
 

 

 
 

  

 

 ماوراءالنّهرنقشبندی  تصوّف ةشجر ةگمشد ةشاخ بازجستِ

 هجری 13و  12ی ها سدهدر 
 *یلدا آزرمی

  دانشگاه شیراز گروه زبان و ادبیّات فارسی مربی
 نجف جوکار

  دانشگاه شیراز استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی
 (131تا  117)از ص 

 23/12/1396رش مقاله: ، تاريخ پذي25/3/1396تاريخ دريافت مقاله: 

 

 چکیده 
خواجگان در  تصوّفنقشبند که از دل جريان  الدّينبه بنیادگذاری بهاء «نقشبنديه» ةطريقت صوفیان

ر خود با عبور از مرزهای جغرافیايیِ مولد و منشأ خود و با ل و تطوّدر سیر تحوّ ،برآوردسر ماوراءالنّهر

توانست به يکی از ماناترين و مؤثرترين سالسل  ،سیاست ةعرص ايجاد رابطه با نهاد قدرت و ورود در

نقشبنديه، طريقتی ايرانی محسوب  تصوّفهای دينی آسیای مرکزی بدل شود؛ اگرچه و جريان صوفیّه

ت ضرورت و اهمیّ بنابراين، ؛آن انجام يافته است دربارةی علمی ناچیزی در ايران ها پژوهش، شودمی

 عرفان و ناسی سیرشيشهعنوان بخشی از ايران کهن، ر به اوراءالنّهرم ةفرهنگی حوز ةبه پیشین توجّه

موجب شده است تا در اين مقاله با استفاده از  نقشبنديهر در منطقه و بررسی سیر ظهور و تطوّ تصوّف

و  الرّسولخطی  ةنسخيگانه از گیریا بهرهب ونگارانه و موردپژوهانه  تاريخ ةمنابع اسنادی و با شیو
ای  به بازجست شاخه ،ماوراءالنّهر نقشبندی تصوّف از صوفیان ،میراحمد کشّی ة، نوشتالمکتوباتفريد 

اين پژوهش بر آن است که  ةفرضی پرداخته شود. فرارودان نقشبندی در ديار تصوّفگمشده از کوچک و 

به ترسیم  ،ندینقشب از طريقت شده تر شناختهکم ایهلآثار و رسا و هاتبا شناسايی برخی از شخصیّ

 نقشبنديه دست يابد. ةپرگروند ةسلسل ةنامشجره ای فرعی ازشاخه
 

 .و فريد المکتوبات ی، شّ، میراحمد کَماوراءالنّهر، نقشبنديه، تصوّفکلیدی:  های هواژ

                                                
 Y.Azarmi@apadana-ihe.ir                                                             :مسئول نويسندة رايانامة . *

2، شمارة 7ادب فارسی، سال   

20، شمارة پیاپی 1396ستان پاییز و زم  
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 مه مقدّ .1

و  رود اين بین ،سرزمینی بوده است در شمال رود جیحون«ماوراءالنّهر»يا  «فرارودان»

پنج  مدّت به اين سرزمین حون شامل بخارا، سمرقند، خجند، اسروشنه و ترمذ.سی رود

قاجاريه  ةهای ايرانی و تا دور ن اسالمی ايران و مرکز حکومتترين مهد تمدّ قرن بزرگ

مولد و  ماوراءالنّهر .(«فرارودان» ذيل: 1387، )دهخدا تابع حکومت مرکزی ايران بوده است

بسیاری از شهرهای اين منطقه . نشمندان بزرگ ايرانی استدامفاخر و مدفن بسیاری از 

ازبکستان قرار گرفته  تاجیکستان و اکخ صد سال اخیر در يکهای سیاسی  ندیدر مرزب

 .است

 ماوراءالنّهر ةمنطق در نقشبنديه و خواجگان  يسويه، کبرويه، ةفرق چهار تاريخی منظر از

عرفانی با تاريخ آسیای مرکزی در  های تاند و تاريخ اين طريق داشته یتوجّه حضور قابل

 .(2: 2007اُلکات، )آمیخته است   هم

 آسیای مرکزی در ندگانیگرو دارای نیز ،گرفت سرچشمه بغداد از که «قادريه» طريقت

اهل گیالن در ايران  اصالتاً (ق1076)1گیالنی عبدالقادر قادريه، ةصوفی ةگذار فرق است. بنیان

 بود. 

عنوان طريقت  به مرکزی آسیای در که 2«مالمتیه» از است عبارت منطقه ديگرِ طريقت

ا پیروان آن در امّ ،های نامعلومی دارد و سرچشمه شودسرگردان شناخته می درويشانِ

 .(3: همان)شوند سراسر منطقه يافت می

، ماوراءالنّهردر  تصوّف ةترين فرق ترين و پرگرونده مهم عنوان بها طريقتِ نقشبنديه امّ

اين فرقه پس از عبور از مرزهای »ه بوده است. بر منطق مسلّطکنون طريقتِ ديرباز تا از

زادگاه خود در مراکز ثقل دنیای اسالم جاگیری نموده و قدرت و نفوذ سیاسی و دينی 

 هایفرازونشیباين فرقه پس از گذر از  .م(1: 1389 )ازدالگا،« خود را بسط داده است

 عنوان به و دهکردر قرن معاصر تجديد حیات  اًمجدّد  افول، های تاريخی فراوان و دوره

 حضور يافته است. نمود و ترين طريقت در آسیای مرکزی  پرگرونده
 

 ر نقشبندیهظهور و تطوّ .2

در غجدوان گذاری کرد؛ او  را عبدالخالق غجدوانی در نزديکی بخارا پايهجنبش نقشبنديه 

مريد او،  سپس .درگذشت میالدی 1221تا  1182های  بین سالو کرد  زندگی می

میالدی  1389بود و در بخارا در سال  3قصر عارفان ةنقشبند که از منطق الدّينبهاء

آسیای مرکزی و  های مهم جای او از زيارتگاه آرام .، اين جنبش را رهبری کردشدمدفون 



 119/ 20، شمارة پیاپی 1396، پاییز و زمستان 2، شمارة 7ادب فارسی، سال 

ترين و مهم نخستین  سلسله اين .(4: 2007 اُلکات،)اقصی نقاط عالم است  نقشبنديانِ ةقبل

 طريقتی صوفیانه نام خواجگان، . است  خواجگان  ةسلسل  ةادام و ماوراءالنّهر  ةصوفیان طريقت

آسیای میانه  در تصوّف درگسترش هشتم تا ششم یها سده در که است ماوراءالنّهر در

 اند.  سهمی بسزا داشت. خواجگان را اسالف فکری نقشبنديه و يسويه دانسته

  عبدالخالق  خواجه و (ق535  وفات:)  همدانی  وسفي هخواج ، خواجگان  ةسلسل  گذاران بنیان

 4.(384ـ383  :1386 ، جامی) بودند (ق575  وفات:)  کالن يا  زرگب خواجهموسوم به   غجدوانی

 ةيوسف همدانی، سرسلسل خواجه ةچهارگان خلفای از چهارم ةخلیف غجدوانی، عبدالخالق

اجه يوسف پس از انتصاب به خالفت، بخارا را به قصد شود. خوخواجگان محسوب می

و به هنگام عزيمت، مريدان را به عبدالخالق غجدوانی  کردترک  5شهر يَسی ،زادگاهش

 .(382: همان)سپرد 

 لذا ؛بودند  برخاسته  آن  اطراف  از بخارا يا روستاهای  همگی نقشبندی ةمتقدمان صوفی

  رواج  و خراسان ماوراءالنّهر  های در سرزمین  سرعت هبابتدا   از همان  نقشبنديه  ةسلسل 

  به  و التزام  وکدر سل  اعتدال  چون  اصولی  اعتقاد به  رواج  اين  تعلّ .(25 :1354)پارسا،   يافت

ندی بآنچه در تعالیم نقش .(11  :  1354پارسا، )بود   هیخانقا  نظام  به  نبودندو مقیّ  شريعت

 است و حفظ شريعت، و ديگر نفی خواطر.  سنّتباع يکی اتّ ،ده استبیش از همه تکرار ش
خلوت »ی را با شعار گزينی و پرسه و سی و تکدّ نشینی و خلوت همکتب نقشبندی چلّ»

ظاهر با خلق باشد و به  طرد کرد. صوفی نقشبندی بايد به «در انجمن، سفر در وطن

همین آسانی و سادگی و هیزد. گی بپرباطن با حق، با مردم درآمیزد و از بیکارگی و ياو

که اين طريقه از ايالت  چنان آن ؛يکی از علل رواج آن شد ،اعتدال سلوک نقشبندی

چینی هانسو تا قازان و قفقاز و قسطنطنیه و از هند و سند تا مصر و شام و از بلخ و 

 يک در و افتي انتشار (بالد اسالمی ةدر هم)بخارا تا بصره و بغداد و از توران تا ايران 

 .(11: 1354 پارسا،) «بود صوفیّه طرايق فوذتريننرپ و ترين بزرگ از يکی ،قرن دو

و  ماوراءالنّهردر   سنّت اهل  بیشتر علمای  پیوستن  سبب  شريعت  به  التزام  ،عالوه هب

جب به شريعت مو تقیّدروی و  اين میانه (.483  : 1315 ،)شیروانیبود   سلسله  اين  به  خراسان

ای میان طريقت و  نقشبنديان درآيند و فاصله ةشد بسیاری از علمای دين به حلق

اين طريقه  در حقّ (ق909-974)تمی هیکه کسی چون ابن حجر  چنانآن ؛شريعت نبینند

 پارسا،) «»گفته است: 

1354 :11). 
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 و خواجه (802  وفات:)عطار   الدّينرا عالء  سلسله  اين  نقشبند، خالفت  الدّينبهاءاز   پس

  بر عهده (895  وفات:)احرار    عبیداللّه  و خواجه (851  وفات:)   چرخی  پارسا و يعقوب محمّد 

 .(840 و 400ـ397 :1386 جامی،)گرفتند 

  شیوخ  ا در میان، امّ داشت  قتصادیو ا  سیاسی  الفعّ  نقش  نقشبنديه  تیموری  ةدر دور

  با تأسیس ؛ زيرا دانست  صوفی  شیوخ  احرار را بايد سرمشق  عبیداللّه  ، خواجه سلسله  اين

  حاکمان  میان  توانست  اش اعتبار و نفوذ مذهبی  سبب و به  اقتصادی  ةيافت ساختار سازمان

جو اَن . (53: 1380 ،)احرارها بکاهد  مالیات  شود و از میزان  واسطه  وران و پیشه  و کشاورزان

 ةدربار «موقوفات خواجه عبیداهلل احرار در آسیای مرکزی قرن نوزده» ةگراس در مقال

 احرار نوشته است: ةخواجمشايخ نقشبندی و  ةو قدرت و احترام ويژ نفوذ
اخر قرن تا او»ش بود.و نفوذ ويژه ای در میان هم عصرانخواجه عبیداهلل دارای احترام »

طريقت نقشبندی به واقع با بافت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دينی زندگی  15

تلفیق شد. موقعیت ممتاز طريقت در آن  ماوراءالنّهرشهری و روستايی خراسان و 

ه تصوّفعطفی را در تاريخ جماعات صوفی در شرق اسالمی ثبت نمود. م ةدوران نقط

هايی از ها شبکهی بهره مند شدند. آنتوجّهافع قابلجايگاه وااليی به دست آورده و از من

بلکه الگويی برای  ،شوروی ادامه يافت ةاعانه و فعالیت اقتصادی تشکیل دادند که تا دور

سازد. گرچه نقش فعال سیاسی و سازی جوامع دينی فراهم میتوسعه و نهادينه

فرد بهنحصرم تصوّفتیموری در تاريخ  ةاقتصادی جماعت صوفی نقشبندی در دور

از تأثیر نفوذ  یتوجّهجالب ةا مثال خواجه عبیدا... احرار و نقشبنديه نموننیست، امّ

دهد. وقف مبتنی بر نفوذ دينی هر شیخ را ارائه می ةيافتشیخوخیت و قدرت نظام

ط شناسی و کاريزمای فردی توسّهای نسبها، مساجد و مدارس و محدوديتزيارتگاه

 .(91-92: 1389)ازدالگا،  «.شد..شیوخ بانفوذ اعمال می
نقشبند، در قرن نهم نقشبنديان بسیار شدند و قدرت يافتند.  الدّينپس از بهاء»

نشین و گسسته از اجتماع نبودند. در بیشتر حوادث و ماجراهای آنان صوفیانی خانقاه

ها و ها و آشوبخراسان و ماوراء النهر نقشبنديان نقشی داشتند. در اغلب جنگ

وران و پیشه شود. و اين طريقه ديگر خاصّنقشبنديان ديده می ةها چهرالحهمص

نقشبنديان درآمده  ةدهقانان نبود، بسیاری از قدرتمندان و روحانیان متنفذ نیز در زمر

 .(14: 1354 پارسا،) «بودند

ولی  ،يافت. تیمور خود حنفی مذهب بوداندک رواج می اندک تشیّعدر عصر تیموری 

 ،الطوايفی مرگ تیمور و پیدايش ملوک کرد.ان عراق و ايران به مدارا رفتار میبا شیعی

 تشیّعو  تصوّف يافت. راه پیشاز بیش صوفیّه میان در ويژه به و داد تشیّعمجال بیشتری به 
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بلکه عقايد  ،معتدل امامیه تشیّعتنها  ظهور کردند. نه تشیّعآمیختند و صوفیانی م هم به

 های صوفیگری راه يافت. ه بعضی از مکتبشیعه نیز ب غال
گسترده بود. صوفیان علوی بسیار  ای سايه تصوّفبر  تشیّعخالصه در عهد تیموری »

راه يافته بود. برخی از درويشان مقید به  صوفیّهدر میان بعض  شده بودند. عقايد غال

اعت را و جم سنّتآداب شرع و عرف نبودند و اين همه مسلمانان معتقد و پیروان 

نقشبندی  ةاز میان برود و طريق سنّتبیمناک کرده بود که مبادا آثار شريعت و 

ی خالص است و اساس آن حفظ ای که سنّطريقه ؛العملی بود در برابر اين اوضاع عکس

 .(25: همان)« دوری از بدعتو  سنّتبه  تقیّداست و آداب شريعت 

صفويه از محبوبیت فراوانی در نقشبنديه که درست پیش از ظهور »صفوی  ةدر دور

درگذشت شاه نقشبند، اختالفات بازماندگانش با  ،خوردار بودندو افغانستان بر ماوراءالنّهر

کوب،  ين)زرّ« داد پايان ايران در آنان نفوذ به شیعی صفويان ظهور با همراه او جانشینی سر بر

1383 :53-54). 
  در بخارا( که  ای محله  )نام  جويباری  یوخش  ئتهیدر   نقشبنديه  ة، سلسل دهم  ةدر سد»

.  يافت  بیشتری  گسترش ،بودند  بیديه هد  سلسله  و از پیروانر احرا  عبیداللّه  از نوادگان

داشتند؛   شرکت ماوراءالنّهردر   طلبانه استقالل  در اقدامات  سیزدهم  ةدر سد  نقشبنديان

؛  قَره  قول  ايشان  خوجه  رهبری  ، بهم1872/ ق1289در  « چرچیک ةدر»  در قیام  جملهاز

  مراد نقشبندی  قربان  شیخ  رهبری  به ق1298در   تَکه در آخال  ترکمانان  در نهضت

  که  انجامید؛ و در شورشی  ستشک  به  که  ايشان  يا دوکچی  میرات  قربان  مشهور به

و   بنیگسن) «پا شد  به  ديجاندر اَنْ  يشان( ا )مَدْلی  علیمحمّد  سرکردگی  بهق 1316در

 (.46   :1985،  ويمبوش

  بسزايی  نیز نقش  در قرقیزستان  اسالم  ة، در اشاع نقشبنديه ةسلسل  ويژه ه، ب تصوّف

  ترکستان  پوشان خرقه نفوذ  ةدور  به  منطقه  اين در  تصوّف ةسابق . است  داشته

  دوم  جهانی  از جنگ  پس  ناحیه  اين  ها به با تبعید چچنی  تصوّف ةگردد. توسع بازمی

. دارد  طرفدارانی  ز در قرقیزستاننی  اکنون  سلسله  ( بیشتر شد. اين1945ـ 1939)

و   داغستان  به  هجدهم/ دوازدهم ة، در سد نقشبنديهة سلسل  ويژه ه، بماوراءالنّهر  تصوّف

  آن  اقوام  های قیام  مسلّطر تفکّ نفوذ کرد و  مناطق  اين  هایقیام  رهبران  قفقاز و در میان

،  نقشبندی  بخارايی  صوفی  يک  که  است  شده  گفته  که ها شد؛ چنان بر ضد روس  سامان

  ( را در راه در داغستان  قیام  رهبر نخستین)1793يا  1207  یامتوف  منصور اُشُرْمه  شیخ

 (.31 :همان) «آورددر  نقشبنديه  سلسله  به  همکّ  هسفر ب

  دستگیر و در زندان  خورد و وی  شکست  منصور اشرمه شیخ  قیام  گرچه

  ةدر سد  نقشبنديه  او را ديگر مريدان  مبارزه  سنّتشد،   اعدام  اشلسبورگ

 (.398-405: 7 ، ج1392، )منفرد دادند  بعد ادامه
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و   آن  شرقی  در قفقاز و بخش  نقشبنديان  شکوفايی  ةدور  و سیزدهم  دوازدهم ةسد»

خالد   ، شیخ کُردْمیر در شروان  اسماعیل  شیخ  همچون  نقشبندی  شیوخ .بود  داغستان

نفوذ بسیار   داغستان  جنوبيراقالر در  محمّديا   شروانی محمّد  و شیخ  کُرد از سلیمانیه

بود و در   قدرت  تاتارها در اوج  بین  صوفیّه  ، جنبش سیزدهم ةدر سد. ديافتن

در ق 1278ـ 1277( در  روسیه  )دهقانان  سِرْف  تاتارهای  از آزادی  پس  که  یهاي ناآرامی

 )آکینر، «تاتارها تشديد کردند  را میان  یروس ضد  احساسات  داد، نقشبنديان  رخ  منطقه

1366: 73.) 

 ، داشت  ادامه ق1349آغاز شد و تا ق 1336در   که  باسماچیان  در قیام  نقشبنديان»

  و جنیدخان  شیرمتيا کور  بیگمحمّد، شیر نهضت  اين  از رهبران  د. دو تنکردن  شرکت

 شوروی  بر ضد حکومت  مسلحانه  ایهدر مقاومت  همچنین  دو تن  بودند. اين  نقشبندی

  مجمع  از تشکیل  کردند. پس  ، شرکت يافت  ( شهرتق1340ـ1335)  «غزوات»  به  که

  الدّين ، نجم نقشبندی  شیخ ةعهد  به  غزوات  اين  رهبری ق،1335در   داغستان  علمای

، ابتدا با  نقشبندی  ، ديگر شیخ حاجی اوزن   هیبا همرا  شد. وی  گذارده يا گوتسو هوتسو

در   حاجی اوزن  از مرگ  جنگید و پس  دِنیکین  ژنرال  رهبری  سفید به  روس  نیروهای

در   ويژههب ، المللی بین  در سیاست  کهداد   بر ضد بلشويکها را سازمان  مبارزه1338

از ديگر .  تأثیر گذاشت  ايران  در شمال  سرخ  ارتش  ةمداخل  قدرت  محدودساختن

  که  چچنی  )از شیوخ  ياندارف  حاجی  از شیخ  توان می  ،دوره  در اين  نقشبنديه  های چهره

  در داغستان  آقوشه  علی شد( و شیخ  بعد اعدام  و سال  محاکمه ق1347ـ1346در 

-قیام  متوالی  برد. با سرکوبی  ، نام داشت  طرف بی  ها موضعیدر برابر بلشويک  که  مرکزی

: 7 ج، 1392، )منفرد«  گرفت  رونق  قادريه  ةسلسل  اندک در قفقاز، اندک  نقشبنديان  های

405-398). 

 آسیای مرکزی در دين اين ةسابق و اسالم بین عمیق گسلی شوروی، حکومت ةدور در»

ايجاد شد و نهادهای اسالمی يا   است، شمارهناپذير از آن بجدايی بخشی نیز تصوّف که

 .(124: 1993)شهرانی،  «محو شدند و يا توسط دولت مستحیل گرديدند

 از فروپاشی پس شوروی در نويسیتذکره» ةمقال در (Vernon j.scobell) اسکوبل ورنان

در اين دوران طريقت » :نوشته است «در ازبکستان معاصر احیای طريقت نقشبنديه و

 اًمجدّدر شوروی، هیا پس از فروپاشی اتحاد جماامّ ،ی به افول گرايیدمدّتنقشبندی برای 

بار ديگر در  تصوّفعالقه به 1992در سال  ،شوروی سابق زاز زمان استقالل ازبکستان ا

 .(131: 1389 ازدالگا،) «میان مردم ازبک شکل گرفت

آسیای  ةترين جريان صوفیانترين و گستردهکنون مهمنقشبنديه تاکوتاه سخن آنکه 

های ، شاخهمیالدی مهمرکزی بوده است. در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفد

کیانگ چین در از سین ؛سرحدات عالم اسالمی دامن گسترده بود تاطريقت نقشبندی 
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و  هند در جنوب تا رود ولگا ةجزيراز شبه ،غرب بالکان در ةجزيرشرق تا آفريقا و شبه

 مسلّططريقت نقشبندی، طريقت میالدی  نوزدهمتا  پانزدهمسیبری در شمال. از قرن 

 ،های رکودپس از دوره را تصوّفتنهايی بر تاريخ آسیای مرکزی بود. اين طريقت به

 .(5-4: 2007 قرامصطفی،) دوباره احیاء و نمايان کرد

 اً بهمجدّدو  بازنماياند را ودخ شد موفق رکود طوالنی هایدوره از پس يهنقشبند طريقت

تا  سیشود که حدود می شود. برآورد بدل مرکزی آسیای عرفانی طريقت ترينگروندهپر

کنند و هزار صوفی نقشبندی در ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان زندگی می چهل

دهند که دان يسويه و قادريه تشکیل میت عظیم را مريدهم اين جمعیّفقط حدود يک

 .(5: همان)هستند در ازبکستان و قزاقستان  اًمدّتع

 به موطن اين طريقت توجّهو گستردگی و پرگروندگی طريقت نقشبنديه از يک سو 

 ةدر منطقرا های خطی مربوط به طريقت نقشبنديه ، ضرورت احیای نسخهاز سوی ديگر

و  الرّسولةتحفخطی  ةبررسی نسخ به همین منظور؛ فزونی بخشیده است ماوراءالنّهر
 جديد به تحقیقات نقشبنديه هیرا تواند میفرارودان،  تصوّفاز میراث  فريدالمکتوبات

 در قرون متأخر باشد. 

 

 ةمنطق نقشبندی تصوّفی در ای خطّنسخهفریدالمکتوباتو  الرّسول تحفة .3

  ماوراءالنّهر

 ماوراءالنّهر ةنقشبندي مشايخ و صوفیّه از کشّی احمدمیر ةنوشت

خواجگان که در آن نويسنده به  تصوّفنام کتابی است در   ،سیزدهم قمری ةدر آغاز سد

برای تربیت سالکان نقشبندی در فصول حقیقت،  شريعت، طريقت و  سنّتپیروی از 

میانی و پايانی کتاب به عرفان از علم فقه و ملزومات شرعی آغاز کرده و در  فصول یه اوّل

، ستات عرفانی برجسته اهیّهای دگماتیک الگرايیده است. در اين کتاب صبغه تصوّفو 

 ای تقلیدی، تکرارِگونههای عرفانی کتاب بهسايه گسترده و بخش تصوّففقاهت بر آداب 

 تصوّفاز  توان آن را تصويری کاملمی ،روهای عالیِ عارفان پیشین است و ازاينآموزه

 انحطاط به شمار آورد. ةدور

مدرن نگاشته شده  ةرغم آنکه کتاب در اوايل دوربهاين است که  توجّهشايان  ةنکت

ای مهم در سیر اين نکته ؛شودده نمیديدر آن  اين دورهای از تأثیر چ نشانههی ،است

« نقشبنديه»ت مقاال مجموعه در ازدالگا الیزابت که است مرکزی آسیای در نقشبندی تفکرِ
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های نقشبنديان به دلیل استعمار روس از عقب ماندگی»به آن چنین اشاره کرده است: 

 (16: 1389 ازدالگا،) «بردند.قرن نوزدهم در آسیای مرکزی رنج می ةدی در طول نیممتعدّ

 آشکار است.فريدالمکتوبات و  الرّسولتحفة در وضوحبه ماندگیعقب اين هاینشانه و

 ،نقشبنديه تصوّفای کوچک و گمشده در تاريخ شاخه جويیِاز نظر پیاين کتاب 

 ةفرد اين کتاب در کتابخانبهمنحصر ةاست. نسخ توجّهمنبعی بسیار مهم و قابل

داری نگه 1672 ةعارف حکمت به شمار ةره در مجموعمنوّ ةمدين «»

سطری نگارش يافته و ابعاد  25 ةصفح 678کتاب در ، شايان ذکر است که شودمی

 ذکر شده است.  هجری1250 نیز سال استنساخ آناست.  18×26صفحات 
 

 کتاب ةنویسند ،آشنایی با میراحمد کشّی. 4

ضبط شده  «کیشی»های نسخ خطی به غلط، که نام او در فهرست «شّیاحمد کَمیر»

چ يک از منابع رجالی ثبت هیاو در  ةناماست. زندگی ماوراءالنّهر ةتصوّفاست، از مشايخ م

ای که نويسنده به سوانح احوال خود در ضمن کتاب نشده و از اشارات جسته و گريخته

 ای برای او تنظیم کرد. نامهتوان زندگیمی ،کرده است

 ترکستان از قرای سغد در «شّکَ» ةکه موطن او منطق آيداز اشارات نويسنده برمی

در  احمدمیر .(«میراحمد کَشّی»: ذيل 1355نفیسی، ) گويندمینیز  «شهر سبز»است که به آن

والدت او  .(313گ :1672ش ) بردمی نام خود منشأ و مولد عنوان به نارکان ةدر ازالرّسول تحفة

همچنین درگذشت او  .(همان) ی قمری بوده استهجر1146يا 1145های سال در احتماالً

 ؛بوده است 1250سال ،کتاب ةترقیم خه، درکاتب نس  اسماعیل بخاری، بنا بر اظهار مال

 .(317گ  همان: )سن داشته است  سال 105حدود  مرگهنگام  در احمدمیر لذا

احمد در طريقت ین مراد و مرشد میراوّلنقشبندی،  يوسفمحمّدموالنا حاجی 

مزار در  ةبیرون درواز» ،طريقت بنا بر اظهار میر اين شیخِ ةخواجگان بوده است و مقبر

ه متعارف مزار فیض آثار شرقی حضرت خواجه اسحاق کالباذی در شمال راه عامّجانب 

سمرقند از  .قهـ1172سال  احمد درمیر .(315گ همان: ) «نقشبند است ةضرت خواجح

موسی محمّدسید مالزمت و خدمت  قريب به هجده سال در وشده  6دهبید ةقري هیرا

ب شیخ خود مأذون به ارشاد و از جان ،مدّتپس از اين  . ویخان بوده استخواجه

بر مسند وعظ و ارشاد نشسته  هـ.ق1190به سال  وان طريقت شده دستگیری طالب

 .(همان) است
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بر نا ب م کرده است.حديث تعلّ ،خانخواجه ،ی در محضر استاد خودمدّتمیراحمد 

 داشته استيک واسطه از پیغمبر دعوی تعلّم حديث با  ،انخخواجه ،اذعان میر، شیخ او

خود به حديث  ی خوانده و سپس از اشتغالاحمد در اينجا خود را امّمیر .(318 گ همان:)

نی بر امّی بودن، با گفتار او میراحمد، مب ةذکر است که گفت شايانسخن گفته است. 

کتاب ديگری يافت  احمداز میر بخارا محل تأمل است. در خود ةسالهجده تحصیلِ بارةدر

مخزن يش به نام به کتاب ديگری از تصنیفات خو تصوّفل ا خود او در فصامّ ،نشد
 .(144همان: گ ) اشاره کرده است التعريف

 

 ی میراحمد کشّ طریقتی ةو شجر معنوی ةنامنسب. 5

 ةدربار« نقشبنديه ةعلی ةدر بیان ذکر سلسل» با عنوان میراحمد در مکتوب هفتادم رساله

 یتوجّهقدر و شايان العات گرانی اطّمعنوی خود فصلی نگاشته است که حاو ةنامنسب

 تصوّفاست که در تاريخ  ماوراءالنّهر ةنقشبندی در منطق تصوّفکوچکی از  ةشاخ ربارةد

 گم شده و در آثار نقشبنديه در ادوار بعد ذکر نشده است. 

نقشبنديه ذکر شده است. خانی در کتاب  ةبرای انتساب سلسلسه شکل  ،یطورکلّبه

 :اسناد سلسله را چنین نقل کرده استهيائق اجالء النقشبندحق يةحدائق الورد

«
 

 

 

 

3. 

 (1306 :6). 

نقشبندی به امام  ةکند، اسناد سلسلاحمد به آن اشاره میکه میر اینامهشجره در

از طرف پدر و جدّ پدری، از طريق  ،سواز يک )ع(رسد و از امام صادقمی )ع(جعفر صادق

از  ،رسد و از سوی ديگرمی )ص(پس به نبی اکرمو س )ع(ه به امام علی بن ابی طالبائمّ
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بن ابی بکر به سلمان فارسی  محمّديعنی قاسم بن  ،)ع(مادری امام جعفر صادق طرف جدّ

 ی اهلل علیه و آلهرم، صلّبه حضرت نبی اک يق و سپس مستقیماًو سپس ابوبکر صدّ

زير  يه به روايت میراحمد به صورت نمودارنقشبند ةنامدر اين مقاله نسب .رسد می

 درآمده است:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انشعاب آن پس از شیخ احمد فاروقی  ،نامهدر اين نسب توجّهبديع و شايان  ةنکت

 ،نقشبندی در منابعِ است که در منابع نقشبنديه به آن اشاره نشده است. 7سرهندی

ب به ملقّ ،معصوممحمّدموالنا  ةسلسله پس از شیخ احمد فاروقی سرهندی با پنج واسط

 ادامه
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، (642، 539: 1332ی، رالهوو  192: 1344شبندی، )خالدی نق (ق1009يا 1007م)« الوثقی عرو»

 محمّد، سید نور(200: 1344خالدی نقشبندی، ) (ق1055م )فاروقی  الدّينسیفمحمّدشیخ 

جانان اهلل جانحبیب الدّينموالنا شمس، (201: 1344 نقشبندی،)( ق1135فات: )و بدوانی

 1111 اريخ والدت او را به سالو ت اندطريقت نقشبنديه خوانده ةکننداحیا مظهر که او را

( )معتمدی، ق1158م )عبداهلل دهلوی موالنا شاهو  (684: 1332همان، )اند گفته هـ.ق1113يا 

کردی از ديار شهرزور واقع در  ،(م1827-1776)خالد  الدّينشیخ ضیاءبه  (113: 1368

و در (25-26: 2001)وايزمن،  رسد می، ريه بودقاد ةکه در ابتدا منسوب به طريقشمال عراق 

 دهد.حیات می ةکردستان ادام

را ت طريقت نقشبنديه ، وضعیّتصوّفاز پژوهشگرانِ تاريخ  ،(Abumanneh) ابومانه

 چنین ترسیم کرده است: از شیخ احمد  پس
يه در قرون بعدیِ اسالمی، شیخ و مجدّد ةپس از شیخ احمد سرهندی، نقشبندي»

 ةترين چهرطلبانه نديد. مهمحرکات اصالحعرفانی و  ةپیشوايی چون او در انديش

که  ( در کردستان عراق بودم1827فات: شیخ خالد شهرزوری )و ويه پس از امجدّد

نقشبندی را از ريشه برکند يا در سايه رها  تصوّفهای ديگر شاخه «خالديه»او  ةشاخزير

 .(306: 2003)« کرد

غاز دور جديدی در تاريخ از هند، نشانگر آ 1811بازگشت موالنا خالد در سال »

ی طريقت، مجدّد ةرغم نمايندگی شاخطريقت نقشبنديه در خاورمیانه است. به

ای به نام خالديه ساخت که سس شاخهؤت کاريزماتیک موالنا خالد او را مشخصیّ

 .(172 :1389 ازدالگا،) «در تمام خاورمیانه گسترش يافت سرعت به

کرده  به هندوستان نقل مکان ماوراءالنّهره از ک نقشبندی تصوّفاصلی  ةتن ،بنابراين

 ای نامه نسبا امّ ،دادند انتقال کردستان به او اعقاب و نقشبندی خالد موالنا را آن بار اين ،بود

از  کوچک شريانی ،کرده است مطرح فريدالمکتوبات و الرّسول تحفة در کشی که میراحمد

 میراحمد ضربان داشته و به ءالنّهرماوراکشد که در نقشبندی را به تصوير می تصوّف

-خازن سعیدمحمّد شیخ و الوثقیعرو معصوممحمّد شیخ میراحمد، نظر از است. هرسید

که  بودند «ثانی  الف مجدّد»مشهور به  ،احمد فاروقی سرهندیفرزندان شیخ ،حمهالرّ

پس  و قیالوثمعصوم عرومحمّدند. ابتدا شیخ اهيکی پس از ديگری به مقام واليت رسید

شیخ  ةالرحمه به واليت رسید و اين مقام به واسطسعید خازنمحمّداز او شیخ 

 ان به میراحمد کشی رسیدخهموسی خواجمحمّدد، موالنا سید عابمحمّدعبداالحد، شیخ 

بستری  تواند مینیست و  دست در چندانی اطالعاتنقشبندی  تصوّف ةشاخ ينا از که

 آسیای مرکزی باشد. تصوّفنقشبندی و  وّفتص ةبرای مطالعات بعدی در حیط



 هجری 13و  12های  قشبندی ماوراءالنهر در سدهن بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّفِ/ 128

 نتیجه .6

از کاشغر تا شمال  که است تصوّفترين فرق ترين و جهانیبزرگنقشبندی از  تصوّف

اين طريقت در فرهنگ  نخستینِ هایها و بنیانخاستگاه .ده استريقا و مغرب گسترآف

خراسان برخاسته از  ، جملگیاين فرقه ةیاوّلرهبران و  ايرانی و خراسان بزرگ نهفته است

آمیز اين اعتدال و همزيستی مسالمت ةروحی ،نقشبندی تصوّفی هاشاخصهاز بودند. 

سیاسی،  ةتکاپوی گسترد ،آنويژگی ديگر  و های اسالمی استفرقه با ديگر فرقه

به بعد است که پیش از آن در  صادی اين طريقت از قرن نهم هجریاقت اجتماعی و

 بوده است.سابقه کم تصوّفتاريخ 

باقی  محمّد الدّينسر برآورد، شیخ مؤيّد ماوراءالنّهرکه در  را تصوّفاصلی اين  ةشاخ

 اند.به بار نشآن را در اين سرزمین احمد فاروقی سرهندی  و شیخ بردبه هندوستان 

در آنجا  اعقاب وی وبا ظهور موالنا خالد نقشبندی به کردستان رفت  اين فرقه سرانجام

اً مجدّدای کوچک از اين طريقت پس از شیخ احمد سرهندی ا شاخهامّ دادند، ادامه آن را

شیخ های نام پنج پیر و مرشد عرفانی بهة ضربان يافت و با واسط ماوراءالنّهر ةدر منطق

 عابد،محمّدشیخ  عبداالحد، شیخ الرحمه،خازن سعیدمحمّد شیخ الوثقی،عرو معصوممحمّد

و  الرّسول تحفة کتاب صاحب ،کشّی میراحمد به خانخواجه موسیمحمّد سید موالنا
 رسید. فريدالمکتوبات

مذکور نمود يافته است، به  ةاست که احوال و مقامات اين پیران که در رسال هیبدي

ای از ابهام است و منتظر پرتوافکنی پژوهشگرانِ تاريخ دلیل کمبود منابع هنوز در هاله

 است. و عرفان اسالمی تصوّف
 

 نوشتپی
الجیالنی، او الکیالنی  الدّينمحیی محمّدعبدالقادر بن موسی بن عبداهلل بن حبکی دوست الحسنی، أبو .1

م( 1078/1166-/ ـه471-561سال والدت و وفات او را صاحب االعالم ) .(47 :1989 ،یأو الجیلی )زرکل

در جوانی به  .(47: 1989 زرکلی، و 507: 1382است )جامی،  محمّداو ابو ةکنی .ثبت کرده است )همان(

به قرائت قرآن و بعد از آن به فقه و حديث و علوم ادبیه  اوّل ؛بغداد رفت و به تحصیل علم مشغول شد

 پرداخت. او را کرامات ظاهر و احوال عالی بوده است. وی پیشوای طريقت قادريه است.

و  سوم ةد که در اواخر سدهایِ عرفانیِ پارسايی بوسنّت، يکی از «طريق مالمت»مالمتیّه يا همان  .2

(، ابوحفص حداد )د. حدود 271چهارم/دهم تحت رهبری حمدون قصّار )د.  ةهای سدنخستین دهه

وجه  ( در خراسان، خاصّه در نیشابور بالید.298( و شاگرد حداد، ابوعثمان حیری )د. 879 -878/ 265

مالمتیه، اگر نفس مهار نشود، به ناگزير امان به نفس بود. به گمان تمايز مالمتیه بدگمانی پیوسته و بی
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به هدف راستینش، يعنی ترتیب، او را از نیل ند و بديننشیمؤمن پارسا را عجب، ادعا و ريا در کمین می

 ،های مؤثر در مهار نفس امّاره برای رسیدن به اخالصد. به نظر ايشان، تنها روشدارمیاخالص باز

چنین گونه نمايش عمومی پارسايی و همهیز از هرر نفس با پرعمل ب ةکردن عرصتنگ :ازاند عبارت

ای با نگاه از زاويهالمت مدام نفس از طريق انکار خود م و بهتر از آنفروگذاشتن اعمال پسنديده و 

نامی )ترک های مالمتی برابر بود با اخفای کامل احوال باطنی شخص زير حجاب گمروش .متفاوت

. . .گونه عمل آشکار از اعمال حسنه(.سايی( و اجتناب از ستايش )ترک هرپار ةگونه نمايش رياکارانهر

مالمتیان در تالش خود برای دفع ريا و رفتار متظاهرانه، در بافتنِ حجاب گمنامی به دور خود کوشیدند 

قرامصطفی، )یختن با جامعه از خود نشان دادند درآم براینوای نیرومندی ترتیب، حرکت همو بدين

2007 :48). 

از قصر عارفان به طرف  :بر يک فرسنگی شهر بخارا بوده و ابتدا قصر هندوان نام داشته است هیدي .3

 .(87 :1383 ،بخاریرفتند )شهر بخارا می

(، خواجه ق555 وفات:خواجه يوسف همدانی، يعنی خواجه عبداهلل بَرقی ) ديگرِ ةهرچند سه خلیف .4

 ةکه سرحلق ق562 وفاتو خواجه احمد يَسَوی ) (ق552 وفات:حسن بن حسین انداقی ) محمّدابو

منفرد،  :)ر.ک «خواجگان نام برده اند ةنامند( را نیز در زمرمی «آتا»مشايخ ترک است و ترکان او را 

 («تصوّف»ذيل : 1392

  .است قزاقستان کشور استان قزاقستان جنوبی شهری در ،يَسی يا حضرت ترکستان .5

بديع محمّد، تألیف ر االصحابمذکّ ةکه در تذکر؛ چرادهبید بايد روستايی از توابع سمرقند بوده باشد  .6

باشند. دهبید می ةپدرانش از قصب: »... استآمده « انجام»تخلص  شاعری با ةنامزندگی ةسمرقندی دربار

ذ در جای ديگر نوشته شده در همین مأخ .(517: 1390)سمرقندی، ...« خود در سمرقند متوطن بوده 

: ناچار دهبید سوخت واجه قاضی، لطیف گفتهخن سوخته. ای از آدهبید، ويران شده پاره ةقصب»است: 

: 1390، همان) شودمی 1087( عدد رت به حساب جُمّل )ابجد، هوز، ...اين عبا ظاهراً .«1087سنه 

249). 

يه يا احمديه مجدّد ةگذار طريقبنیان م معروف هند وعارف و متکلّ (ق1034-971احمد سرهندی ) .7

اند. وی خوانده «فاروقی»او را  ،روو ازاين رسد میدوم  ةنسب او به خلیف است که نقشبندی ةدر سلسل

چشتیه بود و نیز استادان ديگر فراگرفت و به  ةصابري ةتحصیالت خود را نزد پدرش که از مشايخ طريق

آن روزگار که سیاست دينی اکبرشاه موجب اعتراض علما و  لیف پرداخت. احمد سرهندی درأتدريس و ت

المنقذ تأثیر که تحت ةاثبات النبوّشده بود، در کتاب  (مرکز حکومت) در شهر آگره ويژهبه ،متشرعان
به نقد تلويحی عقايد و اعمال اکبرشاه و نیز مذمت فالسفه پرداخت. پس از  ،غزالی نوشت من الضالل

موالنا  ةبه نام ،روافض ای در ردّرسالهشیعیان توسط ازبکان، وی در کتاب مشهد و قتل عام  ةمحاصر

داد. احمد پس از چند پاسخ تندی  ،دفاع از شیعیان نوشته بود رستمداری که در الدّينبن فخر محمّد

ا مجذوب امّ ،همراه پدرش از آگره به هند بازگشت و پس از مرگ پدر به عزم حج به دهلی رفت ،سال

ارشاد ة . چندی بعد با کسب اجازف از حج در خانقاه او اقامت گزيدشد و با انصرا باهلل باقی دمحمّخواجه 

احمد را به  اند خواجه باقی باهللنقشبندی اشتغال ورزيد. گفته ةاز او به سرهند بازگشت و به ترويج طريق

که در  الدّينجمله شیخ بدر؛ ازجانشینی خويش برگزيده بود و او پس از مرگ باقی باهلل خلیفگانی برگزيد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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را نوشت. شیخ احمد را به سبب و سمت اطالعات در فقه،  حضرات القدسکتاب  ،دفاع از عقايد شیخ

که در )مبنی بر اين های اکبرشاه و به استناد روايتیگزاریکالم و عرفان و اعتراضات شديد به بدعت

، «ثانی الف مجدّد» (،شودالح و احیای دين میمامور اص (ص)نام با پیامبر اکرمهزاره کسی هم ةآخرين سد

شرح ، مبدأ و معاد، معارف الدنیه، تهلیلیله ةسالراز آثار او دوم خواندند.  ةدين در هزار مجدّد يعنی
نامه و نیز چند رساله منسوب به او را  536او شامل  مکتوبات ،ترو از همه مهم اهللبرباعیات خواجه باقی 

 .(«احمد سرهندی»ذيل  :1375 تبايی،مج) توان نام بردمی
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