد الموصلي الفقيه حنفي )م٧١٤ق( وجود
وجود دارد كه بعد از آمدن به بغداد فقط در رباط شونيزيه ساكن شد)ابن فوطي( ٣٣٤/٢ :١٣٧٤ ،و از
فعاليتهاي صوفيانه وي گزارشي نشده است .همچنين ابوالحسن حيدر بن علي يحيي العباسي الحنفي
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البغدادي )م٧٦٧ق( كه حديث و فقه در مدارس بشيريه و مستنصريه تدريس ميكرد ،نقيب »الطالبيين
والعباسيين« بود .وي علاوه بر تدريس در مسجد جامع اعظم بغداد در رباط شونيزيه هم خطبه مي-
خواند)ابن قاضي شهبه.(٢٨٠/٢ :١٤١٨ ،از دوره متوكل عباسي)٢٤٧-٢٣٢ق( نفوذ حنابله در دستگاه
خلافت آغاز شد .قدرت حنابله در آستانه قرن چهارمق افزايش يافت آنها نميخواستند قدرتيابي شيعه را
را ببينند و در برابر شافعيها هم مقاومت ميكردند .دوره القائم)٤٦٧-٤٢٢ق( تضاد بين خلفاي حنبلي،
سلاطين حنفي و وزراي شافعي ،بغداد را به آشوب كشيد.در اين دوره حنابله پرطرفدارترين و بانفوذترين
جناح اهل تسنن در بغداد بودند ،با تكيه بر تعصبات شديد ديني و با در پيش گرفتن شيوه تندروي
سياسي -اجتماعي ،اختلاف هاي اجتماعي زيادي بوجود آوردند و راه نفوذ سلاجقه را به بغداد باز كردند.
يكي از مسايلى كه موجب بروز اختلاف و درگيرى ميان علماى اهل سنت مي شد ،گرايش آنان به
عقايد اعتزالى و صوفيانه بود كه با مخالفت جدى علماى حنبلى روبهرو گرديد .رواج اقوال و شطحيات
صوفيه غالبا مايه خشم فقها و متشرعه مخصوصا حنبليان بغداد ميشد .اما عامه اين سخنان را از اسرار
و حقايق ديني ميدانستند)زرين كوب .(١٦١ :١٣٧٩ ،گاهي خلفا به اصرار حنابله با برخي از صوفيه كه
نشانه هايي از شيعهگري داشتند برخورد سياسي ميكردند مانند تنبيه و تحقير عبدالغفار زنجاني )سبكي،
 .(١٧٠/٧ :١٤١٣با اين حال ،بررسي ها نشان مي دهد به ندرت فقها و محدثان حنبلي كه »اهل
ل
المناصب و المراتب الدينيه و الديوانيه« بودند ،عهده دار امر شيخوخيت رباطها مي شدند .مانند ابن ال َب ِّ
ال ّدُوري)م ٦١١ق( كه شيﺦ و صاحب رباطي به همين نام بود .وي بواسطه نزديكي به تفكرات ابن
جوزي )م٥٩٢ق( فقيه بزرگ حنبلي در بغداد و كسب اجازه از وي توانست در كنار مقبره مادر خليفه
ل
الناصر در سال  ٥٨٩ق مجلس وعظ داشته باشد .بنابراين روزي ابوالفرج ابن جوزي و روزي ابن البَ ِّ
ال ّدُوري به نوبت در آن محل سخنراني ميكردند و اهميت اين مجالس به حدي بود كه حتي بزرگان
فقه و فتوا نيز در آن حاضر ميشدند .با اين مجالس جايگاه وي در بين مردم چنان قوت گرفت كه در
يكي از مجالس به فسق قاضي القضاه ،محمدبن جعفر عباسي فتوا داد)ابن دبيثي.(٤٣٦/٤ :١٤٢٧ ،
همچنين ابا الصالح نصربن عبدالرزاق بن عبدالقادر الجيلي)م ٦٥٦ق( قاضي القضاه و شيﺦ حنابله از
سوي بزرگان اين مذهب به سبب مقابله با قاضي اسفرايني شافعي م ٥٢٦ق مورد تاييد و تقويت قرار
گرفت .در عين حال عبدالقادر الجيلي ارتباط خوبي با صوفيه داشت و در  ٦٣٣ق شيﺦ »رباط دارالروم«
شد و با جماعتي از صوفيه در آن ساكن گرديد .همزمان در مدرسه شاطئيه كه منسوب به سيده بنفشه
بود ،درس ميداد و در رباط ابن الحلبه هم حضور داشت)ابن فوطي١٨٠/١ :١٣٧٤ ،و .(١٨/٢يا فخرالدين
ابي سعد المبارك بن يحيي بن المخرمي البغدادي )م٦٦٤ق( رييس خزانه و ديوان كه به تصوف روي

٢٢٢

مجله پژوهشهاي تاريخي ايران و اسلام شماره  ٢٧پاييز و زمستان ١٣٩٩

آورد و در رباط دارالحريم اقامت گزيد و كتابها و مصاحف و ربعات زيادي توسط وي نگاشته شد و آنها را
را وقف مشاهد كرد )ابن فوطي .(١١٤/٣ :١٣٧٤ ،طريقهاش بيشتر رسيدگي به فقرا بود .در نهايت شيﺦ
عبدالصمد ابي الجيش الحنبلي)٦٧٦ق( قاري قرآن ،فقيه و شيﺦ جماعت دارسوسيان بود و از ابوالفرج
ابن جوزي اجازه داشت )صفدي.(٤٤٣/٩ ،١٤٢٠،
مشايخ زن
در اين دوره حضور مشايﺦ زنان در رباطهاي بغداد هرچند نادر ،اما امر بديعي بود كه به تدريج رواج
يافت .لذا بنا به اهميت آن در مقاله جداگانه په موضوع زنان پرداخته شد .به نظر ميرسد ،اين حضور به
نگاه بزرگان قوم و فضاي عمومي جامعه نسبت به حضور اجتماعي زنان بخصوص در عصر دوم عباسي
بر ميگشت كه فرصت تعليم و تربيت را از زنان سلب نمينمود .اطلاعات زيادي از اين مشايﺦ در دست
نيست .تنها در اين حد كه زناني پارسا ،عالمه و محدثه و اغلب شافعي مذهب بودند و در رباطهاي ويژه
زنان ،نه تنها عهده دار تعليم و مجالس وعظ و خطابه ميشدند بلكه معمولا اداره رباط را نيز در دست
داشتند .گاهي نيز در بناي رباطها سهيم بودند .مانند فاطمه بنت الحسين الرازي )م ٥٢١ق( كه اصالتا
اهل ري بود .وي اولين رباط ويژه زنان را در بغداد بنا كرد و همه زنان صوفي به دور اين زاهد متعبد
جمع مي شدند )  .(١٨: ١٩٧١Trimingham.J.S,يكي ديگر از مشايﺦ به نام زنان صوفي در اين
دوره ،شهده بنت الابري)م٥٧٤ق( مشهور به فخرالنساي دينوري است .كاتب ،اديب و محدثي مشهور و
ثقه كه اهل دينور ايران بود و رباط »الكاتبه« منسوب به اوست .وي با اهل علم زندگي كرد .در محضر
بسياري از اساتيد بود .سالها علم الحديث آموخت و در نقل حديث از مستند ترين افراد روزگارش به
شمار ميرفت .بسياري از محدثين بزرگ از وي اجازه نقل حديث داشتند .ابوسعيدبن السمعاني و حافظ
ابوالقاسم عساكر از وي نقل حديث كردند) ابن خلكان .(٤٧٧/٢ :١٣٩٧ ،جميع كتابهاي تراجم مملو از
مطالب در خصوص ايشان است .رباطش در خانه همسرش بود و بستان هاي پر ثمري براي آن وقف
شده بود)خطيب بغدادي .(٨١ :١٤١٧ ،برخي ديگر از خانوادههايي بودند كه وجاهت علمي و ديني
داشتند .مانند خواهر شيﺦ ابابكر محمدبن احمد زوزني)شيﺦ رباط زوزني( در ٥٧٣ق شيﺦ رباط بنفشه شد
و به موعظه و تبليغ پرداخت)مصطفي جواد .(٤٤ :١٤٢٦ ،سيده علويه ست الحذور بنت الامير السيد علي
بن المرتضي علي العلوي الحسني كه گفته شده پدرش رييس مذهب حنفي در بغداد بود .وي در سال
 ٥٨٦ق شيﺦ رباط »دارالفلك« شد و امر تعليم را به عهده گرفت)ابن جوزي .(٣٧٧/١١ :١٤١٢ ،در اين
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ميان برخي از مشايﺦ زنان از نسل خلفاي عباسي بودند .مانند شريفه عباسيه دختر) (١٠خليفه مهتدي
)٢٥٥ق( كه در سال ٦٥٢ق شيﺦ رباط »دارالشط« بود ) عبدالقادرالتل.(٢٥٥ :١٤٣٠ ،

بر اساس بررسي ها و منابع تاريخي با توجه به قرابت فقه شافعي با تعاليم صوفيانه بيشترين
گرايش را فقها ،محدثان و وعاظ اين مذهب به تصوف پيدا كردند و با توجه به حضور بزرگان شافعي در
مدارس نظاميه بسياري از اين فقها در رباطها رفت و آمد داشتند و يا به عنوان شيﺦ ساكن مي شدند.
حضور اين فقها يكي از دوره هاي تاثيرگذار در تاريﺦ تصوف است كه نزديكي شريعت و تصوف را با
محوريت رباط ها موجب شد .اين تعامل دوسويه بقدري گسترده شده بود كه علماي مذاهب ديگر نيز از
اين گرايش مستثني نبودند و حتي حنابله نيز به عنوان شيﺦ با رباطها در ارتباط بودند .در اين دوره
مسلما اقامت پنجاه ساله دانشمندان و علماي بزرگ از سراسر جهان اسلام بويژه خراسان ،ماوراءالنهر،
آذربايجان و  ...و تدريس آنها در اين رباطها را به كانونهاي علمي و فرهنگي معتبري تبديل نمود.
بطوريكه دانش پژوهان و مشتاقان علوم و معرفت به اين مكانها همچون دارالعلمها رفت و آمد داشتند
و حتي رباطهاي ويژه زنان جهت بهرهمندي از علوم اسلامي و تعاليم صوفيانه بنا گرديد.
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نتيجﻪ
پس از بررسي يافتهها ،نتايج حاصله حاكي از آن است كه تصوف در بغداد به سبب محبوبيت در
بين عامه مردم يكي از پايههاي قدرت اجتماعي محسوب مي شد و در بناي رباطها خاندان خلافت و
كارگزاران دولتي ،فقها و محدثان شافعي به منظور حفظ جايگاه اجتماعي بيشترين مشاركت را داشتند.
بررسيها نشان داد كه تصوف بغداد بر مشرب سهروردي و قادريه بود و با مذهب شافعي ارتباط نزديكي
داشت .با اين حال تعامل فرق مذهبي با صوفيه و حضور در رباطها با ملاحظات و مداخلات آگاهانه در
تعاليم آن صورت گرفت ،زيرا رباطها به مدارس پهلو زدند و تعليم در آنها داراي مراتب و سلسله شد،
بدين ترتيب تصوف از هويت واقعي و باطنگراي خود فاصله گرفت و بر ظواهر و آداب متمركز و در
مطابقت با شرايط اجتماعي تلاش نمود .همچنين رباطها به عنوان سازمان اجتماعي فعال در اين دوره
محل ارتباط سياست و فرهنگ شدند و مشايﺦ رباطها اكثرا شافعي و گاه حنفي و به ندرت حنبلي
مذهب بودند و بيشترين مهاجرت مشايﺦ صوفي به بغداد از ايران و بخصوص خراسان بوده است.

بانيان و مشايﺦ رباط هاي بغداد و تاثير آنها در جريان تصوف )قرن  ٦و  ٧هجري قمري(
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يادداشتها
 -١اين موضوع ميان مورخان مورد ترديد است.
- ٢يكي از بزرگترين نهرهايي كه فرات را به دجله متصل مي كند)ياقوت حموي(٣٢٢/٥ ،١٩٩٣ ،
 -٣عبيدالله بن محمد بن عمر الاطرف بن امام علي)ع( نواده بزرگوار اميرمؤمنان علي)ع(است)
.(Wikihaj.com
 -٤از عادات آخرين خلفاي عباسي اين بود كه همسرانشان را به نام باب خادمان آنها مي ناميدند)مصطفي
جواد.(٤٢ :١٤٢٦ ،
 - ٥وي در ٤٤٨ق والي تكريت بود و در شورش بساسيري به خليفه و خاندان او پناه داد)ابن نجار.(٣٢/٣، ،
 -٦در خصوص شخصيت رييس الروسا ميان محققين اختلاف نظر وجود دارد) نك :ابن خطيب، ١٤١٧،
.(١١٢/١٩
 -٧با رباطي كه والي عراق ،بهروزساخت ،مشابهت اسمي دارد.
 -٨در اصل رباط علي بن ابراهيم بصري الزاهد )م٣٧١ق( بود .وي اهل زوزن از ولايات خراسان بود.
-٩ملقب به "زنده پيل" از عارفان و مشايﺦ نامدار نيمه اول قرن ششم هجري است
 -١٠در اينجا منظور از دختر ،زني از نسل مهتدي است.
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منابﻊ
قرآن كريم
ابن اثير ،علي بن محمد)١٣٨٥ق( ،الكامل في التاريﺦ ،چ اول ،بيروت :دار صادر.
ابن الكازروني ،ظهيرالدين)١٣٩٠ق( ،مختصر التاريﺦ من اوائل الزمان الي منتهي الدوله العباسيه ،چ اول،
بغداد :الموسسه العامه للصحافه.
ابن تغري بردي ،يوسف)١٣٩٢ق( ،النجوم الزاهره في ملوك مصر و القاهره ،قاهره :الموسسه المصريه
العالميه.
ابن جبير ،محمدبن احمد)بي تا( ،رحله ،بيروت :مكتبه الهلال.
ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي) ،(١٤١٢المنتظم في التاريﺦ الامم و الملوك ،چ اول ،دراسه عطا مصطفي
القادر ،بيروت :دارالكتب العالميه.
ابن خلكان ،احمد بن محمد) ،(١٣٩٧وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان ،چ دوم ،محقق عباس احسان،
بيروت :دارالفكر.
ابن دبيثي ،محمد بن سعيد) ،(١٤٢٧ذيل تاريﺦ مدينه السلام ،محقق بشار عواد ،بيروت :دارالغرب الاسلامي.
ابن رجب ،عبدالرحمن بن احمد) ،(١٤٢٥الذيل علي طبقات الحنابله ،چ اول ،محقق عبدالرحمن بن سليمان،
رياض :مكتب العبيكان.
ابن عماد ،عبدالحي بن احمد) ،(١٤٠٦شذرات الذهب في اخبار من ذهب ،تحقيق محمود ارناووط ،بيروت:
دار ابن كثير.
ابن فوطي ،عبدالرزاق بن احمد) ،(١٣٧٤مجمع الآداب في معجم الالقاب ،چ اول ،محقق محمد كاظم،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي-سازمان چاپ و انتشارات.
 ،(١٣٨٣)-------------------------الحوادث الجامعه ،چ اول ،محقق :بشار عواد معروف ،قم:رشيد.،
ابن قاضي شهبه ،ابوبكر بن احمد) ،(١٤١٨تاريﺦ ابن قاضي شهبه ،محقق عدنان درويش ،دمشق :الدراسات
العربيه.
ابن مستوفي ،مبارك بن احمد) ،(١٩٨٠تاريﺦ إربل ،محقق :صقار سامي بن خماس ،عراق :دار الرشيد.
ابن نجار ،الحافظ محب الدين) ،(١٤١٧ذيل تاريﺦ بغداد ،چ اول ،دراسه و تحقيق :مصطفي عبدالقادر،
بيروت :دار الكتب العلميه.
برزالي ،قاسم بن محمد) ،(١٤٢٧تاريﺦ  ،محقق عمر عبدالسلام تدمري ،چ اول بيروت :ناشر المكتب
العصريه.
التل ،سليم عبدالقادر) ،(١٤٣٠متصوفه البغداد في القرن السادس الهجري ،چ اول ،عمان :دار المامون.

بانيان و مشايﺦ رباط هاي بغداد و تاثير آنها در جريان تصوف )قرن  ٦و  ٧هجري قمري(
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ثنايي ،حميدرضا» :(١٣٩٨)،خاندان سهروردي ،خاندان تصوف وعلم در سرزمين هاي اسلامي« ،نشريه
عرفان ،دوره  ،١٥ش  ٥٩زنجان.٢٤٦-٢٢٣ :
جواد ،مصطفي) ،(١٤٢٦الربط الصوفيه البغداديه و اثرها في الثقافه الاسلاميه ،چ اول ،بيروت :الدار العربيه

للموسوعات.
خطيب بغدادي ،احمد بن علي) ،(١٤١٧تاريﺦ بغداد او مدينه السلام ،چ اول ،تحقيق عطا مصطفي عبدالقادر،
بيروت :دارالكتب العلميه.
ذهبي ،محمد بن احمد) ،(١٤٠٩تاريﺦ الاسلام و الوفيات المشاهير و الاعلام ،چ دوم ،محقق عمر عبدالسلام
تدمري ،بيروت :دارالكتب العربي.
 ،(١٤١٤)--------------سير اعلام النبلاء ،محقق شعيب ارناووط ،بيروت :موسسه الرساله.زركلي ،خيرالدين) ،(١٩٨٩الأعلام ،چ هشتم ،بيروت :دارالعلم للملايين.
زرين كوب ،عبدالحسين) ،(١٣٧٩جستجو در تصوف ايران ،چ ششم ،تهران :انتشارات امير كبير.
سبط ابن جوزي) ،(١٤٣٤مرآه الزمان في تواريﺦ الاعيان ،محقق مجموعه من المحققين ،دمشق :الرساله
العالميه.
سبكي ،عبدالوهاب بن علي) ،(١٤١٣طبقات شافعيه الكبري ،محقق :محمودمحمد طناحي ،قاهره:
داراحياءكتب العربيه.
صفدي ،خليل بن ايبك) ،(١٤٢٠الوافي بالوفيات ،محقق احمد ارناووط ،بيروت :دار الاحيا التراث العربيه.
 ،(١٤٣٠)--------------اعيان العصر و اعوان النصر ،چ اول ،تحشيه عمرو محمد عبدالحميد،بيروت :دارالكتب العلميه.
عزاوي ،عباس) ،(١٤٢٥موسوعه تاريﺦ العراق بين احتلالين ،چ اول ،بيروت :دار العربيه للمسوعات.
عواد ،كوركيس) ،(١٤٠٦خزائن الكتب القديميه في العراق من اقدم العصور ،چ دوم ،بيروت :دار الرئد العربيه.
 ،(١٩٩٩)-----------الذخائر الشرقيه ،چ اول ،بيروت :دارالغرب الاسلامي ،چ اول.فيومي ،احمدبن محمد) ،(١٤١٤المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،چ دوم ،قم :موسسه دارالهجره.
كياني ،محسن) ،(١٣٦٩تاريﺦ خانقاه در ايران ،تهران :كتابخانه طهوري ،چ اول.
لباف خانيكي ،رجبعلي » :(١٣٧٩)،دگرديسي در مفهوم كاربردي رباط« ،فصلنامه تحقيقات جغرافيايي،
س ،١٥ش  ٥٦و  .٥٧تهران.١٠١-٨٩ :
مجهول المؤلف) ،(١٣٦٦تاريﺦ سيستان ،چ دوم ،محقق :محمدتقي بهار ،تهران :پديده خاور.
نويري ،احمد بن عبدالوهاب) ،(١٤٢٣نهاية الأرب في فنون الأدب ،قاهره :دار الكتب القومية.
هندوشاه بن سنجر) ،(١٣٥٧تجارب السلف  ،مصصح عباس اقبال آشتياني ،تهران :انتشارات طهو ري ،چ
سوم.
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ياقوت حموي ،ياقوت بن عبدالله) ،(١٩٩٣معجم الادباء ،چ اول ،محقق احسان عباس ،دار الغرب اسلامي.
 ،(١٩٩٣)------------------------معجم البلدان ،چ دوم ،بيروت :دار صادر.Trimingham, J. Spencer (١٩٧١), the Sufi Order in Islam, Oxford:
Oxford university press.

