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  ٣٢فصلنامه تاريخ اسالم ، شماره 

..........................................  

 ]١[افول کبرويه در آسیاي مرکزي

  دوين دويس

  *مژگان پورفرد: مترجم

ھايي از تصّوف، در جھان اسالم و به ويژه دوازدھم تا چھاردھم میالدي فرقه/ در طي قرون ششم تا ھشتم ھجري

از میان اين سه فرقه، يسويه و کبرويه در . ترين آنھا يسويه، کبرويه و نقشبنديه بودندآمدند که مھمآسیاي مرکزي پديد 

کبرويه . ھاي مھم تصّوف مبدل شدندآسیاي مرکزي مجال رشد يافتند و حّتي در قرون بعدي کبرويه به يکي از انجمن

اسي، اجتماعي و اقتصادي داشتند به طوري ھاي سیدر آسیاي مرکزي، حضوري چشمگیر و مقتدرانه در تمام عرصه

اند؛ ولي به تدريج به که آنھا را سبب گرايش ايلخانان مغول به اسالم و بازگشت مجدد اين دين به ايران تلقي کرده

نويسنده . اي، دچار پراکندگي و انشعاب و نھايتًا افول شدنددلیل شرايط سیاسي حاکم بر جامعه و اختالفات درون فرقه

مقاله ضمن معرفي کبرويه، به حضور کبرويه در آسیاي مرکزي اشاره کرده و علل افول آنھا را مورد بررسي قرار داده اين 
  .است

  .اسالم کبرويه، يسويه، نقشبنديه، تصّوف آسیاي مرکزي، جھان: ھاي كلیديواژه

خواجه «که مشتق از نام » يسويه«فرقه : از قرن دوازده تا چھارده سه فرقه اصلي تصّوف در آسیاي مرکزي پديد آمد

الدين کبري آن را در که نجم» کبرويه«بود و از اھالي شھري که بعدھا به نام ترکمنستان خوانده شد؛ » احمد يسوي

از میان اين سه . اھل بخارا گرفته بود» بھاءالدين نقشبند«که نام خود را از » نقشبنديه«گذاري کرد و فرقه خوارزم پايه

در حالي که . ه به عنوان يك طريقت منحصرًا در آسیاي مركزي و با جذابیتي خاص براي تركان آن باقي ماندفرقه، يسوي

المللي شد که در سراسر جھان اسالم فعال بودند و در تمام آسیاي مرکزي به قدرت و شھرت اي بیننقشبنديه فرقه

ھاي عثماني و ھندوستان به پوياترين شکل منتشر زمیناي دست يافتند و فراتر از مرزھاي اين منطقه در سرالعادهفوق

  .و پراکنده شدند

ھاي تصّوف در آسیاي مرکزي در زمان ترين انجمنپژوھشگران قرون نوزده و بیست از کبرويه به عنوان يکي از مھم

تر الدين کبري ضعیفاي که گويا قدرت آنھا از زمان نجمآن ھم به گونه] ٢[اند،ھا بر اين منطقه ياد کردهسلطه روس

. در ھر صورت، ھیچ يک از اينھا شواھد خاصي در مورد شیوخ، نیاکان يا مؤسسان ويژه کبروي ارائه نکردند. نشده بود

] ٣[الدين کبري در اورگنج قونیهرسد تنھا میراث قابل توجه فرقه کبروي در آسیاي مرکزي معاصر، مرقد نجمبه نظر مي

اما براساس شواھد . ره او در اين منطقه بیانگر فعالیت پیوسته کبرويه در خوارزم بوده استوجود مقب. است] يا خوارزم[

مرقد کبري . اي دال بر ادامه فعالیت خطوط سلسله کبرويه در آسیاي مرکزي وجود نداردتاريخي و ادبي، ھیچ نشانه

ما آرامگاه او از نظر تاريخي کانون ممکن است ھنوز ھم ھمانند شش قرن گذشته افراد مذھبي را به خود جذب کند، ا

توجه و مکان مشترکي براي زيارت دو محفل نقشبندي و يسوي بوده و ھیچ مدرک مستقیمي دال بر حضور پیوسته 

ھاي تصّوف، ھنگام بررسي و امعان نظر در مورد کار انجمن. کبروي در خوارزم، آن ھم پس از قرن شانزده وجود ندارد

ھا در کتاب«رسد؛ اما اگر چه تصّوف بر طبق فتاوي مشھور رک و منابع، بسیار عاقالنه به نظر ميبیان بودن و نبودن مدا
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کند که فرقه کبروي در آسیاي مرکزي گیري را تأيید ميولي شواھد تاريخي معتبر موجود اين نتیجه* ،»شوديافت نمي

اش زنده مانده و حفظ شده است ن نقوش مقبرهالدين کبري به واسطه اساطیر معروف و آيیاز بین رفته و خاطره نجم

  .نه به وسیله پیوندي رسمي و ارتباطي مستقیم با مؤسس سلسله کبروي

بردند و در واقع بدون توجه به آنچه گفته شد، کبرويان در زمان خود از حضوري مقتدرانه در آسیاي مرکزي سود مي

اي توسط دي بودند که بعدھا نیز به طور بسیار گستردهھاي سیاسي، اجتماعي و اقتصاپیشگام بسیاري از فعالیت

مطالعه در مورد تصّوف در آسیاي مرکزي ھنوز در مراحل ابتدايي خود است و کارھاي . نقشبنديان توسعه داده شد

جا در نظر اما در اين. تر آسیاي مرکزي صورت گرفته استھاي برجستهاندکي در مورد تاريخ يا مکتب حتي طريقت

و بررسي سرنوشت فرقه کبروي در سرزمین خود يعني آسیاي مرکزي تا جايي که موضوعات مھمي را در  گرفتن

بر ھمین اساس، در اين مقاله به طور مختصر به بررسي . سازد، مفید استتاريخچه مذھبي آسیاي مرکزي روشن مي

  . و مطالعه حضور کبرويان در آسیاي مرکزي در قرن چھارده پرداخته شده است

  ھاي باخرزي و جنديرده: کبرويان نخستین در آسیاي مرکزي

الدين کبري به دست گسترش طريقه کبروي و به خصوص ترويج مکتب عرفاني کبروي به طور مفصل بعد از وفات نجم

از بین ھفت مريد . به خوارزم ھجوم آوردند. م١٢٢٢/ق.ه ۶١٨مريدانش انجام شد؛ اين در حالي بود که مغوالن در سال 

اصلي کبري، يکي از آنان به نام مجدالدين بغدادي پیش از استاد خود در خوارزم درگذشت؛ اما اغلب مريدان ديگر 

قبل از حمله مغوالن به سیل مھاجران ) الالالدين عليالدين رازي و رضيالدين گیلي، سعدالدين حمويي، نجمجمال(

در دربار ايلخانان مغول، پیروان گیلي، حمويي و . ، پیوستندھاي مذھبي و ادبي که به سمت غرب در حرکت بودندچھره

الال نقش فعالي داشتند و بعدھا در قرن سیزده پسر و مريد حمويي، صدرالدين ابراھیم حمويي، عامل اصلي گرويدن 

ن مريدان از میا] ۴.[به اسالم و در نتیجه بازگشت مجدد اسالم به ايران شناخته شد) م١٢٩۵ـ١٣٠۴: فرمانروايي(غازان 

ھاي خود را به سازگاري حاکمان جديد مغول و کبري تنھا دو نفر در آسیاي مرکزي به فعالیت خود ادامه دادند و تالش

  .نیز اتحاد قبايل غیرمسلمان ترک در جھان اسالم معطوف کردند

اي از کبروي را در بود که شاخه] ۵)[م١٢۶١/ق ۶۵٩وفات (الدين باخرزي مشھورترين اين مريدان فردي به نام سیف

او ھمچنین نیاي معنوي و روحاني فرقه فردوسي . بخارا تأسیس کرد که دست کم تا قرن چھاردھم قدرتمند باقي ماند

ھاي کلي در بود و در واقع فرقه ھندي باخرزي بیش از جانشینان باخرزي در آسیاي مرکزي براي مؤلفان رساله] ۶[ھند

ھاي ھندي و آسیاي مرکزي تبار رسد که شاخهاين طور به نظر مي. مورد سلسله صوفي، شناخته شده است

  .اندخبر بودهباخرزي کامًال از يکديگر بي

با وجود اين، در بخارا، باخرزي صاحب وقفیات مھمي شد که به مدت دست کم پنج قرن به طور طبیعي به فرزندان و 

ھمان طور . گرددبین حاکمان مغول آسیاي مرکزي برميمنشأ وقفیات باخرزي به شھرت شیخ . مريدان او انتقال يافت

 ۶۴٩وفات (الدين باخرزي، ھمراه با شرح پاکدامني سورقوقتاني گشا در مورد سیفکه عطاملک جويني در تاريخ جھان

اگر چه اين زن میسحي بود : نويسدـ ھمسر چھارمین پسر چنگیزخان، تولوي و مادر منگوخان کبیر ـ مي) م١٢۵٢/ق.ه 

  :اام

کرد تا رسوم معنوي آيین محمد را به جاي آورد و ھديه او به داد و نیز سعي مياو به امامان و شیوخ وقف ھديه مي

الدين باخرز بود نقره براي ساختن يک مدرسه در بخارا که مدير آن شیخ االسالم سیف) balish(مقدار يک ھزار بالیش 

-ھا را بپردازند و معلمان و دانشداد که روستاھا را بخرند و موقوفه ھمچنین او دستور. نیز گواھي بر اين مطلب است
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  ]٧.[سکني دھند) مدرسه(آموزان را در 

الدين نیز وسعت بنابراين، وقف و تأسیسات آن به مديريت خانواده شیخ باقي ماند و بعد از اضافه شدن مقبره سیف

. رفتھاي مؤسسات کبروي در بخارا به شمار ميرکز فعالیتيافت و به عنوان محل زيارتي براي خانقاه صوفیان بود و م

ـ ) م١٣٣۵ـ٣۶/ق٧٣۶وفات (الدين، ابوالمفاخر يحیي انداز حوزه وقف باخرزي به زمان نواده سیفترين تصوير و چشمکامل

جھانگرد عرب  ١٣٣٣در سال . گرددھاي متعلق به باخرزي است ـ برمينامهترين ستايشکه او نیز نويسنده يکي از مھم

نوازي شیخ يحیي خاطرات او اشاره به مھمان. بطوطه مزار باخرزي را زيارت کرده و در خانقاه مانده استبه نام ابن

تر اين که تعدادي از اسناد و مدارک وقفي به نام مھم] ٨.[باخرزي و اھمیت وقف در حمايت از تأسیسات شیخ دارد

ھاي بخارا اشاره گردند و به روستاھا، مزارع و باغبرمي. م١٣٣٣/ق٧٣۴م و ١٣٢۶/ق٧٢۶ھاي ابوالمفاخر يحیي به سال

] ٩[چخويچ.دي.اين مدارک را که ُا. اندالدين باخرزي قرار گرفتهدارند که درآمد آنھا صرف نگھداري مرقد و خانقاه سیف

  .اداري آن دارندھاي چاپ و ترجمه کرده است، اشاراتي به ساختارھاي کبرويه در بخارا و جزيیات قسمت

ترين نمونه اداره امالك وقفي صوفیان ھا تا قرن ھجده تحكیم گرديد و افزايش يافت، اما اين امر به عنوان قديميموقوفه

الشعاع قرار داده نقشبنديه را در قرون بعدي تحت در آسیاي مركزي در خور توجه است كه به اين ترتیب نقش فرقه

تر در کارھاي باخرزي و جانشینان نیز ديده نقشبندي در آسیاي مرکزي در مقیاس کوچکھاي تقريبًا ھمه جنبه. است

شیخ از احترام زيادي نزد مغوالن برخوردار شد و بر امور اقتصادي مؤسسات اسالمي ثروتمندي که توسط . شودمي

بین نوادگان معنوي و نسبي بدين ترتیب تأثیرگذاري و امتیازات آن موقوفات . خانواده خان وقف شده بود تسلط يافت

ھايي كه به وجوه و ھزينه. گرديد، تقسیم شدمؤسس که مزار او به عنوان کانون احترام عمومي و نذورات تلقي مي

ھاي وقفي پديد آمده، صرف گسترش خود وقف شد و قدرت اقتصادي که به وسیله ھدايا و درآمد حاصله از دارايي

موارد معاف از مالیات بودند ـ به دست آمد، باعث توانمندي و افزايش شأن  داري ـ که اغلبوسیله گسترش زمین

  .طريقت و رھبر آن، ھم در دربار و ھم در بین عوام گرديد

ھاي نقشبنديه نرسید و در ضمن شبکه وسیع اداري وقفي کبروي ھاي باخرزي در بخارا ھیچ وقت به میزان داراييوقف

با وجود اين، يک جنبه خصوصًا برجسته وقف باخرزي اين بود که . بندي برابري کندگاه نتوانست با شبکه وقف نقشھیچ

کردند، ھايي که وقف را تقويت ميتدارکات خاصي براي خريد و به کارگیري بردگان به دست آمده جھت کار در زمین

-رفته از اين اقدامات داللت مياسناد بر انواع افراد درگیر در اقدامات مربوط به امالک وقفي يا تأثیرپذي. صورت گرفت

فھرست بردگان خريداري شده براي آزادسازي، شاخصي براي روشي است که در آن به قدرت اقتصادي و ] ١٠.[کنند

) ھاھا و ھنديھا، روسيھا، چینيشامل مغول(سازي عناصر متمايز اسالم معنوي فرقه صوفیان در جھت ھمگون

  .قرن سیزده در آسیاي مرکزي شد کند که منجر به آشوبي دراشاره مي

اي نامه. شودنقش سیاسي بعدي نقشبنديه نیز به وسیله تأثیر باخرزي بر روي محافل حکومتي مغول مشخص مي

. حفظ و چاپ شده است] ١١[الدين َحَبش ـ عمید يکي از وزيران جغتاي خان ـ نوشته، توسط بارتولدکه شیخ به قطب

اند اشاره ھاي رسمي که در خدمت غیرمسلمانانه فوري به وظايف اسالمي در ِسَمتالدين به توجدر اين نامه سیف

در . به اسالم دارد) اردوي زرين(تر اين که باخرزي نقش مھمي در گرويدن برکه، خان اولوس جوجي مھم. کرده است

مالقات کردند و تحت ارشادات  الدين در بخارا ھمديگر راتعدادي از اسناد موثق و اولیه اين طور آمده که برکه و سیف

  ]١٢.[به خاني رسید، در برابر عموم به اسالم اقرار آورد ١٢۵٧شیخ بود که وقتي او در سال 

. ھاي ھندي، نیاکان باخرزي تا سه پشت قبل از او به درستي شناخته شده و معروف نیستندبه جز در مورد فردوسي

نامه کاملي ما شجره. اي مرکزي نیز محدود به نوادگان نسبي اوستآگاھي و اطالعات ما در مورد جانشینانش در آسی
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عبدالقیوم يک شیخ کبروي بود و در سال . الدين تا يکي از نوادگانش به نام خواجه عبدالقیوم در دست داريماز سیف

وي و اين قضیه شاھدي بر دوام سلسله کبر] ١٣.[نامه ابوالمفاخر يحیي را نوشتکتاب زندگي) م١٨٣٩/ق١٢۵۵(

اما بعد از اوايل قرن چھارده، از اين مرکز کبروي تنھا در منابع . ھايش دست کم بین نوادگان خود در بخاراستآموزه

الدين کبري به عنوان محل زيارت براي ھاي موجود در محل مقبره باخرزي ـ که ھمانند مقبره نجمنامهتاريخي و زندگي

  .شوداي مختلف باقي ماند ـ ياد ميھھايي با وابستگيساکنان منطقه و صوفي

مؤسس اين . ديگر تبار کبروي آسیاي مرکزي سلسله جندي است که حتي کمتر از تبار باخرزي شناخته شده است

وي استاد خود را به عّلت حمله . الدين کبري در خوارزم بوداست که خود از مريدان نجم] ١۴[سلسله، بابا کمال جندي

نسب او به جند ـ شھري در امتداد قسمت پايیني . ترکستان و در طول مسیر سیردريا رفت مغول ترک کرد و به کشور

-سیق«تر از او به نام جندي ياد شده ولي در متون جديدتر او را به نام اما اگر چه در متون قديمي. گرددسیردريا ـ برمي

بابا کمال تا ] ١۵.[سازدرودخانه جند آشکار ميناک در باالي خوانند که اين مطلب ارتباط او را با شھر سیقمي» ناکي

نشینان ترک در مناطق فراتر از سیردريا باقي ماند و ما به طور فعال در بین کوچ. م١٢٧٣/ق۶٧٢زمان مرگش در سال 

  ]١۶.[ھاي او با خبر و با او در ارتباط بوده استالدين باخرزي از فعالیتدانیم که سیفمي

مورد اين شیخ و اصل و نسبش تنھا اطالعاتي به طور خیلي مختصر در کتاب  به جز اين موارد خاص، در

 ١۴٣٠الدين حسین خوارزمي، نواده معنوي نسل ششم بابا کمال، در سال موالنا کمال? نوشت] ١٧[جواھراالسرار

پرداخته  اين کتاب اگر چه به صورت نقدي بر مثنوي رومي است اما وي در مرتبه آن به سلسله کبروي. وجود دارد

اين در حالي . مطالب کتاب جواھر بدون ھیچ انتسابي توسط جامي در کتاب نفحات االنس استفاده شده است. است

براساس آثار حسین . انداي آوردهھا در مورد بابا کمال جندي مطالب جسته و گريختهنامهاست که تقريبًا ھمه ستايش

ابوالفتح بن ¬ الدين مفتي جندي موالنا احمدبن شمس¬ مال جندي بابا ک: خوارزمي اصل و نسب او بدين صورت است

خواجه ابوالوفا، شاعر معروف خوارزمیان بود که در . حسین خوارزمي¬ خواجه ابوالوفايي خوارزمي ¬ بھاءالدين کبروي

خوبي  اي بهدر گذشت و مرتبه او به عنوان شیخ حسین خوارزمي از منابع غیرستايش نامه. م١۴٣١ـ٣٢/ق٨٣۵سال 

  .شوددرک مي

اش معروف او به دلیل کارھاي ادبي. حسین خوارزمي آخرين نماينده مشخص اصل و تبار کبروي بابا کمال جندي است

نشینان توان فھمید که دو بار بین کوچھاي او مياز نوشته. است، اما متأسفانه جزئیات زندگي او خیلي معلوم نیست

) ١۴٢۶وفات (محرم اسرار و معتمد و مشاور شاه ملک، حاکم تیموري خوارزم  و] ١٨[دشت قبچاق مسافرت کرده است

به دست ) م١٣۴٠/ق.ه ٨٣۴احتماًال در (از ھمه بیشتر حضور او در منابع تاريخي در ھنگام اشغال خوارزم . بوده است

ورد قصیدة البردة شیخ، نقدي ترکي با عنوان کشف الھدي در م. ھا، ابوالخیر خان، استسربازان حاکم جديد ازبک

اين کار به عنوان تنھا کار ترکي آسیاي مرکزي در مورد . البوسیري نوشته و آن را به ساالر جوان ازبک تقديم کرده است

- منشأ کبروي است و حضور پیوسته کبرويان را در محیط ترکي و در مرزھاي دنیاي اسالم تا اوايل قرن پانزده تأيید مي

  .کند

او از خود ھیچ مريد معروفي براي ادامه . رسدتبار کبروي بابا کمال جندي ظاھرًا به پايان مي با مرگ حسین خوارزمي

نشینان ازبک برجاي نمونه نفوذ و تأثیرات سیاسي که او در بین تیموريان و نیز کوچ. اش بر جاي نگذاشتدادن سلسله

اصل و نسب جندي به طور کامل از آسیاي  .گذاشته توسط شیوخ يسوي و نقشبندي و نه نوادگان کبروي پذيرفته شد

که شیوخ کبروي از تباري ديگر بعدھا در قرن پانزده دوباره ظاھر شدند، اين طور به مرکزي ناپديد شد و عمًال ھنگامي

  .خبر بودندرسید که آنھا به طور کامل از حضور کبروي تا زمان حسین خوارزمي بينظر مي
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  مرکزي و نفاق در فرقه کبروي بازگشت به آسیاي: دودمان ھمداني

به جز . احیاي دودمان قوي کبروي در آسیاي مرکزي با فعالیت سید علي ھمداني در نیمه دوم قرن چھارده آغاز شد

شھرت ھمداني . اندوجو کردهالدين کبري را از ھمدان جستھاي زنده کبروي ارتباط خود با نجمفردوسیه، ھمه شاخه

خود ھمداني ھم . در آسیاي مرکزي و ھند گرديد» ھمدانیه«عمًال مترادف » کبرويه«ري بود که بعد از قرن پانزده به طو

وفات (الدين احمد جورفاني تا جمال) م١٢۴۴/ق ۶۴٢وفات (الدين علي الال از طرف يکي از شاگردان کبري به نام رضي

اش و شاگرد برجسته) م١٣١٧/ق٧١٧ وفات(و بعد از آن از طريق نورالدين عبدالرحمان اسفرايني ) م١٢٧٠/ق ۶۶٩

ارتباط ھمداني با سمناني از طريق سه مريد . شدبه مؤسس مرتبط مي) ١٣٣۶/ق٧٣۶وفات (عالءالدوله سمناني 

وفات (الدين ابوالمعالي محمود مزدقاني الدين علي دوستي و شرفالدين محمد ادکاني اسفرايني، تقيبعدي، نجم

  .ار مھم و تأثیرگذار بود، انجام يافته استکه آخرين شخص بسی) م١٣۵٩/ق٧۶١

شده که در نواحي شمالي ـ مرکزي ايران و الال شروع مي الدين عليقبل از زمان سمناني، دودمان کبروي از رضي

جا تر يعني بغداد گذراند و ھماناسفرايني اکثر زندگي خود را در مناطق غربي. بردنداياالت غربي خراسان به سر مي

در اين برھه زماني تنھا يک شخص از منشأ آسیاي . اما سمناني به شھر اصلي خود در شرق بازگشت. ن شدنیز دف

الدين ساغرجي است که زادگاھش روستايي نزديک مرکزي به وضوح با دودمان خاص کبروي در ارتباط بود و او برھان

پرداخته ـ ارتباط و ظاھرًا زياد به سفر مياو ] ١٩.[ساغرجي، ھم شاگرد اسفرايني بوده و ھم سمناني. سمرقند بود

ـ و به طور خاص در ] ٢٠[ھمکاري او با اسفرايني به ظاھر در بغداد رخ داده و ابن بطوطه او را در ھند مالقات کرده است

). گردداگر چه به درستي معلوم نیست که لغت ختاي به کدام منطقه از چین باز مي. (بوده است» ختاي«ارتباط با 

سفانه اطالعات بیشتري از زندگي او در درست نیست، جز اين که او در ختاي درگذشت و به پسرش ابوسعید متأ

] ٢١.[در سمرقند بازگرداند) م١٢۴٩/ق ۶۴۶وفات (الدين بصیر اش را به محلي نزديک مرقد نجموصیت کرد که جنازه

  .مرقد او که به روح آباد مشھور است، ھنوز ھم پا برجاست

تر از آن از کتابچه سلسله صوفي دادي از مريدان مستقیم سمناني از کتاب نفحات االنس جامي و مھماسامي تع

به دست آمده است که داراي ] ٢٢)[که خود شیخ ھمداني ـ کبروي بود(نوشته احمد کشمیري در قرن ھیجدھم 

. دانیمتنھا اسامي آنھا را مي ھستند، اما متأسفانه) مثًال محسن ترکستاني و عبداهللا غرجستاني(ھاي شرقي نسب

شان گواھي بر گسترش فعالیت کبرويان به موضوع مشابھي نیز در مورد مريدان غرجستاني و مزدقاني که اسامي

. ھاي آنان نیز نامعلوم استنامهشرق و جنوب خراسان از بدخشان، غرجستان و کشمیر است، وجود دارد، اما زندگي

تر از نفوذ کبروي به سمت شرق خراسان دست توان به منابعي با ديد واضحکه مي تنھا از طريق خود ھمداني است

  .يافت

الدين جعفر بدخشي، شاگرد ھمداني، نوشته است، زندگي اي با عنوان خالصة المناقب که نجمنامهبراساس زندگي

در ھمدان و در ) م١٣١۴/ق٧١۴(ھمداني در سال ] ٢٣.[آوري شده استتوفل جمع. ک.ھمداني به طور کامل توسط ج

الدين ھمداني در امیر سیدعلي بن شھاب. محلي که پدرش ِسَمت فرمانداري از سوي ايلخانان داشت، متولد شد

. دوازده سالگي مريد محمود مزدقاني شد، اما به دستور شیخ، بخش اعظم زندگیش را در سفر به سراسر دنیا گذراند

براي تعالیم » تأيید نامه«جا اجازه يا ي اسالم گذراند تا به ھند رسید و در آناو اکثر عمر خود را در مناطق شرقي دنیا

شیخ ھمداني بعد از بازگشت به شھر اصلي . گرفت) الدين ساغرجي نیز جزء آنھا بودکه برھان(شیخ  ٣٣اصولي از 

ي که ورود او را به مالحظات بعد. خود، مدت زيادي را در سرحدات شرقي بدخشان، ُختالن، الدخ و کشمیر گذراند

-اي در مورد ھمداني کامًال بينامهداند ھم از نظر تاريخي و ھم از نظر زندگيکشمیر با خروج سید از ھمدان يکي مي
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ھمداني در سرينگر محل اقامتي به نام . او به واسطه مسلمان کردن کشمیر مشھور شده است] ٢۴.[اساس است

گیرند، ھمگي مدارکي که به طور خالصه منابع موقوفات خانقاه را در بر مي. ردخانقاه ُمعّلي را براي صوفیان تأسیس ک

ترين وقفیاتي است که در کشمیر ھستند و اينھا قديم) م١٣٩۶/ق٧٩٧متوفاي (به نام پسر ھمداني سید محمد 

ه خاک در کشمیر درگذشت، اما در ُختالن، موطن مريدانش ب. م١٣٨۵/ ق ٨٧۶سیدعلي در سال ] ٢۵.[موجود است

  ]٢۶.[اش در شھر کوالب در جنوب تاجیکستان بر جاي مانده استسپرده شد و تا امروز مقبره

دودمان تعدادي مريدان مستقیم ھمداني به مناطق شمال شرقي افغانستان امروزي و مناطق مجاور تاجیکستان 

اب بدخشي نام اين افراد از در کت. نويس ھمداني، شاگردش جعفر بدخشي استنامهترين زندگياصلي. گرددبرمي

پیامدھاي سیاسي و . الدين بدخشيالدين ُختالني، محمد طالقاني و قوامشمس: مريدان ھمداني آمده است

اي مناسب براي حدس و ھاي مريدان ھمداني در مرزھاي شرقي اسالم در زمان ظھور تیمور زمینهمذھبي فعالیت

کند، اما ھیچ اطالعاتي در مورد شغل ن ھمداني در آسیاي مرکزي ايجاد ميھايي را درباره حیات نمايندگان دودماگمان

  .آنھا وجود ندارد

اي حساس در البته خوشبختانه در مورد مريد اصلي ھمداني يعني خواجه اسحاق ُختالني که دوره زندگي او برھه

: اندھاي زير به تأيید رسیدهـ دودمانتاريخ کبرويان است، وضع متفاوتي ھست و در ھمه منابع معاصر ـ يا تقريبًا ھمه 

  .ُختالني¬ ھمداني ¬ مزدقاني ¬ سمناني ¬ اسفرايني ¬ جورفاني ¬ الال ¬ کبري 

اين شکاف ھمزمان با شرايط مرگ ُختالني و . اما بعد از خواجه اسحاق ُختالني در سلسله کبروي شکافي پديدار شد

ان تیموري آسیاي مرکزي شد و باعث افول کبرويه در اين ناحیه شرايط سیاسي بود که موجب درگیري کبرويه با حاکم

  .در ھمین زمان نقشبنديه در حال شکل گرفتن از لحاظ اجتماعي، اقتصادي و سیاسي در آسیاي مرکزي بودند. گرديد

اند در هنفاق در فرقه کبرويه به طور کلي ذکر نشده است و آن دسته از محققان که مسائلي را در اين زمینه بیان کرد

منابع در دست در مورد ايجاد نفاق در اين . اندحقیقت به عّلت فقدان منابع کافي به میزان کمي از ماجراھا پرداخته

و از شاخه ديگر ) ذھابیه(ھاي شیعي ـ ايراني از يک شاخه فرقه با ھم متفاوت ھستند، اما کارھايي که از شاخه

يکي از . ز منابعي که به آسیاي مرکزي مربوطند شناخته شده ھستندگیرند، خیلي بھتر اسرچشمه مي) نوربخشیه(

اند، در حالي که آوري کردهجمع] ٢٨[و ماري ژان موله] ٢٧[ترين منابع موجود در مورد اين نفاق را ريچارد گراملیچکلي

ھاي تاريخي ي جنبهانجام داده، دارا] ٣٠[و کار جديدي که سعید امیر ارجمند] ٢٩[مقاله حامد الگار در مورد کبري

ھاي بعدي ايرانیان پرداخته شده، اما تمرکز اصلي بر روي آسیاي مرکزي در ھمه اين کارھا به جنبه. سودمندي ھستند

خبر شود، بيگراملیچ، موله و ارجمند ظاھرًا از دودمان آسیاي مرکزي که از خواجه اسحاق ُختالني شروع مي.است

  .بودند

نوشته نوراهللا ) م١۶٠٢/ق١٠١(فاق در کبروي را منبعي ايراني به نام مجالس المؤمنین ترين کار در مورد نمعروف

  ]٣١.[شوشتري و منابعي که او به آنھا ارجاع داده، بايد دانست

برطبق اين اثر، خواجه . شوشتري کتاب خود را از نظرگاه نوربخشي نوشته و عمًال در برابر ذھابیه حالتي تھاجمي دارد

بیند و نه تنھا العاده يکي از مريدان جوانش به نام سید محمدنوربخش را ميھاي خارقدر رؤيا ويژگي اسحاق ُختالني

. کندبلکه به عنوان مھدي معرفي مي) کندخرقه سیدعلي ھمداني را به نوربخش واگذار مي(او را جانشین خود 

آبادي از کي از آنھا به نام سیدعبداهللا برزيشسپارد، اما يخواجه اسحاق ُختالني مسئولیت مريدانش را به نوربخش مي

يعني » ذھب عبداهللا«: گويددر آن ھنگام خواجه اسحاق مي. کندزند و آن منطقه را ترک مياطاعت او سرباز مي

تعیین نوربخش به ). ريشه گرفت» ذھابیه«آبادي تحت عنوان از اين رو شاخه کبروي از برزيش. (عبداهللا رفته است
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نیرويي جھت سرکوبي ياغیان . م١۴٣٢/ق٨٢۶آنھا در سال . به زودي شک حاکمان تیموري را برانگیخت عنوان مھدي

. جنگ بین نیروھاي دولتي و ھواداران نوربخش باعث کشته شدن خواجه اسحاق شد. به آن منطقه اعزام کردند

اش را کرد و شرط آزادي سیدمحمد نوربخش دستگیر گرديد و شاھرخ او را عامل کشته شدن خواجه اسحاق معرفي

او اين شرط را پذيرفت و در نتیجه به او اجازه داده شد تا به . برداشتن لقب مھدي که ُختالني به او داده بود دانست

اما توان بالقوه شورش در سید . مدرسه برگردد و به تدريس شاگرداني که از خواجه اسحاق به ارث برده بود، بپردازد

به ھرات تبعید کرده و مجبور کند تا در حضور عموم مردم ھر . م١۴٣۶/ ق  ٨۴٠خ او را در سال جوان باعث شد تا شاھر

  .گونه ادعاي مھدي يا خلیفه بودن را انکار نمايد

كند، اما گري كبروي آشكارا مغرضانه است و به طور واضح تعصب نوربخش را منعكس ميشیعه اين شرح دوم درباره

فقدان آشنايي محققان با جانشینان رقیب نوربخش در آسیاي مركزي و به جھت  اسطهاين شرح تا حد زيادي به و

تكامل  گري نوربخش نه به عنوان يك انحراف بنیادي از تعالیم كبروي بلكه به عنوان نتیجهگرايش به پذيرش شیعه

بنابراين موله، گراملیچ و . است اي كه از آغاز ھوادار شیعه به شمار رفته مورد پذيرش قرار گرفتهاصولي در داخل فرقه

دھند؛ در حالي که آبادي را عامل طغیان نوربخش و ادعاي مھدي بودن او را به خواجه اسحاق نسبت ميالگار، برزيش

اما وقتي در . کنداي به کبروي ندارند، تنھا تفاسیر نمونه را بیان ميداند که منابع مھم ذھابي اشارهارجمند اگر چه مي

گیرند، آبادي مورد بررسي قرار ميکزي روايات ذھابي با روايات غیرذھابِي نشأت گرفته از سیدعبداهللا برزيشآسیاي مر

  .کنندتر را ھم براي فھمیدن داليل نفاق کبروي و ھم مرگ خواجه اسحاق ُختالني، فراھم مياجازه ايجاد گزارش مقبول

اگر چه اين حادثه . رسدخواجه اسحاق به نظر قابل باور مي از نظر سطحي و نه با ديد عمیق، روايت نوربخش از مرگ

در ھیچ يک از منابع تیموري ذکر نشده، اما با جّو سّني و سخت آن زمان دربار شاھرخ به خوبي مطابقت دارد؛ جّوي که 

اده ھاي شیوخ صوفي را نیز تحت تأثیر قرار دھاي سیاسي شیعي بلکه فعالیتدر آن ترس و شک نه تنھا فعالیت

ھاي شبه شیعي ـ صوفي بر روي در زمان حکومت تیمور، پدر شاھرخ، به واسطه ترسي كه از تأثیر فعالیت] ٣٢.[بود

اهللا ولي کرماني قبايل نیمه مسلمان ترک در ماوراءالنھر و خراسان داشت دستور اخراج آنان از مناطق شاه نعمت

اي كه شاه نعمت اهللا تأسیس كرده، آمده تأثیر فرقة شیعهدر منابعي كه تحت . را صادر كرد) م١۴٣١/ق ٨٣۴وفات (

ھا گزارش ھا و شورشاهللا در قیاماست، که سید امیرکالل، رھبر دوران قبل از نقشبندي، به تیمور در مورد تأثیر نعمت

  ]٣٣.[اهللا را ھم اخراج کندخواھد تا نعمتدھد و از او ميمي

زندگي خواجه اسحاق ُختالني ارائه شده، اما رابطه نوربخش و مرگ خواجه در روايات ذھابي اطالعات ارزشمندي از 

الجنان و جنات الجنان است که ? منبعي که اين روايات را آورده، روض. اسحاق را به گونه ديگري بیان کرده است

وفات (پدر کرباليي شاگرد سیداحمد الال . نوشته است. م١۵٨٢/ق٩٩٠حسین کرباليي تبريزي در سال 

اين اثر خصوصًا در مورد . آبادي بودبود که خود از دودمان يکي از رقباي نوربخش به نام عبداهللا برزيش) م١۵٠٧/ق٩١٢

  .گردندالدين کبري بر ميھايي از دودمان معنوي آنھاست که به نجمنامهروحانیان تبريز بوده و حاوي زندگي

يا  ٧٣٠مريد اصلي سیدعلي ھمداني در سال خواجه اسحاق ُختالني، ] ٣۴[الجنان،? بر طبق کتاب روض

ھمچنین در ھمان (پدرش يکي از ُامراي ُختالني به نام امیرعلیشاه . در ُختالن متوّلد شده است. م١٣٣٠ـ٣١/ق٧٣١

ذکر اين مطلب جالب است که به عّلت ارتباط ظاھري پدر خواجه اسحاق با . بوده است) منابع امیر آرام شاه نامیدند

امیرکیخسرو ُختالني به عّلت حمايت از حاکم خوارزم، حسین صوفي، در جنگ . م١٣٧٢/ق٧٧٣تالن، در دولت محّلي ُخ

اي که ھاي بین حاکمان ُختالن و تیمور را به منظور توصیف دو حادثهکرباليي چنین خشونت] ٣۵.[او با تیمور اعدام شد

گويد خواجه کرباليي مي. داردد، بیان ميدھوفاداري خواجه اسحاق به شیخ خود، سیدعلي ھمداني را نشان مي
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برطبق اين روايت، حضور . اسحاق در جنگ آخر با تیمور، حمايت خود از ھمداني را در دربار تیمور نشان داده است

دھند و اشاره ھمداني در ُختالن چنان جنبشي ايجاد کرد که مخالفان سید به تیمور در مورد تعداد پیروانش ھشدار مي

آنھا گفتند که در بین مريدان ھمداني پسر امیر آرام شاه . ه ھمداني در حال اثبات قدرت سیاسي خود استکنند کمي

رسد که چون امیر آرام شاه در مناطق تحت سلطه او از اين رو تیمور به اين نتیجه مي. يعني خواجه اسحاق قرار دارد

با وجود اين، ھنگامي که خود ھمداني به . ده استدخالت داشته، پس خواجه اسحاق احتماًال کانون دردسرسازي بو

  .رودشود، خواجه اسحاق با عجله خود را به اردو رسانیده و قبل از استادش به آن جا مينزد تیمور دعوت مي

تیمور که از دست شیخ به عّلت پوشیدن عمامه سیاه . رودبر طبق اين روايت، خواجه اسحاق به محضر تیمور مي

ن حرکت را نشانه اعتراض و طغیان دانسته و دستور بازداشت خواجه اسحاق و برداشتن آن عمامه عصباني بود، اي

گفت تنھا زماني عمامه را از سرش رفتار تیمور با شنیدن اين جمله از خواجه که مي. دھدسیاه را از سرش مي

بگذاريد او دو ھزار «: کنديشود و دستور بدين صورت تغییر مبرخواھد داشت که سرش از بدن جدا شود، عوض مي

بعد . شوداسب راضي شده و بعد آزاد مي ١٢٠٠خواجه اسحاق به . »اي به او نرسداسب قپچاق بدھد تا ھیچ صدمه

کرد رفتارش را که اين بار بسیار شود، در حالي که سعي مياز انجام اين معامله، ھمداني به محضر تیمور آورده مي

. نشستخیلي آشکار بود که سیدکرباليي ھیچ گاه پشت به قبله نمي. شاگردش بود، اصالح کندتر از رفتار با ادبانهبي

. كرد كه او پشت به قبله بنشیندايجاب مي. اما جايي که براي او در بین حضار و در برابر تیمور در نظر گرفته شده بود

پرسید که چرا پشتش را به قبله نکرده است،  ھمداني در جايي که به او دستور داده شده بود نشست؛ اما تیمور از او

امیر دوباره ] ٣۶.[»ھر گاه کسي صورتش را به سمت تو کند، پشت او حتمًا به قبله خواھد بود«: سید پاسخ داد

او به شرح ضیافت شام و چگونگي رد . عصباني شد اما ھمداني به او اطمینان داد که ھیچ قصد قدرت سیاسي ندارد

دنیا جسدي است و کساني که دنبال آن «پردازد؛ زيرا در حديثي آمده که ديدن گوشت سگ مي آن از سوي سید با

جداي عصباني شدن، تیمور از اين کلمات فھمید که او فاتح دنیا شده است و از سید . »باشندھستند مانند سگان مي

که او تنھا از خدا دستور رفتن به کشمیر گويد ھاي او را رد کرده ميھمداني، با وجود اين، التماس. خواھي کردمعذرت

و تبلیغ اسالم را در آن جا گرفته است و اين تنھا دلیل ماندن او در ُختالن بود و بعد به دنبال خواجه اسحاق راه برگشت 

  .به ُختالن را از سر گرفت

  

نیست؛ زيرا وفاداري شديد اين روايت کرباليي بود، اما چگونگي ارتباط دو شخصیتي که با تیمور مواجه بودند مشخص 

داستان حضور خواجه . ُختالني از مراد خود که ھدف اصلي اين روايت است به طور نامشخصي ايراد شده است

اسحاق در محضر تیمور مطمئنًا کوتاه شده و يا ممکن است ھر دو داستان به منظور نترسیدن شیخ از امیر ايراد و 

کرباليي در مورد ھمداني نوشته و روايت ُختالني را نیز در برگرفته، ھیچ  اي کهنامهدر زندگي. مرتبط شده باشند

توان از اين قضیه که دشمني بین خواجه اسحاق و تیمور به ھمداني مالقات ديگري با تیمور مطرح نشده است و نمي

چ منبع پیشتري از طور که قبًال بیان شد، در ھیھمان. پوشي کردمرتبط شده تا حمايت بیشتري را نشان دھد، چشم

کرباليي معموًال از آثار جعفر بدخشاني در ارتباط با ھمداني . ديدار بین ھمداني و تیمور حرفي به میان نیامده بود

اما چون ھیچ داستاني مثل اين در کتب ديگر نیامده، غیرممکن است تا کرباليي به درستي چیزي را . کندصحبت مي

توان گفت که گرايش اين روايت خیلي مطابق با به ھر حال مي. ه نقل کرده باشدکه از دودمان ُختالني به او رسید

دوران اولیه تیمور است که از نظر زماني و تاريخي نیز با زمان سکونت ھمداني در ُختالن مطابقت دارد 

  ).یمور استاين دقیقًا ھمان زمان اعدام ولیعھد ُختالن به جرم ايستادگي در برابر ت] (٣٧)[م١٣٧١ـ٧٢/ق٧٧٣ـ۴(
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آنچه وراي قابل باور بودن اين روايت اھمیت دارد، مدارکي است که در آنھا خشنونت بین خواجه اسحاق و تیمور ارائه 

. اگر تصوير تنفر ھمداني از امیر را قبول کنیم، بايد حمايت معنوي از شیخ خود در مقابل تیمور را نیز بپذيريم. شده است

یمور بود که زمینه مرگ او را حدود پنجاه سال بعد در محیطي که تقريبًا مشابه و در اين دشمني خواجه اسحاق با ت

تر و بھتر از در روايت کرباليي به اين قسمت خیلي متعادل. ريزي کردارتباط با کارھاي سیاسي مشکوک سید بود، پايه

  .کارھاي نوربخش اشاره شده است

از شاگردان ُختالني که او را در ھرات ديده بود، به خواجه اسحاق  گويد سید محمد نوربخش از سوي يکيکرباليي مي

ھاي سخت گرديد و چون در آن کشينوربخش به محفل شاگردان خواجه اسحاق وارد شد و درگیر رياضت. معرفي شد

ود که در آن يکي از اين شاگردان رؤيايي ديده ب. تر قرار گرفتزمان اين موضوع باب بود مورد توجه بعضي شاگردان جوان

خواجه اسحاق ھمین که . رفتنیروي بھشتي در باالي سر سید وجود داشت و از طرف او به سمت ديگر شاگردان مي

اما ھنگامي که سید عبداهللا برزيش آبادي به خدمت خواجه اسحاق . داد» نوربخش«اين موضوع را شنید به او لقب 

بعیت کردند؛ زيرا نوربخش اعتقاد داشت که رؤيايي که مريدش در آمد، مريدان ديگر به جز نوربخش از برزيش آبادي ت

آبادي در میان گذاشت او چنین خواب ديده به اين معنا است که او مھدي است، اما وقتي اين موضوع را با برزيش

ه نوربخش عّلت رد چنین تعبیري را حسادت او دانست و با تعدادي از مريدانش به سوي خواج. تعبیري را رد کرد

اسحاق رفت تا از او بخواھد که از مھدي بودن او حمايت کند و ادامه ماجرا ھم به ھمین ترتیب است؛ زيرا بیان روايت 

خیلي طوالني خواھد بود ولي ختم ماجرا اين طور بود که خواجه اسحاق به عّلت کھولت سن و ضعیفي، ادعاي مھدي 

  .درويشان و نظريات، خسته شده بود کند، زيرا او تحت فشار کارھايبودن او را قبول مي

سیدعبداهللا در مورد توافق خواجه اسحاق با نوربخش شنیده بود و در نتیجه به سمت شیخ خود رفت و گفت خوابي 

دانه اين «: خواجه قبول کرد و گفت. که در موردش بحث کرديم چنین تعبیري نداشته و تعبیر نوربخش اشتباه بوده است

؛ بنابراين ھنگامي که خواجه، عبداهللا برزيش »توان آن را عوض کردید طوري قرار گرفته که نميقضیه در مزرعه قلب س

آبادي را به شھر کناري راھبان طريقت فرستاد، پیروان نوربخش فرصت را مغتنم شمرده و شروع به آشوب و بلوا کرده و 

  .باعث بروز ھرج و مرج در ُختالن، بدخشان و مناطق مجاور شدند

اخبار به میرزا شاھرخ رسید که خواجه اسحاق اعالم کرده که اين سید جوان، «: يابد کهاين طور ادامه مي روايت

شاھرخ سربازاني فرستاد و در جنگ، دو پسر خواجه . »مھدي است و او را به عنوان حاکم و امام معرفي کرده است

در دستگاه «: نويسداما کرباليي مي. دنوربخش دستگیر و زنداني ش. اسحاق و حدود ھشتاد صوفي کشته شدند

در زمره اين افراد . میرزا شاھرخ گروھي بودند که خصومت طوالني با خواجه اسحاق در مورد خودداري کردنش داشتند

گفتند که اين سید جوان نبايد مجرم شناخته شود، زيرا پیر او گفته امیران بودند و باعث گمراھي شاھرخ شدند و مي

اما با وجود اين خواجه اسحاق محکوم و در رمضان . »دي است؛ بنابراين بايد او را آزاد کرداست که او مھ

اي از باران خون در بعد از شھادت او مريدانش منظره] ٣٨.[سالگي اعدام شد ٩۶در سن . م١۴٢۴آگوست /ق٨٢٧

  .بوده است) بديل(» جانشین خدا«آسمان ديدند که بدين معنا بود که خواجه اسحاق قطب 

  

بنابر روايت کرباليي، رياھاي نوربخش باعث نفاق کبروي شد؛ اما اين مطلب که شروع اين داستان قبول ماجراي 

در مقايسه با روايت نوربخش، در نسخه ذھابي تعادل و داليل . مھدوي از سوي ُختالني بوده نیز پذيرفته شده است

ھمت زدن به نوربخش و نمايش قدرت برزيش آبادي به عنوان اين روايتي است که در آن ت. شودتري ديده ميقابل قبول
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رسد، روايت کرباليي از نظر عملي ادعاي اين طور که به نظر مي. جانشین خلف خواجه اسحاق کامًال رد شده است

کند که مرگ او بواسطه کند و اذعان مينوربخش را که خواجه او را به عنوان مھدي به رسمیت شناخته تقويت مي

اما در روايت ذھابي، ھیچ بحثي در مورد اين که خواجه اسحاق از . ت خواجه از نوربخش بر او فرستاده شده بودحماي

اين موضوع بدون در نظر گرفتن، به رسمیت شناختن . برزيش آبادي به عنوان جانشین خود ياد کرده باشد، نیامده است

ماند اما با دادن حق مساوي به ناشناخته باقي مي بینش واقعي ُختالني در پايان روايت،. فضیلت نوربخش است

رسد که ھمکاري خواجه اسحاق با روايات ذھابي و نوربخشي به درست بودن جانشینان کبروي، اين طور به نظر مي

. انداي بوده که دشمنان او در دادگاه تیموري براي تأثیرگذاري مخرب بر خواجه از آن استفاده کردهنوربخش تنھا بھانه

بنابراين شھادت ُختالني در نتیجه ھمکاري سیاسي او بر ضد حامیان تیمور و پسرش بوده، نه به دلیل ادعاي امام يا 

  .مھدي بودن شاگردش؛ زيرا خود نوربخش آزاد شد و ھیچ گاه خطري جدي ھم نبوده است

  

رکزي، باعث ھمکاري شیخ رسد که نفوذ کبروي در بین مناطق جنوب شرقي آسیاي مبنابراين اين طور به نظر مي

- اي شد که در روزھاي اضمحالل خانات جغتاي يکي پس از ديگري به دست تیمور شکست ميفرقه با حاکمان محّلي

الدين پیرعلي يکي از حاکمان سلسله کرت در ھرات حفظ اش را با سلطان غیاثسیدعلي ھمداني رابطه. خوردند

در . مند شدقبل از عزيمت به کشمیر، بھره] ۴٠[ن محلي بدخشان و ُختالن،و خصوصًا از روابط نزديک با حاکما] ٣٩[کرد

الدين و اسکندر گذاشتند، آن آن جا ھم خودش و ھم پسرش سیدمحمد ھمداني، تأثیر شديدي بر روي سلطان قطب

يد تیمور به ھر سه سلسله محّلي از د] ۴١.[ھم در زماني که حکومت اسالمي براي اولین بار در آن جا پديد آمده بود

به طور . نشین کشمیر بودھاي ھرات و بدخشان و سلطانشدند و اين با در نظر گرفتن حکومتعنوان تھديد تلقي مي

مشابه، جانشین اصلي ھمداني، خواجه اسحاق، ظاھرًا ارتباطات خانوادگي قوي با ُامراي ُختالن، که آنھا نیز به نھايت 

دند، داشت و اين طور بود که خود خواجه اسحاق نیز سرانجام اسیر اين روابط توان خود در مصاف با تیمور رسیده بو

  .خانوادگي ضدتیمور شد

رسد که شیوخ کبروي آسیاي مرکزي بعد از قرن چھارده و اوايل قرن پانزده تمايل به حمايت به طور خالصه، به نظر مي

باعث افول سیاسي، اقتصادي و اجتماعي کبرويه از مخالفان تیمور داشتند؛ کساني که شکست آنھا در برابر تیمور 

اين فرقه قرباني موفقیت تیمور در اتحاد دوباره آسیاي مرکزي شد و اين موضوع ھمراه با شکاف ايجاد شده در . شد

  .کبرويه ظاھرًا باعث تضعیف معنوي و عقلي اين فرقه درست مثل تأثیر آن در جامعه آسیاي مرکزي بود

مداني، شکافي که تا زمان پايان زندگي خواجه اسحاق ُختالني ايجاد شد، بیشتر بر روي ھمچون فرقه کبروي ـ ھ

تر کرباليي از توان نه تنھا از طريق داشتن روايت عاقالنهاين موضوع را مي. نوربخش تأثیر گذاشت تا برزيش آبادي

موجود از سلسله کبروي در  بلکه از طريق اھمیت مدارک] ۴٢[نظر سیاسي و مذھبي نوربخش،دوگانگي و اختالف

اما از سوي ديگر ديدگاه بعدي ايرانیان را نیز از برزيش آبادي به عنوان مؤسس . آسیاي مرکزي قرن شانزدھم فھمید

شدند، ھیچ توان پذيرفت، زيرا جانشینان برزيش آبادي که شامل دودمان آسیاي مرکزي مياصلي فرقه ذھابي نمي

قبل از رجوع به جانشینان اھل آسیاي مرکزي برزيش آبادي، بھتر . بیه به شیعه نداشتنددخالتي در انتقال قدرت از ذھا

  .ھاي نوربخشي و ذھابي کبرويه کنیماي به گسترش شاخهاست به طور مختصر اشاره

پیروان سید محمد نوربخش از منابع ايراني موجود قابل شناسايي ھستند که اين کار به کمک آثار شوشتري که قبًال 

وفات (اش را پسرش شاه قاسم فرقه. م١۴۶۴ـ ۶۵/ق٨۶٩با مرگ نوربخش در . یان شد مقدور گرديدب

در ايران، شیوخ نوربخشي در شیراز، شوشتر، يزد و ري اقامت داشتند و بعدھا ] ۴٣.[کرداداره مي) م١۵٠۶ـ٠٧/ق٩١٢
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قه نوربخشیه به دست شاه طھماسب اگر چه فر. ھا با حاکمان صفوي ارتباطاتي ايجاد کردندنمايندگان اين فرقه

شکست خورد، اما به طور مخفیانه در ايران به حیات خود ادامه داد تا اين که در قرن ھجده به عنوان فرقه شیعي 

در شرق، نوه نوربخش يعني شاه بھاءالدين مدتي براي حاکم تیموري، . اي دوباره سر برآورديافتهصوفي سازمان

وفات (الدين عراقي درست مثل يکي ديگر از شاگردان شاه قاسم، شمس] ۴۴.[حسین بايقرا خدمت کرد

عراقي نقش اساسي در ايجاد . که براي اولین بار به عنوان سفیر سلطان تیموري وارد کشمیر شد) م١۵٢۶/ق٩٣٣

حزب ] ۴۵.[جنبش نوربخشي در کشمیر داشت، زيرا اسم او در کتاب تاريخ رشیدي میرزا حیدر دوغالت آمده است

نوربخشیه در کشمیر در قرن ھفده در منطقه شکست خورد، اما عده زيادي به بلتستان فرار کردند و اين منطقه تبديل 

  ] ۴۶.[به جايگاه اصلي نوربخشیه در قرن نوزده شد

لیچ طور که قبًال از قول گرامرقیب نوربخش، سید عبداهللا برزيش آبادي در باالترين ِسَمت فرقه ذھابي قرار گرفت، ھمان

-ھاي آسیاي مرکزي برزيش آبادي کامًال بيرسد که آنھا از بیرون آمدن شاخهاما به نظر مي. اشاره شد] ۴٧[و ارجمند

ھاي برزيش آبادي گزينشي کلي است براي بعضي از شاخه» ذھابیه«رسد که عبارت در عمل، به نظر مي. خبر بودند

اي اطالق گونه سلسله متحد شدهديل شدند و اين عبارت به ھیچھاي شیعي تبايراني که در زمان نامعلومي به گروه

براساس مجالس المومنین و طرائق الحقايق (تحقیق کرده ] ۴٨[طور که گراملیچسلسله و دودمان ذھابیه آن. شودنمي

ات وف(از غالمعلي نیشابوري که از پیروان حاجي محمود خبوشاني ) معصوم علي شاه، ھمچنین ديگر منابع ايراني

-آبادي و شخصیتي کلیدي در تبار آسیاي شرقي است، شروع مينسل سوم جانشینان برزيش) م١۵٣٠ـ ٣١/ ق٩٣٧

] ۴٩[اما تبار ذھابیه براساس آنچه کرباليي، مؤلف روضة الجنان گفته شخصیتي است که به سید احمد الال،. شود

ّجد حسین کرباليي، بسیار نقش فعالي در کارھاي  ابن احمد الال. آبادي استگردد كه او نیز از مريدان برزيشبرمي

اصًال معلوم نیست که . شاه اسماعیل صفوي داشته و نوادگان او نیز به عنوان شیخ ذھابي در تبريز بسیار فعال بودند

به ھر حال، ذھابیه . رسند، اما اين انتقال بايد در اواسط قرن شانزده رخ داده باشدگري مياين خطوط کي به شیعه

  ... .تبريز ظاھرًا کرباليي را زنده نگه نداشته و تنھا دودمان غالمعلي نیشابوري در ايران فعال باقي ماند

  داليل افول کبروي

براساس بعضي مالحظات احتمالي بايد تا حّد زيادي افول فرقه کبروي در آسیاي مرکزي را به نقش مھم و قوي فرقه 

اي فھم بھتر اين موضوع بايد شرح کاملي از اشتباھات کبرويه در مقابله با بر. نقشبندي که جايگزين آن شد نسبت داد

بدون انجام دادن چنین تحقیقي ما تنھا به چند دلیل دروني که مرتبط با افول . رقیب اصلي خود نقشبنديه ارائه شود

  .ايمکبرويه در آسیا مرکزي است، اشاره کرده

ھايي چون باخرزي، ھاي اولیه سیاسي و اقتصادي چھرهغم موفقیتعلي ر. مسیر تاريخي افول کبرويه آشکار است

ھاي حاکم حساب باز کنند و بسیار کمتر از شیوخ کبروي نتوانستند روي تأثیر سیاسي به دست آمده در میان گروه

 ھايتر اين که در دو زمان حّساس ـ تشکیل دولتمھم. شیوخ نقشبندي در توسعه مؤسسات مادي خود موفق بودند

-به ظاھر تمايل به اطاعت از حکمرانان محّلي) ھمداني، ُختالني و خوارزمي(تیموري و شیباني ـ شیوخ اصلي کبروي 

بنابراين كبرويه در مبارزاتي که . اي داشتند که مخالف با تمايالت تمرکزگرايانه بودند که سرانجام آنھا را کنار زد

و قادر بودند كه منابع سیاسي و اقتصادي يك دولت متمركز را در اختیار مند فرمانروايان نیرومندي ايجاد كرد كه عالقه

  ]۵٠.[شیوخ صوفي حمايت كننده قرار دھند؛ ديگر در طرف مغلوب قرار نگرفتند
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براي اجتناب از گرفتاري » آمادگي«با وجود اين، آنچه که واضح نیست ارتباط بین ناکامي کبرويه و اصول فرقه مبني بر 

ويژگي . سراسر تاريخ کبروي با دوگانگي در طرز تلقي در مورد زندگي دنیوي توصیف شده است. ي استدر امور دنیو

الدين کبري رازي و ريزي و به دست نوادگان معنوي او ـ نجمالدين کبري آن را پايهھاي کبروي، که نجمعمده آموزه

اين . بر اساس تجزيه و تحلیل تجربه عیني بودشناسي صوفیانه متکامل عالءالدوله سمناني ـ گسترش يافت، يک روان

تمرکز يا آماده ساختن و توضیح تجربیات روانشناختي و معنوي كه صوفیان در تعلیم صوفیانه خود از سرگذراندند از 

ھاي صوفیان در عین سوي ديگر تأكیدي دنیوي اين فرقه است در مقايسه با نقشبنديه؛ كه تأكید بر حفظ فضیلت

تر نگاه به درون خود را كه به بھترين نحو با يك در زندگي عادي را دارد، شیوخ كبروي يك سبك منطقي شركت فعاالنه

ھمچنین شیوخ کبروي تعھدي جھت قرار دادن ثمرات اقدامات . دادندزندگي اجتناب پذير از دنیا مناسب بود، نشان مي

اختالفات بین اين دو کمال مطلوب، . ارائه نمودند معنوي خود در دولت را تشخیص دادند و براي حاکمان پند و مشورت

که به وضوح در تعالیم نقشبندي به نفع دخالت سیاسي حل شده بود، ھرگز در کبرويه حل نشد و تعادل متزلزل بین 

  .اين دو ديدگاه متخالف در کانون احساسات متضاد کبروي در خصوص فعالیت سیاسي قرار داشت

  

ھايش، وظیفه اجتماعي و الدين باخرزي در زمان زندگي و در نوشتهاشاره شد، سیف در اين راستا، ھمان طور که

کند و مسئول تحصیل اسالمي برکه خان ھاي وقفي مياو خود را درگیر سازمان. دھدسیاسي را مورد تأكید قرار مي

با اين حال، او بر ترک دنیا و . دنويسشان در برابر مسلمانان ميھايي در مورد وظیفهشود و براي حاکمان نامهمغول مي

براي او، شیوه نقشبندي متأخرتر كه بر شرکت در زندگي دنیوي تأکید دارد با ترغیب به . کندنشیني تأکید ميگوشه

در مقابل پیرو کبروي قرار بود که خود را از دنیا جدا کند تا تعلقات خود به دنیا را . پیشروي معنوي کامًال بیگانه است

-نامهھمان طور که زندگي. ز بین ببرد و ھر گاه که جھان خارج، تمايالت معنوي او را تھديد کرد به انزوا برگرددکامًال ا

  :کندنويس باخرزي اشاره مي

-اي گوشهالدين باخرزي و پیروان آنھا اين است که در ابتداي مريد شدن بايد دورهالدين کبري و سیفقانون شیخ نجم

: کند و بگويد) ذکر(رد و بعد از کسب وظايف ديني مورد نیاز، بايد خود را مشغول راز و نیاز صورت گی) خلوت(نشیني 

  ]۵١.[ھا شکسته شوندتا قلبش باز شده و قفل» ھیچ خدايي نیست جز خدا«

، نیز در جست و جوي حاکم درستکاري بود )م١٢۵۶/ق۶۵۴وفات (الدين کبري رازي به ھمان ترتیب، مريد کبري، نجم

واند به خوبي جلو تھديد مغول را بگیرد و مبارزه میان انزوا جھت تمايالت معنوي و خدمت به شاه را با ھدف تقويت که بت

  :اي سخنان شیخ ديگر را ذکر کرده استکنندهاو در يکي از آثارش به نحو اثبات. اسالم و محافظان آن، احساس کند

ا تنھا براي ترس از خدا و جلوگیري از ھمنشیني با شاھان و نشیني، جدايي رھاست تا گوشهاگر چه اين سنت صوفي

... تواند به طور کامل حمايت يک شاه معنوي را در نظر نگیردسالطین و ترک ماترک دنیا اتخاذ کنند، ھیچ کس نمي

دست  تواند خود را محروم از فوايد بهھمچنین کسي نمي. کسي که مردم و يادگیري آنان را از صمیم قلب دوست دارد

  ]۵٢.[آمده از حضور چنین فردي کند

اش به »زيبايي معنوي«کند که در آن شیخ را به جرم مخفي کردن به طور مشابه، او در اثري ديگر بحثي را بیان مي

اگر چه رازي خدمات خود به سالطین را انجام داده، اما به بھترين شکل . کندجاي استفاده از آن در جامعه محکوم مي

لذا به طور دايم مورد اشاره قرار نگرفته است و به ھمین سبب شک کبروي در مورد . الم کوشا بوده استدر حفظ اس

  .ھاي دنیوي تقويت شددرگیري
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توانیم ھمچنین به عالءالدوله سمناني اشاره کنیم که خدمت شاھانه را ترک کرد تا از يک حاکم غیرمسلمان ما مي

مي که دوستانش او را به دلیل ارتباط با شاه ملک، حاکم خوارزمي، مورد انتقاد حمايت نکرده باشد و نیز حسین خوارز

ھاي سیاسي که باعث توانیم تضاد اساسي بین نیازھاي معنوي و درگیريدر ھر دو مورد باال مي] ۵٣.[قرار دادند

نشیني از گرايش به عقب. داد، مالحظه کنیمشد و قدرت دنیوي را تحت تأثیر قرار ميناراحتي و آزار شیوخ کبروي مي

ھاي میلي به دخالت در امور سیاسي عامل ضعف کبروي، ھم در کسب پیروان جديد و ھم در حفاظت از پايهدنیا و بي

توانست با نقش فّعال نقشبنديه مقابله کند و اين طور به اين موضوع نمي. رفتفرقه در برابر نقشبنديه به شمار مي

  .ات در برابر رويدادھاي سیاسي و اقتصادي نقش اصلي افول فرقه را بر عھده داشترسید که اين تناقضنظر مي

گري در ايران به عنوان رقیب ظھور شیعه. کبرويه ھمچنین با نقاط ضعف ديگري که در قرن شانزده جّدي شد، مواجه بود

، که دودمان آن به ابوبکر ھاي سّني ازبک در آسیاي مرکزي، اختالف بین کبرويه با سلسله علوي و نقشبنديهخان

ترديد در روابط ? سیاست آنھا ھر چه كه بود اصرار فرقه کبرويه بر علّو مقام معنوي علي. تر کردگشت را روشنبازمي

در فرقه » تمايالت شیعي«کار بسیاري درباره . كبرويه با تعالیم شیعي ممنوع شده را بايد افزايش داده باشد

ھاي ايراني کبروي به آيین شیعه و براساس رابطه معنوي غیرقابل انکار راساس انتقال شاخهتا حّد زيادي ب] ۵۴[کبروي،

با وجود اين، مبنايي وجود ندارد براي تأيید يك جاذبه كبروي عمومي براي . میان آيین شیعه و تصّوف، صورت گرفته است

گري سیاسي اي تداركاتي براي ظھور شیعهبه خصوص اصول شیعه يا براي در نظرگرفتن كبرويه اولیه به عنوان طريقه

دھنده رابطه آسیاي مرکزي و نھضت صفوي، با اين حال اين جّو به شّدت مغشوِش دعواي شیعه و سّني که نشان

توسط علماي ماوراءالنھر شد که شیعه . م١۵٨٨ـ٨٩/ق٩٩٧ايرانیان در قرن شانزده است ـ که منجر به صدور فتوايي در 

طالب در کاھش اعتبار طريقت ـ ممکن است که تصديق محض برتري علي بن ابي] ۵۵[برابر دانستاعتقادي را با بي

يا در ? ھاي صوفیه در زمینه ردگیري سلسله خود تا عليکبرويه به زحمت در میان فرقه. کبروي نقش داشته است

تر به وسیله گانه به طور کاملي سهو ساير خلفا• زمینه احترام گذاشتن به او به عنوان يک الگوي معنوي، که در محمد

با اين وصف، اين طريقت از مقايسه با فرقه به شّدت ضد شیعه . يافت، تنھا بودتمايالت علمي عامه تعادل مي

ھاي اجتماعي فعاالنه، به عنوان مثال، ابوبكر را به عنوان مثال مندي آن براي دخالتبرد، که با عالقهنقشبنديه رنج مي

  .كردمي معنوي معرفي

  

اين مسئله به عنوان نقطه مجادله کبروي ـ نقشبندي به صراحت در ھمان سراج السالکین ـ که پیشتر اشاره شد ـ 

اهللا چوستي، مطالبي که در ارتباط با موالنا محمد ُمقَتري آھنگراني، پیرو شیخ لطف] ۵۶[اين منبع داستاني. آمده است

قصد او ھمراه با آرزوھاي . ز مرگ احمد خواجگي کاساني، نگاشته استرا درباره حرکت آخر او به سمرقند بعد ا

. ھاي قابل توجھي به ھمراه داشتھاي او موفقیتدر سمرقند بود و تالش» طريقه خواجگان«مخدومي اعظم، احیاي 

روح  شدند که قبول يا رداهللا پیوستند، مريدان شیخ حسین خوارزمي ھم ديده ميدر بین کساني که به شیخ لطف

گفت که شیوخ بزرگ به دلیل ناقص بودن يک گروه مي. معنوي سه خلیفه اول باعث ايجاد شکاف در بین آنھا شده بود

: گفتاهللا در پاسخ ميشیخ لطف. بود» عیب و کاملبي«روح معنوي سه خلیفه اول با آنھا در ارتباط نبودند؛ تنھا علي 

  ).مذھب روافض(پرداخته است ) شیعي(آمیز ھاي نفاقداري از آموزهاي داشته او به طرفاگر شیخ شما چنین عقیده

  

کبرويه مانع رقابت آنھا با نقشبنديه شده، ھمان نیز بايد به شیوخ نقشبندي » اعترافي«اگر به راستي اصول معنوي و 

اين پويايي . تفسیر شود در پايان، مسئله افول کبروي بايد از لحاظ شّدت و پويايي فرقه نقشبندي نیز. اعتبار داده باشد
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ھاي سیاسي و اجتماعي بلکه در دوره معنوي نیز واضح بود؛ در اين جا بود نه تنھا در تشکیالت و امور اداري يا در عرصه

توان گفت که فرقه با اطمینان مي. که نه تنھا کبرويه نتوانست با نقشبنديه مقابله کند، بلکه از آن تأثیر ھم گرفت

تشكیالتي به فرقه خواجه احرار يا خواجه اسالم جويباري ارائه نداد، بلکه در پرورش شیخي با  کبروي ھیچ خالقیت

با استثنا کردن حسین . قامت معنوي خواجه محمد پارسا يا مخدومي اعظم بعد از سید علي ھمداني، عاجز ماند

المللي و عالي مقام راز بین، ھیچ شخصیت محلي ھمط)ھاي او براي مطالعه باقي مانده استکه نوشته(خوارزمي 

  .مانددر تفسیر صوفیانه و يا در قاعده اصولي كبرويه در آسیاي مركزي باقي نمي

  

ھمان طور که گفته . گردندھاي نقشبندي ميبینیم که شیوخ کبروي در اوايل کار خود به دنبال چھرهدر عوض، مي

ا خواجه محمد پارسا شروع کرده و ھمچنین با يعقوب چرخي ھاي صوفیانه خود را بآبادي آموزهشد، سیدعبداهللا برزيش

رشیدالدين بیداوازي نیز مثل او از تأثیر پارسا به دور نبوده و . و ديگر شیوخ نقشبندي و يسوي در ارتباط بوده است

به عنوان شاخص در برتري معنوي طريقه . حسین خوارزمي نیز در آرزوي خدمت کردن به خواجه احرار بوده است

العاشقین، آثار ادبي خواجه محمد پارسا غالبًا بیش از ?االولیاء و ھم در جاّدقشبندي در آسیاي مرکزي، ھم در رياضن

نويس حسین خوارزمي، يکي از مريدان شیخ خود نامهزندگي] ۵٧[در يک عبارت مؤثر،. مؤلفان کبروي، ذکر شده است

کند که به او دستگاه خان ايلبارھا در خوارزم داشته، توصیف ميرا که به يقین بکتار میرزا بوده و مقامي رسمي در 

برطبق روايت، او خود احساس . ھاي صوفیانه تجربه شده داده شد در حالي که در رأس ديوان خان نشسته بودمقام

دي با يک ھر چند او يک درويش صادق بود، اما در ظاھر يک ازبک عا. کرده در بیرون در بیابان در حضور خدا بوده است

بلکه اين . اما ھدف تعلیمي اين داستان در اصطالحات کبروي بیان نشده است. رسیدگلپق بر روي سرش به نظر مي

، به کار رفته است، که يک )تنھايي در جمع(حال امیر ازبک براي توصیف تصور معروف نقشبندي از َخواالت در انجمن 

بنابراين آخرين مرحله فعالیت مھم کبروي در آسیاي . مور دنیوي استھا در اتأکید آن طريقه بر دخالت? بنیان اولي

ھاي شخصي با شیوخ ھاي صوفیانه، تماسھاي نقشبندي از طريق نوشتهمرکزي توسط نفوذ تدريجي انديشه

ھاي بیاني که در جامعه آسیاي ھاي مذھبي و شیوهتر از طريق جريان کلي انديشهنقشبندي و شايد به نحوي مھم

ھا در میان افراد سالخورده از لحاظ معنوي براي ھا و پوياترين شخصیتبھترين انديشه. زي رواج يافت، مشخص شدمرک

دھد؛ يک کمال رسید بھترين راه را براي توسعه کمال مطلوب صوفیانه، ارائه مياي اخذ شد که به نظر ميطريقه

انداز کبرويه از اين چشم. ي مرکزي شناخته شده استمطلوب که به نحوي فزاينده با تعالیم نقشبندي آن در آسیا

قرباني شد نه فقط به دلیل بخت برگشتگي سیاسي يا تمايالت اصولي، بلکه به خاطر يک رکود فکري در کبرويه که 

  .مانع از ارائه يک بديل جّذاب در برابر طريقت نقشبندي شد
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  ھانوشتپي

قات تھران و عضو ھیأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شھر بابک دانشجوي دکتري تاريخ اسالم واحد علوم تحقی* 

  )چکیده آن توسط مترجم تھیه شده است. م١٩٨٨، ١ـ٢، شماره ٢١مطالعات ايراني، ج : اصل مقاله برگرفته از(

  .منظور جنبه عملي تصوف است* 

الدين کشف الھدي از کمال«ست، ھاي مقدماتي مربوط به تز نويسنده اھايي از اين مقاله منطبق با فصلبخش. ١

متن ويرايش شده، ترجمه، و (صوفي مفسر قرن پانزدھم در مورد قصیدات البراده به ترکي خوارزمي : حسین خوارزمي

  .١٩٨۵تز دکتري، دانشگاه اينديانا، » ،)ي تاريخيمقدمه

  :مقايسه کنید با. ٢

E.T.Smirnov. "Dervishizm V Turlestane," sbornik Materialov po Masul'manstvu,t. I (st. Petersvurg, 1899), 

pp. 57-60. 

 Kul'turnol zhizni«در آن جا که گفته شده است کبرويه در خوارزم زوال يافت، اما تنھا در دوره اخیر بارتولد، در اثر 

Turkestana (Leningrad, 1927(«اندشايع و گسترده بوده ، اشاره دارد به فرقه کبرويه که ھمچنان در خوارزم تا امروز .

 :مقايسه کنید با

V. V. Bartol'd, Sochineniia, t.I I/1, pp. 251-252. 

 :ديدگاه مشابھي تأيید شده است توسط

S.M.Demidov, Sufisim V Turkmenii (Ashkabad: Ylym, 1978), P. 17. 

 :توان اشاره کرد بهاند ميدر بین آثار غربي اخیر که حضور کبرويه را در خوارزم پذيرفته

"Sufi Brotherhoods in the USSR: A Historical Survey," Central Asian Survey, 2/4 (December 1983), P.190, 

and Alexander Bennigsen and Maric Broxup, The Islamic Threal to the Soviet State (New York: St. Martins 
Prcss, 1983), P. 76. 

 :ھاي شفاھي درباره مقبره کبريرد افسانهدر مو. ٣

Snesarev, Khorezmskie legendy kak istechnik po istorii religionznykh kul'tov Sredniaia Aziia (Moscow: 
Nauka, 1983), PP. 142-158. 

 ):Snesarev's(تر از اسنسارف و اثر قديمي

Relikty domusul'man skikh verovanii I obriadov u Uzbekov khorezma (Moscow: Nauka, 1969), PP. 269,322. 

 :ھاي مرقد مقايسه کنید بادر مورد عکس
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G.A. Pugachenkova, Sredniaia Aziia: Spravochnik – Putevoditel' (Pamaiatniki iskusstva Sovetskogo Souiza) 

(Moscow: Iskusstvo, 1983), Plates 114-117 and P. 379. 

 :يسه کنید بامقا. ۴

Karl Jahn. Ed., Geschichte Gazan-Hans aus dem Tarikh-I Mubarak-I Gaani des Rasid al-Din Fadlallah b. 

Imad al-Daula Abul-Hair (London: Luzac & CO.,) 1940; GMS Vol. 14), PP. 79-80. 

 :ھمچنین مقايسه کنید با

A.Bausani. "Religion under the Mongols," Cambridge History of Iran, V(ed.J.A.Boyle) (Cambridge: 

Cambridge University press, 1968), PP. 541-543; Manuchihy Murtazavi, Tahqiq dar barah-yi Ilkhanan-I Iran 

(Tehran, 1341), PP. 23-24. 

 ۴/٩ادبیات دانشگاه تھران، ? دانشکد ?مجل" سیف الدين باخزري"ايرج افشار، : در مورد باخزري مقايسه کنید با. ۵

 : ؛ اين مقاله به زبان فرانسوي خالصه شده است در اثر او٢٨ـ٧۴٠، ص )١٣۴١ش/١٩۶٢م(

"Saif – al-Din Bakharzi," in A Locusts Leg: Studies In honour of S.H. TYaqizdeh (London: Percy Lund, 

Humphries & Co., 1962), PP.21-27.  

 .:ک.رد فرقه فردوسي ھند ردر مو. ۶

Bruce B.Lawrence, Notes Frome a Distant Flute: The Extent Literature of Pre-Moghal Indian Sufism 

(Tehran:Imperial Iranian Academy of Philosophy, 1978), PP.72-78; S.A.A.Rizvi, A History of Sufism in India, 

I (Delhi: Munishiram Naoharlal Publishers, 1978),  

PP.226-240. 

 :ک.ھمچنین ر

Sharafuddin Manevi: The Hundred: Letters, tr. Paul Jackson, S.J. (New York: Paulist Press, 1980).  

7. John Andrew Boyle, tr., The? History of world-Conqueror (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 

1958), II,PP. 552-553.  

 :شرح مشابھي آمده است در

Rashid al-Din: The Successors of Genghis Khan. Tr.J.A.Boyle (New York: Columbia University Press, 1971), 

P. 200. 

 .٣۶٨ص ) ش١٩۶٠/١٣٧٩بیروت، دارصدر، م(رحله ابن بطوطه . ٨

9. O.D.Chekhorich. Bukharskie dokumenty xlv veka (Tashkent: Nauka. 1965): 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

١٧ 
 

 : ھمچنین نگاه كنید به اثر او

Noryi is toehnik Po istorii Bukarynachalax Iv veka, Problemy Vostokoredn iia, 159,No.5,pp,148-161  

10. Chekhorich, Bukharskie dokumenty, P.184.  

11. Bartold, Turkestan v epokhu Mongolskogo nashestviia, ch I, Teksty (St.Petersburg, 1989), P.102.  

 :ک.در مورد باخزري و برکه ر. ١٢

Jean Richard, "La Conversion de Berke at les debuts de L'IsLamisation de la Horde d'Or." Revue des etudes 
islamiques, 35(1967), PP.173-184.  

مناقب سیف الدين باخزري، : اآلداب، که به سادگي اين عنوان را يافته است تطبیق نھايي اوراد االحباب و فصوص. ١٣

جا که از اين(در دو نسخه خطي در تاشکند در مؤسسه مطالعات شرقي فرھنگستان علوم ازبک در شوروي وجود دارد 

 ، )IVAN UZ SSR: گويیمبه بعد مي

Inv.No.6965 (Sobranie vostochnykh yukopisei, VIII, PP.441-442, No. 6002), ff.ib-63b, and No.10802 

(SVR,x,P.250,No.6981),ff.1b-27b. 

  .۴٣٣ص ) ش١٩۴٧/١٣٣۶تھران، م(پور عبدالرحمن جامي، نفحات االنس، ويرايش مھدي توحیدي. ١۴

، ص ۴، ج )ق١٣٣٧- ٣٩ق، چاپ مجدد حیدرآباد، ١٩٧٠/١٣٩٠بیروت، دارالکتب العالمي، م(الیافعي، مرآت الجنان . ١۵

 :؛ جمال قرشي، ملحقات السوراه، ويرايش بارتولد۴١

Tetsky, PP.151-152. 

Bartold, Tetsky,P.152. .16  

Javahir al-Asrar, MS Bodleian library Elliot, 334,FF.28a-b.. 17  

 :حسین خوارزمي، کنوز الحقايق، نسخه خطي موزه بريتانیا. ١٨

Or.12984,f.4a; 

تھران، انتشارات انجمن استادان زبان و ادبیات فارسي، ش (ئح االبرار، ويرايش مھدي درخشان ينبوع االسرار في نصا

  . ٢٢۴- ٢٢۵، ١۵٨-١۵٩، ص )ش١٩٨١/١٣۶٠، م٧

وضعیت ساغرچي به عنوان شاگرد اسفرايني و سمناني ذکر شده است در کتاب مربوط به قرن شانزده میالدي . ١٩

ش؛ ١٩۶۵/١٣۴۴ويرايش جعفر سلطان القرايي، تھران، م(ن کرباليي تبريزي روضات الجنان و جنات الجنان نوشته حسی

؛ فقط اسفرايني ذکر شده است به عنوان سلسله خود در رياض ۶٨- ۶٩، ص ١ج ) ٢٠مجموعه متون فارسي، شماره 

 :اين اثر ذيًال مورد بحث قرار گرفته است؛ نسخه خطي کلکته. االولیاء از ھمان دوره

Asiatic. Society of Bengal, curaon Collection, No: 704, ff.11.a-b Bartold ("oppgr ebenii 

timura",schiniia,II/T,PP.434-P435). 
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الدين بصیر خوانده است، که در نزديک قبر وي دفن شده به اشتباه ساغرجي را يک مريد سمرقندي و مرشد نجم

تطبیق " برھان الدين ارمالغي"ت که ساغرجي را بايد با اظھار عقیده کرده اس) Herman Landolt(ھرمن لندلت . است

 :نگاه کنید به ويرايش(شان مورد بحث قرار گرفته است داد که توسط اسفرايني و سمناني در مکاتبات

Correspondenence spirituelle exchanyee entre. Nuroddin. Esfarayeni (ob.717-1317) et Sondisciple Alao 

ddawlhe semmani (ob-736/1336) (Tehran: Department d'.Tranoloyie france Iranien derecherche, 1972; Bi 

bliothe que Iranienne,No.21) intro duction, pp.8-9), 

  .ولي مدرک مستقلي از اين تعیین ھويت وجود ندارد

 :مقايسه کنید با. ٢٠

Voya,es d'Ibn Battuta.ed.8 Tr.e.Defremeryand B.r.sanyinetti (paris,1854;repr.paris: Editions Anttropos 

Paris, 1969,III, P.255, Iv, pp.126-127. 

 :مقايسه کنید با. ٢١

Bartold, "opoyrebenii, "pp.434-435. 

رساله حضرت قطب االقطاب نورالدين بصیر، نسخه خطي شعبه لنینگراد مؤسسه مطالعات شرقي علوم شوروي، 

 :شماره

B4 464,f.195b; 

، )ش١٣۴٣، ٩تھران، انتشارات فرھنگ ايران زمین، شماره (ابوطاھر خوجه سمرقندي، سمائیه، ويرايش، ايرج افشار 

  .٧٣ص 

 :احمد کاشمري، شجره طبقات مشايخ، نسخه خطي. ٢٢

IVAN Uz SSR 1426 (SVR,III, PP. 361-362. No. 2686). 

23. J.K.Teufel. Eine Lebensbeschreibung des Scheichs Ali-I Hamadani (gestorben 1385): Die xulasat ul-

Manaqib des Maulana Nur ud-Din Cafar-I Badaxsi (Leiden: E.J.Brill, 1962).  

 :ک.در مورد ھمداني ھمچنین ر

A.A.Hekmat. "Les voyages dun mystique de Hamadan au Kashmir. "Journal Asiatique, 240(1952), PP.53-

66; M.Mole,"Les kubrawiya enter sunnism et shiisme aux huitieme et neuvieme sicclce de lhegire, "Ali 

Hamadani et Muhammad Nurbaksh," Bulletin dEtudes Orientales. 17(1961-62), PP.133-204; Mole, 

"Kubrawiyat II: Ali b.Sihabeddin-I Hamadanini Risala-i futurratiyyasi," Sarkiyat Mecmuasi. 4(1961), PP. 33-

72; F.Meier. "die welt der Urbilder bei Ali Hamadani (d.1385)." Eranos Jahrbuch. 18(1950), PP. 115-172; 

M.Sultanov. "Ideiyne istoch niki formirovaniia mirovozzreniia Ali khamdani," Izvestiia AN Tadzh SSR, Otd. 
Obshch. Nauk, 1982, No.4, PP.43-47. 
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، معارف )قرن ھشتم(محمد رياض خان، خدمات امیر کبیر میر سید علي ھمداني در شبه قاره پاکستان و ھند 

ادبیات ? ي دانشکد، مجله"متن مکتوبات میرسیدعلي ھمداني"؛ و اثر او ٩۵-٩٩، ص )ش١٣۴٧(۶، ش)تھران(اسالمي 

  . ٣٣-٣۶، ص )ش١٩٧۴/١٣۵٣-٧۵م( ٢١، ش )تھران(و علوم انساني 

 :مقايسه کنید با. ٢۴

Rizvi.History of Sufism in Hndia,I,PP.291-292; Abdul Qaiyum Rafiqi, Sufism in Kashmir from the fourteenth 

to the sixteenth century (Varanasi: Bharitya Publishing House, 1972), PP.31-85; R.K.Parmu, A History of 

Muslim Rule in Kashmire 1320-1819 (Delhi: People's Publishing House, 1972), PP.101-114; prith vi Nath 

kaul Bamzai, A History of Kashmir (New Delhi: Metropolitan Book company, 2nd ed.,1973), PP.525-527. 

 :مقايسه کنید با. ٢۵

Parmu, History of Mulim Rule, P.104. 

 :۴۶٧- ۴٧۵ھمراه با متن و ترجمه ارائه شده ص 

Rafiqi, Sufism in Kashmir, P.xviii, 

  .در اصالت اين سند ترديد کرده است

 :مقايسه کنید با. ٢۶

Teufel, Lebensbeschreibung, PP.35-36. 

27. Richard Gramlich. Die Schiitischen Derwisch orden Persiens, erster Teil: Die Affiliationen (Wiesbaden: 

Franz Steiner Verlag, 1965; Abhandlungen fur die kunde des Morgen landes, xxxVI,1), PP.14-16.  

28. Mole, "Les kubrawiya," PP. 125-126.  

29. Hamid Algar, art. "kubra," EI2 V,PP. 300-301;  

 :ھمچنین مقايسه کنید با مقدمه او براي ترجمه اثر اصلي رازي

The Path of God's Bonds men from origin to Return (Mersad al-ebad men elal-maad), A Sufi compendium 

by Nejm al-Din Razi known as Daya (Delmar, New York: Caravan Books, for persian Heritage series, 1982), 

PP. 2-7. 

30. Said Amir Arjomand, The shadow of God and the Hidden Imam: Religion, Political order, and societal 

change in Shiite Iran from the Beginning to 1890 (Chicago: University of Chicago press, 1984), PP. 74-

76,114-116.  
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معصوم : ؛ مقايسه کنید با١۴۴ـ١۴٩، ص ٢، ج )ق١٨٨١/١٢٩٩ـ ٨٢تھران، م(نوراهللا شوشتري، مجالس المؤمنین . ٣١

  .٣٣٨ـ٣۴٠، ص ٢، ج )ش١٣٩٩ـ١٩۶٠/۴۵ـ۶۶تھران، م(علي شاه، طرائق الحقائق 

د ظاھرًا براي پاسخگويي به تر بود به دربار شاھرخ در ھرات احضار شدر ھمین زمان حسین خوارزمي که قديمي. ٣٢

 :مقايسه کنید با. اتھامات مربوط به رفض که به عّلت يک غزل عارفانه او مطرح شده بود

Navai Majolisun Nafois: ilmii-tanqidii tekst, ed. Suyima Ghanieva (Tashkent: fan, 1961), PP. 9-10; 

  .٩، ص ۴، ج )ش١٩۶٠/١٣٣٩تھران، م(خواند میر، حبیب السیر 

به خاطر سؤظن دخالت در يک توطئه شاھرخ، در سال . به ھمین ترتیب شاعر صوفي قاسم انوار به ھرات احضار شد

 .م١۴٢٧ـ ٨/ ق٨٣٠

(Arjomand, shadow, P. 74). 

 :مقايسه کنید با. ٣٣

Jean Aubin, ed., Materiaux Pour la Biographie de Shah Nimatullah wali kermani (Tehran: Department d 

lranologie de ('Instiut Franco-Iranien, 1956; Bibliotheque lranienne, Vol. VII), introduction, PP. 13-14. 

  .٢۴٣ـ٢۵، ص ٢، ج )١٩مقايسه کنید با باال، يادداشت (کرباليي . ٣۴

 :الدين علي يزدي، ظفرنامه، چاپ دورنگارانه تھیه شده توسطشرف. ٣۵

A.Urunbaev (Tashkent: Fan, 1972), F. 148,b; 

 :؛ مقايسه کنید با)١٣٨ـ ب ١٣٩الف (يزدي از کي قباد، يکي از برادران کیخسرو، نام برده است 

C.E.Bosworth, art. "khuttalani," El2 V,P. 76. 

درگذشت کیخسرو ھمچنین در مجمل فصیحي ذکر شده که اين کتاب در اواسط قرن پانزدھم میالدي تألیف شده 

 .ھمچنین نگاه کنید به میرزا محمد حیدر دوغالت، تاريخ رشیدي. است

Tr., N.Elias and E.Denison Ross, History of the Noghuls of central Asia (London: Curzon Press, 2nd ed., 

1898), PP. 21,24, and Bartold, "Ulugbeg I ego vremia," Sochinainiia, II/2, PP. 42-43. 

 :يک متن عمومیت يافته متأخرتر اين داستان، ذکر شده در. ٣۶

Rafiqi (Sufism in Kashmir, P.33) 

 .اي که ھمداني بتواند با قبله رو به رو شوددر منابع کشمیري، موضوع چرخش قصر تیمور آمده به گونه

37. Teufel, Lebensbeschreibung, PP. 30-31.  
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اما گفته ) که با شوشتري موافق است(را سال مرگ او دانسته است . ق٨٢۶سال ) ب١١٩. ورق(روضات الجنان . ٣٨

 .سال داشت ٩١است که او ھنگامي که درگذشت 

Rafiqi (Sufism in Kashmir, P.97) 

که تطبیق دارد با سن ارائه (م دانسته است ١٣٣۴/ ق٧٣۵از يک منبع کشمیري ذکر کرده که سال توّلد ُختالني را 

 .م را به عنوان تاريخ مرگ او گفته است که آخري قطعًا اشتباه است١۴١٣/ ق ٨١۶؛ اما سال )اءشده در رياض االولی

39. Teufel, Lebensbeschreibung, P. 28;  

 :مقايسه کنید با

Parmu, History of Muslim Rule, PP. 115-126; Bamzai, History of Kashmir, PP. 527-528. 

40. Teufel, Lebensbeschreibung, P. 30-31.  

 :مقايسه کنید با. ۴١

Parmu, History of Muslim Rule, PP. 115-116; Bamzai, History of Kashmir, PP. 527-528. 

، که تقريبًا از ھمان آغاز، يک عنصر شیعي قوي را در اصول کبروي در نظر گرفته است، بايد )Mole(حّتي موله . ۴٢

 .يابیمبودند و تنھا با نوربخش است که الھیات شیعي پیشرفته را ميبپذيرد که ھمداني و ُختالني سّني 

("Les kubrawiya," PP. 124-126,137). 

 :مقايسه کنید با. ۴٣

Gramlich, Schiitischen, PP. 14-15; Arjomand, shadow, P. 115. 

44. Arjomand, shadow, P. 115.  

45. Elias and Ross, tr., History, PP. 434-435.  

 :مقايسه کنید با

Rizvi.History of Sufism in Hndia,I,PP.298-299; Parmu, History of Muslim Rule, PP. 195-196 and nots 88-9. 

 :مقايسه کنید با. ۴۶

Parmu, History of Muslim Rule, PP. 195-196 and nots 88-9. 

 شرح ارجمند از دودمان ذھابي. ۴٧

(shadow, P. 114-115) 
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گويد که مسلک او مي. آبادي موردنظر استغلط اشاره دارد به حاجي محمد خبوشاني که در آن جا عبداهللا برزيش به

کبروي بین پیروان نوربخش و خبوشاني جريان داشته است، در حالي که در حقیقت خبوشاني يک جانشین نسل 

 .آبادي معاصر با نوربخش بودسوم برزيش

48. Gramlich, Schiitischen, I,PP. 16-18;  

  .٣۴۵، ص ٣طرائق، ج 

 :مقايسه کنید با. ۴٩

Arjomand, shadow, P. 114-115. 

  .١٠٩ـ٢٠۶؛ کرباليي، ص )که در آن جا او الال را به غلط يک مريد خبوشاني خوانده است(

ي ريشه کبروي جالب است توجه به توسعه موازي در ايران که در آن جا نوربخشیه و ذھابیه شیعي که ھر دو دارا. ۵٠

ھا به بودند ناتوان از رقابت با صفويه به شّدت سیاسي شده بودند، و مورد تعقیب قرار گرفتند، پس از آن که صفوي

  .ديدندکسب قدرت سیاسي بسیار فراتر موفق شدند، بیشتر از آن که شیوخ نقشبندي حتي رؤياي آن را مي

 .٧٢ص » الدين باخرزيسیف«به نقل از افشار، . ۵١

52. T.V.Algar, Path, PP. 45-46.  

 نسخه خطي. م١۵٠۴/ق٩٠٩الدين حسین کازرگاھي، نوشته شده در مجالس العّشاق از کمال: مقايسه کنید با. ۵٣

Bodleian ouscley Add. 24, f. 113b. 

 :نسخه خطي موزه بريتانیا

Or. 208, rieu.I.PP.351-353, f. 125). 

 :عه اصول کبروي را پررنگ کرده است، نگاه کنید بهدر مورد اين امر فرضي که شی. ۵۴

Mole, "Les kubrawiya," 

 که در آن جا اين تصور اول بار مورد بحث قرار گرفت، و آثار ھانري ُکرِبن،

Bausani ("Religion under the Mongols," P. 547) 

 اين نظريه را تکرار کرده است، چنان که

Arjomand (shadow, P. 30); 

گاه بین اسالم سّني و «نوشته است که کبرويه " Annemarie schimmel"کرده است؛ حتي آِن ماري شیمل چنین 

 .»شیعه مرّدد بودند
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(The Ornament of the saints: The Religious situation in Iran in pre-safavid Times," Iranian Studies, 7 

(1977), P. 108). 

 :ارائه شده در) و يک پاسخ شیعه(فتوا . ۵۵

Iskandar Beg Munshi's History of Abbas the Great. Tr.Roger M.Savory (Boulder, Colorado: Westview press, 
1978; Persian Heritage serice, No. 28), II. 561-575. 

  .الف ـ ب ١٠١ھاي سراج السالکین، ورق. ۵۶

 .الف ٧١ب ـ  ٧٠ھاي ، ورق?جاّد. ۵٧

  

 


