ﻟﻄﻒ ﷲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ
ﻟﻄﻒ ﷲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﺳﻌﯿﺪ در ﺣﺪود  ۴٩٠ھﺠﺮی ﻗ ﻤﺮی ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﻓﺮزﻧﺪ اﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟ ﻤﺎﻟﯽ
 - ٢اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﻟﻒ
 - ٣اﺧﻼق ﻟﻄﻒ ﷲ
 - ۴وﻓﺎت وی
 - ۵ﻣﻨﺒﻊ

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ
اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﺎور ﺷﻨﺎس روﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ژوﮐﻮﻓﺴﮑﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ وی ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﭘﺴﺮ اﺑﻮ روح ﻟﻄﻒ
ﷲ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻮد او .ﭘﺲ از ژوﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ھ ﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ،آن را از ﭘﺴﺮ اﺑﻮ روح ﻟﻄﻒ ﷲ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺧﻮد او.

اﺧﺘﻼف در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻮﻟﻒ
اﺳﺘﺎد ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻔﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻨﻈﻮم اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ« و در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﻢ و ﻧﺜﺮ در اﯾﺮان« و ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺎد ھﻠ ﻤﻮت رﯾﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﺑﺎب اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ در
داﺋﺮه اﻟ ﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﮐﺘﺎب را ﺗﺎﻟﯿﻒ ﭘﺴﺮ اﺑﻮ روح ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﯿﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﯽ ھﯿﭻ ﺷﺒﮫﻪای ھ ﻤﺎن اﺑﻮ روح
ﻟﻄﻒ ﷲ اﺳﺖ و دﻻﺋﻞ ژوﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻧ ﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﺧﻼق ﻟﻄﻒ ﷲ
اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ در ﻣﺸﯿﺨﻪ ﺧﻮد در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﮐﻪ اﺑﻮ روح ﻟﻄﻒ ﷲ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺶ ﺑﻪ ﺳﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﺑﻮﺳﻌﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺨﯿﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﻓﺎﺿﻞ و
ظﺮﯾﻒ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭼﮫﺮهای زﯾﺒﺎ و رﻓﺘﺎری آھﺴﺘﻪ و ﺑﺎ وﻗﺎر .وی از ﺟﺪش اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ و دﯾﮕﺮان ﺳ ﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ داﺷﺖ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی ﺑﺎ وﻓﺪ
دﺷﺖ ﺧﺎوران ﺑﻪ ﻣﺮو آﻣﺪه ﺑﻮد ،اﻧﺪﮐﯽ از وی ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐﺮدهام.

وﻓﺎت وی
ﺳ ﻤﻌﺎﻧﯽ در ﺑﺎب ﺳﺎل ﺗﻮﻟﺪ و وﻓﺎت وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺗﻮﻟﺪش ﻗﺒﻞ ار ﺳﺎل  ۴٩٠و وﻓﺎﺗﺶ در ﭘﻨﺠﻢ رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۵۴١در ﻣﯿﮫﻨﻪ ﺑﻮد .اﺑﻦ ﻋﺴﺎﮐﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮو او را دﯾﺪه
اﺳﺖ و از وی ﺳ ﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﷴ ﺑﻦ ﻣﻨﻮر در دو ﺟﺎی اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ درﺑﺎره وی ﺗﻮﺻﯿﻔﺎﺗﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻨﻮی و ﻋﻠ ﻤﯽ اوﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺑﺎر در
ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﮐﻪ از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺟﻞ اﻣﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﺟ ﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ روح و ﻣﺆﻟﻒ ﺣﺎﻻت و ﺳﺨﻨﺎن ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در اواﺧﺮ ﮐﺘﺎب آن ﺟﺎ ﮐﻪ از آﻣﺪن اﺗﺴﺰ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺑﻪ دﺷﺖ ﺧﺎوران و ﻣﯿﮫﻨﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺗﻮﺿﯿﺢ ﷴ ﺑﻦ ﻣﻨﻮر داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ در ﺣﺪود ﺳﺎل  ۵٣۶ھﺠﺮی ﭼﺸﻢ و ﭼﺮاغ دودﻣﺎن ﺑﻮﺳﻌﯿﺪی
و ﻓﺮد ﺷﺎﺧﺺ آن ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﺮم اﻓﺰار ﻋﺮﻓﺎن ،٣ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ.

