
  

  

  

  

  

  طريقت نقشبندية ماوراءالنهر در عصر تيموريان

  

  پور  شهرزاد ساسان

  )س( ي تاريخ ايران اسالمي دانشگاه الزهراادانشجوي دكتر

  ت عملي دانشگاه آزاد اسالميئعضو هي

  
  

  مقدمه

عنوان مشخصة برجستة  هگري ب هاي بارز عصر تيموريان گسترش بازار صوفي يكي از ويژگي
 قضاء و قدر ةتسامح مذهبي عصر مغول و پنداشته شدن حملة آنان به مثاب. استعرفاني و اخالقي 

الهي از سوي برخي از علماء، خالء مشروعيت مذهبي از دوران سقوط بغداد تا ظهور امپراتوري 
  .به گسترش تصوف انجاميد...  ها، ازبكان و عثماني و چيرگي تركان، مغوالن، جغتائي

هاي سياسي و اجتماعي قرن نهم  ترين شاخص سي از مهمهرج و مرج و ضعف قدرت سيا  
اين موضوع و نيز توجه بيش از حد سالطين تيموري به رهبران صوفيه و اختصاص . استق 

 ،هاي صوفيانه عنوان كانون هها ب موقوفات و نيز اهداي نذورات مردمي و رشد روزافزون خانقاه
اي كه عرفان و تصوف  گونه  به١.سريع نمودها را در دوران تيموري بيش از پيش ت نفوذ طريقت

  ٢.حتي در ادبيات و شعر اين دوران راه يافت
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دست  هبراي پيشبرد اهداف سياسي خود و ب) ق ٧٣٦ -٨٠٧(تيمور لنگ مؤسس تيموريان   
آوردن نوعي مشروعيت مذهبي ضمن حمايت از صوفيان و دراويش به وقف امالك و كمك در 

 -٨٥٠(خصوص از سوي شاهرخ  هاين سنت توسط جانشينان تيمور ب. ها پرداخت ه ايجاد خانقا
متوفي (و سلطان حسين بايقراء )  ق٨٥٣متوفي (بيگ  و الغ) ق ٨٣٧متوفي (، بايسنغر )ق ٨٠٧
هرچند كه اين امر در راستاي ارج نهادن به شرع و يا تظاهر به حفظ . ادامه يافت)  ق٨٧٣ -٩١١

هاي  ها و طريقت جه در دوران تيموريان هم با جنبشدرنتي. گرفته است اين حرمت صورت مي
 ةكه در نتيج) اللهي مانند حروفيه، نوربخشيه، مشعشعيه، مرعشيان، صوفيان نعمت(مآبانه  شيعي

هاي  هاي اهل سنت و مرگ دروني نهاد خالفت ميدان تجلي يافتند و هم با طريقت انهدام كانون
 تيموريان ةسياست دوگان. مواجه هستيم) رديه و نقشبنديهمانند مولويه، كبرويه، سهرو(مآبانه  صوفي

كه (النهر در حمايت از مذهب تسنن و در شرق، هرات و عراق و آذربايجان  در غرب و ماوراء
هاي  ها و طريقت به پيدايش جنبش) مند مذهب تشيع بودند هها عالق نلووتحت تأثير آق قوي

  .يدگوناگون و درنتيجه تضعيف دولت تيموري انجام
 رواج ) كه سراسر عبادت و زهد بود(كه در غرب ايران مكاتبي چون سهرورديه  در حالي  

 چون دوري از دستگاه خالفت عباسي جايگاه ،داليليه داشت، شرق ايران از قبل از دوران مغول ب
  .تري براي رشد جريانات صوفيانه بود مناسب
هاي اصلي  مكتب گذاران  ز آن جهت كه پايهالنهر ا  خراسان بزرگ و ماوراءةدر اين راستا منطق  

، التعرف ) ق٣٧٨(اللمع سراج  در كتب. تصوف غالباً از آن برخاسته بودند اهميت بسياري دارد
المحجوب  ، و كشف) ق٤٦٥( قشيريه ة، رسال) ق٤٢٠(الصوفيه سلمي  ، طبقات) ق٣٨٠(كالبادي 
 شمال ةمنطق. ين خطه را يافتتوان مباحث مختلفي از تصوف ا مي...  و)  ق٤٦٥(هجويري 

هاي  خراسان بزرگ و شهرهايي مانند بلخ، بخارا، خوارزم و سمرقند قبل از دوران تيموريان كانون
ها تقويت شد بلكه  در دوران تيموريان نه تنها اين كانون. مكاتب عرفاني و صوفيانه بودند

 هرات از دوران حكومت خصوص پس از انتقال پايتخت از سمرقند به هب(شهرهايي چون هرات 
ها، لنگرها و زواياي  هاي صوفيان و مكان برپايي خانقاه به كانون... و يزد و ) شاهرخ تيموري

  .مختلف تبديل شدند
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رسد عرفان و تصوف خراسان در آن روزگار دو وجه متمايز يكي رسمي و  نظر مي هب  
مشاغل ديواني گمارده عارفان رسمي به . درباري و ديگري مردمي و غيررسمي داشته است

گزين كه توجهي به  از سوي ديگر عارفاني عزلت. شدند و از معافيت ماليات برخوردار بودند مي
  ٣.حكمرانان نداشتند نيز وجود داشتند

هر بالش مساوي با پانصد ( آن هزارباش نقره اكه از سوي مادر منكوق(خاندان باخرزي   
هاي صوفي   و خاندان جامي از خاندان٤)ا دريافت كردندآباد بخار  جهت برپايي خانقاه فتح)مثقال

توليت اوقاف تربت و خانقاه جام )  ق٨٢١(شاهرخ تيموري در . مشهور خراسان آن دوران بودند
  ٥.را به اين خاندان سپرد

هاي دوران تيموريان، طريقت نقشبنديه است كه در حقيقت شكل  ترين طريقت از مهم  
هايي نظير بخارا، سمرقند و هرات  النهر و كانون يه بود كه در ماوراءتكامل يافتة طريقت خواجگان

النهر به  تدريج از ماوراء هرشد نمود و در پي چندين عامل دروني و بيروني گسترش يافت و ب
اي كه امروزه در آن كشورها پيروان  گونه راه يافت به...  كردستان ايران، عثماني، هندوستان، چين و

...  هاي خود را به سمرقند و هرات و ان از بخارا آموزهيين فرقه در دوران تيمورا. فراوان دارد
اشاعه داد و توانست در بين اقشار مردمي نفوذ كرده و تا حدودي به انسجام و همبستگي 

  .اجتماعي عصر تيموريان مدد رساند
  
  هاي آن   نقشبنديه و ويژگية فرق-1

   نقشبنديهة تولد و تحول فرق-1 -1

ت نقشبنديه نام خود را از خواجه بهاءالدين محمد نقشبندي بخاري صوفي مشهور قرن طريق
 خواجگانيه است كه ةاين فرقه يكي از فرعيات طريق. ق گرفته استبه سال  ٧٩١ متوفي ،هشتم ق

 مذكور چون همگي عنوان ةمشايخ طريق. هايي شده است در طي چندين قرن دچار فراز و نشيب
تغيير و تحوالت اين طريقت بدين . اند واجگان يا خواجگانيه مشهور شدهخواجه داشتند به خ
  : صورت بوده است
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آدم، ابويزيد  بن العارفين شيخ طيفوربن عيسي  اول تا زمان سلطانةاز عهد ابابكر صديق خليف: الف
  . خوانده شده است» صديقه«نام  ه در قرن سوم هجري ب)قدس سره(بسطامي 

نام طيفوريه معروف  هخواجه عجدواني سردفتر عزيزان به اعتبار نام بايزيد باز عصر بايزيد تا : ب
  . اند شده
 طريقت خواجگان شهرت يافته تا روزگار ةاز زمان خواجه عبدالخالق عجدواني كه به سرحلق: ج

  . يا خواجگانيه معروف گرديده است»  خواجگانةسلسل«بهاءالدين محمد نقشبندي بخاري كه به 
 دوم قرن ةنيم(تا زمان ناصرالدين عبيداهللا احرار ) شاه نقشبند(موالنا اويسي بخاري از عهد : د

  . اند ناميده» بهائيه«را  نام نقشبنديه يا در نسبت به بهاءالدين نقشبند آن ه، ب)نهم
مجدد (الطرائق امام رباني شيخ احمد فاروقي سهرندي   تا زمان قطب» عبيداهللا احرار«از عصر : هـ 

  ٦. به نقشبنديه يا احراريه شهرت يافته است)قدس سره() نيالف ثا
 از جمله ، نقشبنديه اقوال گوناگوني وجود داردة اين طريقت و كلمةدر رابطه با وجه تسمي  

اي رسيده كه ذكر تحليل در قلب وي نقش بسته   از كثرت ذكر به مرتبه»خواجه بهاءالدين محمد«
كه يكي از بزرگان ايشان به اين موضوع اشاره كرده  ، چنانمشهور گرديد» نقشبند«بود، الجرم به 

  :است
  ٧ ذكر حق را در دل خود نقشبند  اي برادر در طريق نقشبند

مؤسس اين سلسله در روستاي » محمد خواجه بهاءالدين«اي هم معتقدند كه چون  عده  
 اما چون روستايي ٨.تنام او شهرت يافته اس نقشبند در يك فرسخي بخارا به دنيا آمده اين فرقه به

بدين نام در بخارا وجود ندارد و براساس مدارك موجود محل تولد خواجه بهاءالدين روستاي 
  . رسد نظر مي قصر عارفان بوده اين قول نادرست به

بافت (چون خواجه و پدرش به شغل كمخابافي : اما آنچه به حقيقت نزديك است آنكه  
هاي  و به عبارتي شغل خانوادگي وي نقشبندي بر پارچهاند  و نقشبندي اشتغال داشته) اطلس

  ٩.ريزي كرده به نقشبنديه مشهور گرديد اي كه او پي اطلس بوده است، طريقه
در حقيقت قبل از ظهور خواجه بهاءالدين نقشبند سنگ بناي اين طريقت توسط سه عارف   

خواجه ابويعقوب ، )عارف قرن پنجم(و صوفي مشهور يعني ابوعلي فضل بن محمد فارمدي 
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صوفي قرن (و خواجه عبدالخالق عجدواني ) عارف مشهور قرن پنجم و ششم(يوسف همداني 
در طريقت خواجگانيه بعد از .  خواجگانيه نهاده شدةگذار حقيقي سلسل سس و بنيانؤم) ششم

از ( او خواجه محمود انجيرفغني ةعبدالخالق عجدواني، خواجه عارف ريوگري و سپس خليف
 خواجگانيه قرار ةس سلسلأو سپس خواجه علي رامتيني و سيد امير كالل در ر) بخاراتوابع 

  . گرفتند و سپس نوبت به بهاءالدين نقشبند رسيد
بوده و بعدها به همت شيخ » خواجه احمد يسوي«ثير أحدودي تحت ت اين طريقت تا  

رش يافت و توسط طريقت نقشبنديه گست» مال عبداهللا سماوي«مشهور به » عبداللهي سماوي«
 و در »مجدديه« ة آن به هندوستان كشيده شد و در آنجا در شاخة دامن،محمد باقي اهللا قبولي

  ١٠.نمايان شد» خالديه «ةسوريه در شاخ
 همداني در ابتدا نام ةسبب نام خواجه عبدالخالق عجدواني و خواج طريقت نقشبنديه به  
در عهد امير سيد كالل هم غالباً نام خواجگانيه  .دانست  خواجگانيه را بر خود مناسب ميةسلسل

 هر چند در زمان عبيداهللا احرار هم نام احراريه بر اين سلسله اطالق ،بر اين سلسله اطالق شد
.  خواجگان را در سراسر تاريخ فعاليت خود در ماوراءالنهر غالباً همراه داشتةشد، اما عنوان سلسل

 مجديه نام نقشبنديه از ةسس فرقؤم) مجدد الف ثاني(ي در زمان امام رباني شيخ احمد سهرند
  ١١.عنوان آنها جدا نشد

 ابريشم از ايران و آسياي مركزي به نواحي يارغند، ختن، ة نقشبنديه از طريق جادةفرق  
هاي   و سپس به شهرهاي مختلف استان(xiajiowy)كيانگ جنوبي  سو و كوچه در سين كاشغر، آق

 در چين رسوخ كرد، و (Shanxi) و شن شي (Mingxia)، مينگشيا (Caing hai)گاسو، چينگهاي 
» ايشاني«اين طريقت در چين به . هاي جديدي توسط مسلمانان در آن سرزمين برپا شد نهضت

 كه تا استاز انشعابات نقشبنديه در چين » جهريه«و » خوفيه« بزرگ ةدو شاخ. مشهور است
  ١٢.امروز برپا هستند

ر ميان مسلمانان يوگسالوي رواج يافته كه بيشتر در مقدونيه و بوسني  نقشبنديه دةطريق  
اي از نقشبنديه نيز در ميان زنگيان مسلمان سرزمين كنگو در آفريقا وجود  اند، همچنين فرقه بوده
  ١٤.»پيروان مجدديه امروزه در هند و پاكستان نيز فراوانند« ١٣.دارند



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي104

   مؤسس نقشبنديه ،ءالدين نقشبند مختصري پيرامون زندگي خواجه بها-1-1-1

 ١٥خواجه بهاءالدين محمد بن محمد بن محمد نقشبند بخاري مجدد و مصلح طريقت خواجگانيه
 وي ظاهراً جد.  ق در قصر عارفان يا هندوان از قراء بخارا به دنيا آمد٧١٨ و يا ٧١٧در محرم سال 

بوده اما پدرش مشهور به بابا » خواجگاني«شيخ و صوفي » خواجه محمد بابا سماسي«از مريدان 
 نسب خواجه با چندين واسطه به حضرت ١٦.صاحب سرمست به اين شيخ توجهي نداشته است

  . رسد مي) ع(امام حسن عسگري 
سه روز از والدت بهاءالدين گذشته بود و چون : آمده است كه» انيس الطالبين«در كتاب   

 بهاءالدين، او را به نزد خواجه رده بود، جدخواجه سماسي با مريدانش به قصر هندوان نزول ك
. بر خاطر من گذشت كه اين فرزند را به خدمت صاحب دوست برم«. برده تا او را بركت دهد

 او گذاشتم و به نياز و تضرع تمام او را به حضرت خواجه محمد بردم، ايشان ةمعامله بر سين
 پس از آن روي به اصحاب كردند و در آن ».ايم را قبول كرده او فرزند ماست، ما او«: فرمودند

چند كرت كه بر : خواجه توجه به ايشان نمودند و فرمودند.  بودند»سيد امير كالل«جمع خدمت 
آيد، و در اين كرت كه  اين موضع گذر كرديم، با شما گفته بوديم كه از اين خاك بوي مردي مي

ضع رسيديم با شما گفتم كه آن بوي از منزل شما به اين طرف متوجه شديم چون نزديك اين مو
آيد؟ و اينك آن مرد اين فرزند است،  زياده شد، مگر آن مرد متولد شده است، كه بوي او بيشتر مي

  ١٧.اميد است كه مقتداي روزگار گردد
خواجه بهاءالدين در سن هيجده سالگي ازدواج كرد و سپس در محضر خواجه محمد بابا   

به همراهي جدش بعد از مرگ سماسي به سمرقند رفت و به سماسي، حضور پيدا كرد، او 
امير كالل بنا بر . حضور كساني چون سيد امير كالل رسيد كه جانشين خواجه سماسي بود

و  ١٨»شتدر حق فرزند من بهاءالدين از تربيت و شفقت دريغ مدا«سفارش خواجه سماسي كه 
  . در ارشاد و تربيت وي كوشيد

و ) ديك گراني(هفت سال در مالزمت موالنا عارف ديگ گراني بهاءالدين بعد از طي   
سپس براي دو يا سه ماه در خدمت قثم شيخ، از مشايخ ترك منتسب به خواجه احمد يسوي به 
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نام  هرياضات و مجاهدات گذرانيد و حدود شش يا دوازده سال در نزديكي يكي از مشايخ ترك ب
  ١٩.خليل آتا بوده است

 در يكي از سفرهايش چون به هرات رسيد از سوي .و بار سفر حج نمودخواجه بهاءالدين د  
الدين گرامي داشته شد و علماي هرات در باب طريقت عرفان از  ملك معزالدين حسين بن غياث

متوفي (العابدين ابوبكر تايبادي،  االتي كردند و در سفر دومش به حج در هرات به ديدار زينؤاو س
 او شهرهاي مختلف خراسان و ماوراءالنهر را براي سير ٢٠. شتافتعارف مشهور عصر خود) ٧٩١

  . و سلوك و مصاحبت با مشايخ آن زير پا گذارد
 سالگي درگذشت و ٧٤ هجري قمري در سن ٧٩١االول  وي سرانجام در دوشنبه سوم ربيع  

  :اند در ماده تاريخ فوت وي آورده.  زادگاهش به خاك سپرده شد٢١در قصر عارفان
  آنكه بودي شاهراه دين و دولت ملتـش  ه دنيا و دينـاه نقشبند آن خواجرفت شـ

  ٢٣سبب آمدحساب رحلتش  زين٢٢»عارفان قصر«  مسكن و مـأواي او چون بود قصر عارفان
امروز نيز در بخارا خانداني هستند كه نسب «خواجه بهاءالدين ظاهراً فرزند ذكور نداشته اما   

اينان از نسل دختر . رسانند و در آنجا به خواجگان معروفند خود را به خواجه بهاءالدين مي
  ٢٤.اند حضرت بهاءالدين

 حنفي مذهب بوده اما با وجود اين، خود و مريدانش ،الزم به ذكر است كه بهاءالدين نقشبند  
 ة نسب صوفيانةكه شجر صورتي هاند، ب  شيعه جايگاه رفيعي قائل بودهةدر آثارشان براي ائم

. رسد مي) ع(به حضرت علي » حسن بصري«و ) ع( طريق امام رضا يعني از دو راه بهاءالدين از
 اول ابوبكر رسيده ةبه خليف) ع( نسب وي از طريق امام جعفر صادق ةبرخي اوقات هم شجر

  ٢٥.است
اهل بخارا معتقدند هر كه بدو . اند به خواجه بهاءالدين نقشبند كرامات بسياري نسبت داده  

 او وجود دارد، از جمله اينكه چون وي ةهايي نيز دربار افسانه. يا محفوظ استتوسل جويد از بال
دنيا آمده به عدد هفت ارادت خاصي داشته و يا اينكه در هفت سالگي قرآن را حفظ ه هفت ماهه ب
  ٢٦. قسمت تقسيم شود٧گذارند بايد به  درنتيجه هدايايي كه بر روي سنگ قبرش مي. كرده است
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  لمي خواجه بهاءالدين نقشبند آثار ع-2-1-1

  :آثار خواجه عبارتند از
اي از سخنان خواجه بهاءالدين نقشبند در مجالس صحبت كه از زمان  مجموعه:  قدسيهة رسال-١

كرد و بعد از   خواجه محمد پارسا مريد وي آن كلمات قدسيه را تحرير ميوگذشته است  وي مي
كه اين  ييليف و تدوين گرديد و از آنجاأها ت دداشت اين يا، مريدان ويةمرگ بهاءالدين به اشار
  . ناميده است»قدسيه« اوست، خواجه محمد پارسا آن را ةرساله شامل كلمات قدسي

اند اين اوراد را بهاءالدين در رويا از حضرت رسول آموخته و يكي از  گفته:  االوراد البهائيه-٢
ترتيب حروف تهجي  ده و بهداآن را شرح بن شمشاد مشكالت   ةنام حمز همريدان بهاءالدين ب

اند  هايي نگاشته ن ساخته و افراد ديگر بر آن شرحمدو .  
  . اوراد صغير-٣
  . موجود است»ايا صوفيه« ةاي از آن در كتابخان كه به فارسي است و نسخه:  الوارداتةرسال -٤
  . كه در مورد تصوف است: العاشقين  دليل-٥
  .نصايح و مواعظ استكه در مورد : نامه  حيات-٦
از او اشعاري در قالب رباعي نيز به فارسي وجود . اند الطالبين را نيز بدو نسبت داده  انيسةرسال -٧

  ٢٧.دارد
   جانشينان خواجه بهاءالدين نقشبند-3-1-1

گونه كه پيش از اين ذكر شد، طريقت نقشبنديه ابتدا در بخارا و اطراف آن رواج يافت و اما  همان
 جانشينان بهاءالدين، در ديگر شهرهاي خراسان و ماوراءالنهر گسترش يافت و مراكز از طريق

  .متعددي را دربرگرفت
خواجه عالءالدين عطار، شخصي كه به افتخار ازدواج : جانشينان اصلي بهاءالدين عبارتند از  

مرام گذار روايات محكم   خواجه محمد پارسا محقق خوشنام كه بنيان؛با دختر وي نائل آمد
 ةعطار چهر. استآيد و موالنا يعقوب چرخي كه زادگاهش غزنين  نقشبنديه به حساب مي

 نقشبندي از جايگاه خاصي ة سلسلةخاطر ادام ه ب»چرخي«، ليكن است اين سه تن ةبرگزيد
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 كه تحت نظارت وي نقشبنديه در بوداو از مشاورين خواجه عبيداهللا احرار . برخوردار است
  ٢٨. كامل يافتآسياي مركزي رواج

 گردآوري »انوار قدسيه«هاي بهاءالدين را تحت عنوان  اما خواجه محمد پارسا كه نوشته  
ثير أ كه تحت تاست »بهاءالدين نقشبند«ترين رهبران نقشبندي بخارا بعد از  نموده از مهم

 . اي داشته است عربي بود و با شاهرخ تيموري روابط دوستانه هاي ابن انديشه

ترش طريقت نقشبنديه در هرات، عبدالرحمن جامي و سعدالدين كاشغري عوامل گس  
 شاعر و دانشمند صوفي اين عصر كه از مريدان سعدالدين كاشغري بود و نوة او ،جامي. ندهست

يعني دختر خواجه كالن را به عقد خويش درآورد ضمن ياد كردن از اصطالحات متصوفه، عقايد 
  .سازد ميعرفاني نقشبندي را تا حدي روشن 

 خواجگان نقشبندي براي ة به طريق صوفيان يا طريق»اي رساله«الزم به ذكر است كه جامي   
سعدالدين «آشنايي مردم با فرقة نقشبنديه نوشته است و نيز در شرح رباعيات خود از مرشد خود 

ا آن  كه يان رپيك» الذهبةسلسل« اول مثنوي »اورنگ«از سوي ديگر . ها كرده است  نقل»كاشغري
فالعالتن مفاعلن (، به وزن از مزاحفات خفيف مسدس ٢٩داند  وي ميةترين سرود را صوفيانه

 منظوم ساخته و در اين دفتر »سلطان حسين بايقراء«نام  ، دفتر اول را، در معارف و اخالق به)فعلن
شايخ اصول عقايد اسالمي و مذهب اشعري را به درخواست فرزند خواجه عبيداهللا احرار كه از م

  :  الذهب چنين گفته استةسلسلنقشبدي است، ياد كرده و سبب ناميدن مثنوي را به 
ـر آن نــه آزادست  ه اسالل زهبيستــآن نه رشت«   ٣٠نام رشتــه ـب
  »هركه شير است از آن  نپيچد سر  الســـل زرـر شيران بود سـبه

 موالنا فخرالدين لرستاني جامي در آغازين برخورد با: كه در نفحات االنس آورده است چنان  
 ق به هنگام ٨٢٢ همچنين او خواجه محمد پارسا را در سال ٣١.به طريقت نقشبنديه متمايل شد
 در حقيقت نخستين ٣٢. سالگي به همراه پدرش مالقات كرده بود٥عبور از هرات به مكه در سن 

كاشغري در . ودپير طريقت نقشبنديه كه جامي دست ارادت به او داد، سعدالدين كاشغري ب
و به تربيت شاگردانش پرداخت و در نهايت از كاشغري كرد  غياثيه هرات سكونت اختيار ةمدرس

 خويش پسر معروف طريقت نقشبندي يعني غفور الري و ة جامي دو چهر٣٣.خرقه گرفت
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 كه تا حدودي به ابدي شدن حضور ٣٤ را به مرام نقشبندي جذب نموده»ضياءالدين يوسف«
  . ر ماوراءالنهر و هرات مدد رسانيدنقشبنديه د

قابل ذكر است كه جامي با تمام فضائل صوري و معنوي هيچ وقت بساط شيخي نگسترد و   
كه در آن عصر ( نقشبنديه ة مرشدي نداشت، بلكه همواره در عالم درويشي تابع مشايخ فرقةداعي

كرده  دايت او افتخار ميبوده و به ه  )خواجه عبيداهللا سمرقندي معروف به خواجه احرار است
جامي قطب طريقت نقشبندي )  ق٨٦٠( بدين ترتيب بعد از مرگ سعدالدين كاشغري ٣٥.است
 افرادي چون امير عليشير نوايي، سلطان حسين بايقرا وحسين واعظ كاشفي به او ارادت ٣٦.شد
  .ورزيدند مي

داهللا شاشي مشهور رهبر واقعي گسترش طريقت نقشبنديه در سمرقند خواجه ناصرالدين عبي  
  . استداران بزرگ ماوراءالنهر  به احرار از صوفيان و زمين

 ٨٠٦ متولد رمضان وخواجه احرار نيز از مشهورترين مشايخ نقشبندي عهد تيموريان   
 تحصيل »ابراهيم چاچي«هجري قمري در شاش از توابع تاشكند است، كه ابتدا نـزد خالويش 

تحصيل پرداخت، در بيست و چهار سالگي به هرات رفت و  ةكرد و سپس در سمرقند به ادام
از جانشينان بهاءالدين نقشبند )  هجري قمري٨٥١متوفي (مصاحب خواجه يعقوب چرخي 

وي در امر تحصيل  . هجري قمري به تاشكند بازگشت و به ارشاد مردم پرداخت٨٣٥در . گرديد
و بخارا و هرات باعث آشنايي و پيوند دست نياورد، اما حضور او در شهرهاي سمرقند  هموفقيتي ب

او با برخي صوفيان خواجگانيه و نقشبنديه چون خواجه بهاءالدين عمر، سعدالدين كاشغري، سيد 
عبيداهللا تا اين . الدين خاموش و عالءالدين عجدواني شد الدين خوافي، نظام كاظم تبريزي، زين

 او پس ٣٧.»او را بر كسي قدرتي نبود«لي قول فخرالدين ع هزمان ثروتي نداشت و تنگدست بود و ب
 علت ٣٨.اش يعني كشاورزي پرداخت از گذشت هفت سال به تاشكند بازگشت و به شغل پدري

روي آوردن او به اين شغل نسبتش با طريقت نقشبندي بود، چرا كه بسياري از پيروان اين طريقت 
 خود را در طريق ةتوانند طريق قول احرار مردم مي ه همچنين ب٣٩.در كسوت ارباب حرف بودند

  ٤٠.كسب و زراعت پنهان كنند
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از غايت نيازمندي گاهي پياده در برابر «گذاشت كه  سلطان ابوسعيد چنان به وي احترام مي  
بيگ بر   الغة و در جريان شورش محمد جوكي نو٤١».آورد جاي مي اسبش رفته، لوازم ارادت به

  ٤٢. صلح گرديدةواسط)  ق٨٦٦ -٨٦٧( شاهرخيه ةعليه ابوسعيد و محاصر
كه به (با بازگشت عبيداهللا احرار به تاشكند تا زمان حكومت ابوسعيد تيموري در سمرقند   

ترين قطب   نه تنها به بزرگ، با گذشت دو دهه احرار،)درخواست وي، احرار به سمرقند رفت
ماوراءالنهر محسوب داران و صاحبان ثروت در  ترين زمين  بلكه در رديف بزرگ،طريقت نقشبنديه

 كه »شيخ علي كردي«نام  هبعد از عبيداهللا احرار اين طريقت توسط يكي از مريدان وي ب. گرديد مي
 وي .عنوان معلم و مربي فرزندان احرار در نزد او خدمت كرد به غزنين نفوذ كرد هچندين سال ب

نديان طي چندين دهه هر حال نفوذ نقشب به. دست عمال دولت صفوي به قتل رسيد ه ق ب٩٢٥در 
ل مقاومت طوالني آن، تحمل مردم غزنين در مقابل تحصيل يدر غزنين ثبات داشت و يكي از دال

  ٤٣.مذهب تشيع بوده است
اما در دوران بعدي نقشبنديه گسترش يافت و عالوه بر آسياي مركزي در چين، هندوستان،   

  :ديه به فرعياتي تقسيم گرديد كه عبارتند ازتركيه و كردستان ايران نفوذ يافت و در اين راستا نقشبن
رسد كه   مي»مجدد الف ثاني«كه نسبت آن به شيخ احمد فاروقي سهرندي :  مجدديهة نقشبندي-١

  . تا امروز در هندوستان ادامه دارد
رسد كه در كردستان و  كه نسبت آن به موالنا خالد شهرزوري مي:  خالديهة مجددية نقشبندي-٢

  . ردتركيه رواج دا
  . منسوب به خواجه عبيداهللا احرار كه در آسياي مركزي رواج دارد:  احراريهة نقشبندي-٣
 ابريشم به چين رسيد و خوفيه يكي از فرعيات آن ةنقشبنديه از طريق جاد:  خوفيهة نقشبندي-٤

  . است
ثير أتهاي ماهوالون و مامي شين، در چين تحت  در چين رواج دارد و قيام:  جهريهة نقشبندي-٥

  . فرق جهريه و خوفيه انجام يافته است
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   اصول طريقت نقشبندي-2

و حفظ شريعت و دوري از بدعت ) ص(روش نقشبنديان در مجموع متابعت از سنت رسول 
و آن طي مراحلي است كه سالك با رهبري : تربيت جسماني: گردد است كه به دو طريق انجام مي
اما اگر . دهد  نظر او مراتب سير و سلوك را ادامه ميزيرگذراند و  يكي از مشايخ عصر خويش مي

گيرد، اين  سالك آداب و رسوم طريقت را از روحانيت مرشد كامل فراگرفته و از او بهره مي
.  معروف است»طريق اويسي«شود كه در اصطالح صوفيان به   تربيت روحاني ناميده مي،پرورش

تر از اتصال جسماني است،  ستگي در نزد عارفان قوي اين اتصال و پيوةنقشبنديان برآنند كه رشت
 مقرب خويش است كه او هر كس را كه مقرب درگاه ةاي از توجه حق تعالي به بند زيرا نشانه

فرمايد و براي ارشاد   باطن يكي از محبان و اولياي خود هدايت ميةوسيل هوي باشد، بدين طريق ب
عصر  العارفين بايزيد بسطامي هم الحسن خرقاني با سلطانكه ابو سازد، چنان طالبان حقيقت آماده مي

نبوده است، اما از طريق روحانيت او كسب فيض كرده و نسبت طريقه را از وي گرفته است و 
  ٤٤.بايزيد خود از روحانيت امام جعفر صادق تعليم گرفته است

 ةديه همان طريق نقشبنة، طريق»انوارالقدسيه« و »االنس نفحات« نويسندگان ةبنا به نوشت  
اهللا عنهم با رعايت اين اصل كه نه چيزي بر آن روش بيفزايد و نه چيزي از آن   كرام رضيةصحاب

التزام كامل سنت ه بكاهد و آن عبارت از دوام بندگي و عبوديت خداوند است، ظاهراً و باطناً ب
 از عادات و ها در جميع حركات ها و رخصت سنيه و عمل به عزيمت و اجتناب تام از بدعت

  ٤٥.اهللا بر طريق فراموشي و ترك و استهالك هرچه غير آن است سعادات با دوام حضور مع
هوش در ( خواجگانيه، عبدالخالق عجدواني بود كه بنيادهاي هشتگانه ةگذار اصلي طريق بنيان  

  را)دم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، ياد كرد، بازگشت، نگاهداشت، يادداشت
وقوف زماني، وقوف (با اضافه كردن سه اصل ) م١٣٨٩/ ق ٧٩١ (»بهاءالدين نقشبندي«بعدها 

  ٤٦. اين فرقه را ايجاد كردةگان  بنيادهاي يازده)عددي، وقوف قلبي
  :  طريقت نقشبنديه عبارتند ازةگان و اما اصول يازده

 آگاهي باشد و غفلت يعني هر نفسي كه از درون بر آيد، بايد از سر حضور و:  هوش در دم-١
بايد كه  قول سعد الدين كاشغري هوش در دم يعني انتقال از نفسي به نفسي ميه ب. بدان راه نيابد
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زند از حق سبحانه خالي و غافل  از سر غفلت نباشد و از سر حضور باشد، و هر نفسي كه مي
  ٤٧.نبود
بايد  ن نظر بر پشت پاي او ميكه سالك در رفتن و آمداينگويد يعني  كاشغري مي:  نظر بر قدم-٢

  ٤٨.بايد نيفتد تا نظر او پراكنده نشود و به جائي كه نمي
آن است كه سالك در طبيعت بشري سفر كند، يعني از صفات بشري به صفات :  سفر در وطن-٣

  ٤٩. حميده انتقال فرمايندةملكي و از صفات ذميم
 و اينكه بايد به ٥٠.ني استبه دو صورت خلوت ظاهري و خلوت باط:  خلوت در انجمن-٤

خواجه اولياي كبير از . شغلي و كاري از كارهاي ظاهري بپردازد تا از ساير خلق خدا متمايز نشود
خلوت در انجمن آن است كه اشتغال و استغراق و ذكر به «: خلفاي عبدالخالق عجدواني گفته

سبب استيالء ذكر بر حقيقت  اي رسد كه اگر به بازار درآيد، هيچ سخن و آواز نشنود به مرتبه
  ٥١.»دل
ذكر بر دو نوع . ترين اعمال صوفيانه است  كه مهم٥٢»معني ذكر لساني يا قلبي است به«:  ياد كرد-٥

 خواجگان از زمان عبدالخالق عجدواني ذكر خفيه رسم شد، ةدر طريق. و قلبي است) جهر(لساني 
 ظاهراً تا ٥٣. ذكر جهر نيز شايع گشتولي پس از عبدالخالق از عهد خواجه محمد انجير فعنوي

زمان خواجه بهاءالدين ذكر لساني وجود داشته و خواجه بهاءالدين آنها را منسوخ و تنها ذكر خفيه 
  . رايج شد كه تاكنون ذكر قلبي بين آنها معتبر است

كر سالك بعد از هر عبادت براي نفي هر چيز جز او، كه كنايه از رجوع ذا«يعني كه :  بازگشت-٦
خداوند مقصود من توئي و رضاي : سوي خداوند براي اظهار عجز و تقصير است آنكه بگويد به
  ٥٤.»)الهي انت مقصودي و رضاك مطلوبي(تو 
 به ٥٥.معني حفظ قلب از خواطر تعابير مختلفي دارد كه از اركان تصوف است به:  نگاهداشت-٧

 طيبه را ةكه در يك دم چند بار كلم  خواطر است چنانةعبارت از مراقب ديگر سخن نگاهداشت
 معني حفظ خاطر آن نيست كه اصالً«قول عبيداهللا احرار  ه ب٥٦.خاطر به غير او نرود: گويد كه مي

بلكه مراد آن است كه خاطر، حضور را مانع و مزاحم نباشد آنسان . سالك را خاطري به دل نيايد
  ٥٧.»دارد ميكه خسي بر آبي جاري افتاده و آب را از جريان باز ن
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عبارت از دوام آگاهي است به جناب حق سبحانه و استيالي «قول عبيداهللا احرار  هب:  يادداشت-٨
 يادداشت را رسوخ بازگشت و »جامي« ٥٨.شهود حق سبحانه است به توسط حب ذاتي

  ٥٩.»نگاهداشت دانسته است
بناي كار «باشد و اينكه يعني آنكه سالك همه وقت بر احوال خود آگاهي داشته :  وقوف زماني-٩

گذرد يا به   نفس شود كه بر حضور ميةاند كه دريا بند سالك را در وقوف زماني بر ساعت نهاده
  ٦٠.»رفت
رعايت عدد در ذكر قلبي راي جمع خواطر «قول بهاءالدين نقشبند يعني  هب:  وقوف عددي-١٠

 عبارتي در يك نفس ذاكر سه  به٦٢. علم لدني استة و يا وقوف عددي اول مرتب٦١.»متفرقه است
  . بار ذكر گويد يا پنج يا هفت يا بيست و يك

اول آنكه دل ذاكر در عين ذكر به حق تعالي آگاه باشد و : به دو معني است:  وقوف قلبي-١١
هر دو نوع وقوف قلبي توجه داشته   بهاءالدين نقشبند به...ديگر آنكه ذاكر از دل خود واقف باشد 

 آنچه مقصود است ةشمردند، زيرا كه خالص داشتند و الزم مي  قلبي را مهمتر ميرعايت وقوف«اما 
عبارت ديگر وقوف قلبي يعني آگاهي و حاضر بودن دل به  ه ب٦٣.»از ذكر وقوف قلبي است

  . خداوند
گزيني را با  نشيني و خلوت رو بودند و چله بدين ترتيب صوفيان نقشبنديه معتدل و ميانه  

در ميان رهبران آنها سادگي و سلوك و . اند من و سفر در وطن طرد نمودهاصل خلوت در انج
در خلوت را دربند و در خدمت را  «قول عبدالخالق عجدواني شود كه به پرهيز از بيكاري ديده مي

  ٦٤. طريقت نقشبندي گرديدة و اين عاملي براي نشر گسترد»بگشاي
شين خراسان بزرگ و ماوراءالنهر رواج يافت ن يكه طريقت نقشبنديه در نواحي سنّ از آنجائي  

از اين نظر پس . در واقع عاملي براي حفظ شريعت و سنت از نفوذ شيعيان و اهل زنديق بود
كه در  چنان. اند اي با نقشبنديان نداشته مسلماً صوفيان شيعي و شيعيان روابط چندان دوستانه

كند كه   را گمراه شمرده و نقل مي»ها ندينقشب«منين به وضوح قاضي نوراهللا شوشتري ؤالم مجالس
ها نوشته  سيد محمد نوربخش رهبر نوربخشيان تعريضي در يكي از مكاتب خود بر نقشبندي

  ٦٥.است
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ها هم در آثار خود تعريضاتي به طريقت نقشبنديه  يالله اهللا ولي رهبر نعمت حتي شيخ نعمت  
يگر اهل سنت و جماعت دوستدار خاندان نقشبنديان مانند د« با وجود اين ٦٦.وارد آورده است
  ٦٧.»تر ساخته است  خود اين گرايش را فزون،رسولند و تصوف

 نقشبنديه از ة فرق...اللهيه و نوربخشيه و عشقيه و  در نهايت با وجود فرقي چون نعمت  
 .كردند ق ديگر حمايت ميرقدرت زيادي برخوردار بود تا جايي كه در برخي اوقات از صوفيان ِف

 كساني نيز مانند مالحسين واعظ ٦٨.»از سيد قاسم انوار بود) عبيداهللا احرار( بارز آن حمايت ةنمون«
كه وي حنفي و  ليف كردند، با وجوديأت) ع( نام امام رضا ه خود را ب»ةنام فتوت«كاشفي كتاب 

  ٦٩.»شود  شهداي او گرايشات شيعي ديده ميةپيرو نقشبنديه بود در روض
  
  هاي طريقت نقشبنديه   آموزهها و  ويژگي-3

هاي  جاي نمانده تا بهتر آموزه اي بر گونه نوشته سفانه هيچأاز شخص خواجه بهاءالدين نقشبند مت
چند  هر. داشت هايش بر حذر مي حتي او مريدان خود را از ثبت گفته. طريقت وي درك شود

  . آوري نمود  جمع»يهانوار قدس«خواجه محمد پارساي بخاري بعدها كالم او را تحت عنوان 
نشيني و  ها، عدم توجه به سماع و خلوت و ذكر جلي و طرد چله  نامةعدم توجه به سلسل  
هاي عصر خود و التزام رهبران  گزيني و نيز اعتدال و آساني اين طريقت نسبت به طريقت خلوت

ري نيز و  كسب و كار و پيشهةروحي. اين فرقه به شريعت از خصوصيات اصلي اين طريقت است
  . هاي رهبران و پيروان اين طريقت است از ويژگي
اين . ثير جنبش مالمتيه بوده استأت الدين نقشبند تحت رسد كه خواجه بهاء نظر مي هچنين ب  

نوعي واكنش « ابوصالح حمد و بن احمد بن عماره در نيشابور گسترش يافت كه ةوسيل هطريقت ب
نها تقوي و زهد عاري از هرگونه تظاهر بود، بناي كار در مقابل زهد كراميان بود، اساس فكر آ

ياران را بستايند و خويشتن را سرزنش كنند، براي خود رنج بخواهند و براي «مالمتيان آن بود كه 
  ٧٠.»ديگران راحت

هاي صوفي شيعي  ويژگي ديگر اين طريقت واكنشي بود كه در برابر گرايش روزافزون فرقه  
. يخته شدن تدريجي تصوف به تشيع، صوفيان غير شيعي را بيمناك نمودآم. داد از خود نشان مي
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عنوان تالشي براي جلوگيري از اين روند توسط بهاءالدين محمد نقشبند  طريقت نقشبندي به«
. گشت نفي كرد باز مي) ع( طالب هاي طريقتي را كه در مجموع به علي بن ابي احياء شد و سلطه

دهم به بعد، با درآميختن تصوف به /  چهارمةاث صوفيانه را كه از سدخواستند تا مير نقشبنديان مي
  ٧١.»فراهم شده بود از بين ببرند) ع( شخصيت علي

 از بارزترين جريانات عصر تيموريان توجه سالطين تيموري به جريانات شيعي و نيز رواج  
تصوف مانند پلي در اين دوران . هاي گوناگون بوده است هاي شيعي به صورت روزافزون انديشه

  .  گسترش جريانات شيعي را آماده ساختةميان تسنن و تشيع زمين
طريقت نقشبنديه هر چند در متابعت شريعت و مراقبت ظواهر و سنت اصرار داشت، اما   

خصوص از عصر خواجه محمد پارسا تا عبيداهللا احرار با توحيد  هبعد از عهد بهاءالدين نقشبند ب
 خواجه عالءالدين عطار و سعدالدين ...همراه شد ) وف به وحدت وجودمذهب معر (٧٢عربي ابن

 و اين نشان ديگري است ... اند كوشيده الدين مي  و جامي در شرح و تقرير آراء محي...كاشغري 
  ٧٣.بر تحول مداوم تصوف

ذ  آنها را اتخا»مجدديه« ة كه برخي از افراد نقشبنديه تير»عربي ابن«اما نگرش مهم نسبت به   
 ايدئولوژي عرفان ٧٤.طور واپسگرايانه به بهاءالدين و مكتبش اتصاف داد هتوان ب اند را نمي نموده

  :از جمله. نقشبندي بنا بر چند دليل با ساير فرق عرفاني تفاوت دارد
  ؛(Cishtis) داشتن ديدگاه پويا و صريح در مقابل ديدگاه آرام و منفعل چشتيه -١
  ؛.. .عربي هموار گرديد  دئولوژي با ساير مذاهب با طرد مكتب ابنها و مجاري تماس اي  راه-٢
 ارشاد مقامات دولتي و پر شدن شكاف ميان صوفي و حكومت و درنتيجه ايجاد مشكالت -٣

   ؛جديد
 ،مكتب خود را اشاعه دادند) بيان شيخ(ها كه از طريق ملفوظات   برخالف ساير سلسله-٤

   ؛ خود را ترويج نمود مكاتبات رهبرانةنقشبنديان در ساي
 ةگذاري كردند، نقشبنديه انديش كه رهبران ديني سابق انديشة واليت را شالوده  در حالي-٥

گذاري  را پايه) باشد نوعي اقتدار روحاني كه جهان از نظر اعمال ديني به وي پايبند مي(قيموميت 
  ٧٥.كرد
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   اقشار مردميوري، كسب و كار رهبران نقشبندي و نفوذ در  پيشهةروحي: 1-3

 بود اما چون وي در »خواجه يوسف همداني« و اين طريقت  گذار واقعي اين روش گرچه بنيان
بخارا رحل اقامت افكند، لذا اين طريقت ابتدا در بخارا و روستاهاي اطراف آن در ميان مردم 

ن گرويدند، ييور رواج يافت و بعدها رفته رفته اميران و صاحبان جاه و مال بدين آ عادي و پيشه
 رفتار اهل سلوك و پيروان اين طريقت با غني و فقير يكسان بود و اينان چه در فقر و چه در زيرا

. پرداختند خواجه بهاءالدين و پدرانش به شغل نقشبندي مي. كردند غنا رعايت اصول انساني را مي
زراعت و گلكاري گاه  عبيداهللا احرار نيز در كنار ، و جد٧٦پدر سعدالدين كاشغري بازرگان بود

 خواجگان زندگي ة همچنين ديگر مريدان اين طريقت از سلسل٧٧.كرده است تجارت نيز مي
 ٧٨گيري مانند سيد اميركالل ابتدا به كشي. كردند اند و از دسترنج خود امرار معاش مي اي داشته ساده

و فروش آن امرار  و اميرشاه فرزندش كه از طريق آوردن نمك از صحرا ٧٩گري و سپس به كوزه
 و خواجه رامتيني به بافندگي ٨٠نمودند و خواجه محمود انجير فغنوي به شغل گلكاري معاش مي

 دو تن از مشايخ و شاگردان خواجه علي رامتيني يعني محمد كالهدوز و خواجه ٨١.پرداختند مي
و جنيد  ٨٢.خواجه محمد بابا سماسي زراعت پيشه بود.  محترفه بودندةمحمد حالج از طبق

  ٨٣.اند بغدادي را به انتساب شغل پدرش كه آبگينه فروش بوده است قواريدي و زجاج گفته
خواجه بهاءالدين نقشبندي را حاجب و درباني در كار نبود و چون علت را از وي «همچنين   

 خواجگانيه و ة بنابراين رهبران سلسل... ٨٤.»بندگي با خواجگي راست نيايد: پرسيدند فرمود
هاي اجتماعي و سياسي  اي داشته و به دور از جنجال نديه در ابتدا زندگي زاهدانه و سادهنقشب
تدريج مشايخ نقشبنديه برخالف اسالف خود صاحب عزت و حرمت و  بردند، اما به سر مي به

اقتدار شدند كه حتي نزد سالطين تيموري صاحب مقام و دستگاه شدند، مانند خواجه عبيداهللا 
حق «در نفحات آمده است كه . ب امالك و موقوفات كثيره در سمرقند بوده استاحرار كه صاح
گاه بعضي از اولياء را لباس غنا بپوشاند تا صورت حال ايشان از نامحرمان » سبحانه و تعالي

  ٨٥. طالبان مال و متاع دنيوي به حساب آرندةپوشيده ماند و اهل ظاهر آنان را در زمر
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  ي نقشبنديان رو اعتدال و ميانه: 2-3

تدريج طريقت نقشبنديه از طريق جانشينان بهاءالدين و مريدانش در شهرها و نواحي مختلف  به
پس از بخارا توسط سعدالدين كاشغري و عبدالرحمن . ماوراءالنهر و خراسان بزرگ رواج يافت

اهللا  مركز تجمع و پايگاه نقشبنديان شد و سمرقند با سكني گزيدن خواجه عبيد،هرات، جامي
احرار در آن در عصر سلطان ابوسعيد و سلطان احمد تيموري سومين پايگاه صوفيان نقشبندي 

ي حنفي با ويژگي تمركز در شهرها در ماوراءالنهر گسترش بدين ترتيب اين طريقت سنّ. گرديد
  . يافت
ي نقشبنديه به حقيقت مصلح تصوف اسالم» موالنا فخرالدين واعظ كاشفي«بنا بر اظهار نظر   

داشت، تصوفي كه در ظواهر و رسوم } دستگاهي{ض به تصوف خانقاهي ابود، مكتبي كه اعتر
گونه مراتب شيخي و  ور شده و از اصل و معناي عرفان به دور مانده بود، نقشبنديه آن غوطه

  ٨٦.نمود كرد و با آن شديداً مخالفت مي  ميدمرشدي را كه جز نام و مقام چيزي در درون نداشت ر
روي  نشيني، پرهيز از بيكاري و تنبلي، اعتدال و ميانه نشيني و چله ين ترتيب طرد خلوتبه ا  

زيستي باعث رواج اين طريقت از ماوراءالنهر و ايران به چين،  و التزام نقشبنديان به شريعت و ساده
ين  شد كه در طول دو قرن پرنفوذتر...قفقاز، عثماني، هندوستان، مصر و شام، بصره و بغداد و 

  . طريقت صوفيه گرديد
   نقشبنديان و سالطين تيموري :3-3

ها به  تدريج برخي از خانقاه توجه بيش از حد سالطين تيموري به پيران طريقت باعث شد كه، به
هاي سياسي  هايي جهت مخالفت با حكومت تبديل شوند كه بعضاً برخي از نهضت مراكز و كانون

خصوص شاهرخ، ابوسعيد، سلطان  هطين تيموري بسال. و مذهبي را در اين عصر جهت داد
 بيش از حد بر فقر و درويشي ةحسين بايقرا به صوفيان نقشبندي توجه فراوان داشتند و آنها با تكي

هاي عصر را تقويت  هاي حكومتي خان  مستقيم با بيگانگان هرچند پايهةو تقيه و عدم مبارز
 مردم با ةا جهت دخالت در كارهاي جهاني و مبارزلي ريها دال تدريج نقشبندي كردند، اما به مي

كرديم در اين  اگر ما شيخي مي«: گفت شيخ عبيداهللا احرار مي از جمله. حكام ستمگر ارائه نمودند
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 ظلم اند كه مسلمانان را از شر يافت، ليكن ما را كار ديگر فرموده روزگار هيچ شيخي مريد نمي
  ٨٧.»نگاه داريم

ها احترام فراوان   تيمور خود به مشايخ صوفيه از جمله نقشبندي:شد ذكر گونه كه قبالً همان  
 نقشبنديه را در گنبد سفيدان سمرقند كه پدرش تراغاي نيز در ميان آنها ةگذارد وي مقابر صوفي مي

 ارتباط شاهرخ با ٨٩.گذارد نيز بدو حرمت مي) معزالدين( ملك حسين ٨٨.برد آرميده بود از ياد نمي
 عصر ساخته بود و نوعي سوءظن ة اهل سنت، دربارش را ميعادگاه متشرعاهدانما و زفقها و عل

ها به جايي كشيد كه يك بار فقهاي حنفي و   كار اين تعصب.نسبت به اهل تصوف ايجاد شده بود
 عارف و محقق عصر را كه در عين حال شاعري صوفي مشرب بود، ،الدين حسين خوارزمي كمال

 بود» قول به اتحاد«يا » اعتقاد به وحدت وجود «مضمونشش كه هاي  غزلي ازبه خاطر مطلع يك
را كه خود ) ق ٨٣٥وفات (» الدين علي تركه صائن«همچنين . در برابر شاهرخ به محاكمه كشيدند
هاي شيعي و صوفيانه از يزد به هرات احضار كردند و او ناچار  فقيه و قاضي بود به اتهام گرايش

.  تصوف و حكمت انكار نمايد، و اين از بيم آزار فقها بود و صحت نداشتشد ارتباط خود را با
در هرات و ماوراءالنهر رونق يافت و مشايخ نقشبندي آن را تصوف با اين حال چندي بعد دوباره 

 هم در اين ايام در كرمان »اهللا كرماني سيد نعمت«كه  الاقل در محيط اهل سنت ترويج كردند چنان
  ٩٠. دعوت او نشدةر كرد و منع و مخالفت فقها مانع از توسعبساط خانقاه داي

اي با شاهرخ   بود كه روابط دوستانه»محمد پارسا«از مشايخ و دراويش بخارا در اين عصر   
كه خليل سلطان قصد پايان دادن به  يياو در سمرقند اقامت داشت، از آنجا. تيموري داشته است

 ترويج دين مبين اسالم به ميان ةحمد پارسا را به بهاناين روابط ظاهراً خطرناك را داشت، م
اما درخواست كرد كه قبل از . محمد پارسا اين پيشنهاد را پذيرفت. صحرانشينان استپي روانه كرد

كه شاهرخ و خليل سلطان با هم  اما درست زماني.  به زيارت مقابر عزيزانش در بخارا برود،رفتن
اي در حمايت از شاهرخ در مسجد جامع بخارا قرائت  رسا، نامهند، شيخ محمد پابود نبرد در حال

 شديد شيوخ بخارا ةاين موضوع عالق. نمود و بعد آن را به دربار خليل سلطان در سمرقند فرستاد
عنوان قطب  هترتيب تا اين زمان خواجه محمد پارسا ب  بدين٩١.داد را نسبت به شاهرخ نشان مي

جه شاهرخ، سلطان وقت تيموري را به خود جلب كند و از اين  نقشبنديه توانسته بود توةفرق
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نان اختصاص ه آزمان طريقت نقشبنديه به امكانات عظيم مالي و رفاهي كه از سوي سالطين ب
ها  شاهان تيموري از نفوذ نقشبندي.  مالي خود را تقويت نمودندةيافت دست يافتند پس بني مي

نهاد و حتي   دانشمند تيموري بود كه به نقشبنديان وقعي نميةبيگ اميرزاد استفاده كردند و تنها الغ
كوشيد، يك بار خواجه محمد پارسا را به آزمايش كشيد و بار ديگر دستور داد  در تخفيف آنها مي

 البته نقشبنديان ٩٢. را دست و گردن بسته و سر برهنه نزد او آوردند»الدين خاموش موالنا نظام«تا 
كه عبداللطيف ميرزا،  چنان. العمل نشان دادند بيگ از خود عكس  الغنيز در مقابل اين عمل

 ،)ق ٨٥٣رمضان (بيگ را بكشند و خود به سلطنت رسد  نقشبنديان را ياري كرد كه پدرش الغ
سالطين ديگر چون ابوسعيد . بيگ در دل داشتند اي كه مشايخ نقشبندي از الغ  كينهةفقط به انگيز

قت و مريدان آنان در جهت رسيدن به اهداف سياسي خود و امرايشان ميرزا از نيروي پيران طري
كه ابوسعيد ميرزا را نقشبنديان در فتح سمرقند و رسيدن به سلطنت ياري  كردند چنان استفاده مي

  ٩٣.كردند
 صلح ميان ميرزا عمر شيخ، ميرزا محمود و ميرزا محمد فرزندان ةعبيداهللا احرار واسط  

 او را به ة از مرگ احرار، ميرزا احمد حاكم سمرقند دستور داد جنازابوسعيد بوده است بعد
ها مثل تمغاي بخارا و ماوراءالنهر   لغو انواع ماليات٩٤. كفشگير دفن كردندةسمرقند آورده در مدرس

 سلطان ابوسعيد ٩٥.از اقدامات خواجه احرار در جهت تقويت اوضاع معيشتي مردم بوده است
نيز به عبيداهللا احرار ارادت )  ق٨٧٢ -٨٩٩(فرزندش ميرزا سلطان احمد و )  ق٨٥٥ -٨٧٢(ميرزا 
در واقع عبيداهللا به خواهش سلطان ابوسعيد بود كه مسكن و مأوايش را .  فراوان داشتندةو عقيد

سلطان ابوسعيد از غايت نيازمندي گاه «قولي  ه و ب٩٦.سوي سمرقند آمد هدر تاشكند رها كرده و ب
  ٩٧.»آورد جاي مي رفته و لوازم ادب و ارادات به» عبيداهللا احرار«پياده برابر اسب 

هاي تيموري جان باخته و سلطنت  هاي ميان اميرزاده اي از نقشبنديان در جدال و رقابت پاره  
سلطان حسين بايقرا نيز به تأسي از . اي از اين ميرزاها مرهون حمايت نقشبنديان بوده است پاره

  ٩٨. نقشبنديه گرديدةوارد طريق» جامي« و به هدايت استاد زمان خود »ئياميرعليشير نوا«وزيرش 
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  نتيجه

دليل نزديكي جريانات  هگونه كه در جاي جاي اين مقاله ذكر شده است، در عصر تيموريان ب همان
 اجتماعي ايران حاكم گري بر جو عرفاني و صوفيانه به تشيع و تسنن، روح مذهبي و عنصر صوفي

دست آوردن مشروعيت مذهبي و پيشبرد اهداف سياسي خود به دراويش  هلنگ براي بتيمور . بود
و صوفيان توجه نمود و براي آنان امالكي وقف نمود، اين سياست در عصر جانشينان تيمور نيز 

خصوص در شرق ايران بيش از پيش  هها ب گري و احداث خانقاه ادامه يافت و درنتيجه بازار صوفي
  . داغ شد
. هاي زيادي را طي نموده است ن زمان اوضاع اجتماعي و سياسي ايران فراز و نشيبدر اي  

هر چند در اين عصر شاهد رواج و گسترش برخي هنرها و ظهور مكتب هنري هرات هستيم، اما 
 ماوراءالنهر و ةتوجهي آنان به منطق سالطين تيموري به هنر و تصوف باعث بيحد توجه بيش از 

قابل ذكر است كه ِاعمال سياست تسامح نسبي مذهبي . ها شد خي طريقتدرنتيجه گسترش بر
عصر مغول در ايران كه نيازي به برگرفتن مشروعيت مذهبي از كس يا نهادي در خود احساس 

 اسماعيليه از عوامل ةخصوص سقوط كانون خلفاي عباسي و نيز قلع و قمع كردن فرق هكرد، ب نمي
بدين ترتيب در كنار اين باور خرافي كه . باشند  فوق ميةزمينبسيار مهم سياسي و اجتماعي در 

اي از علما مشيت الهي قلمداد شد عوامل ديگر هم دخيل   مغوالن به ايران از سوي پارهةحمل
دست آوردن مشروعيت  هرسد كه هنوز در شرق وجود يك كانون مذهبي جهت ب نظر مي هب. بودند

رسيد و تيموريان اين ضعف  نظر مي ن ضروري بهخصوص با اضمحالل حكومت مغوال همذهبي ب
مشروعيت سياسي در فاصلة سقوط . را در توجه به دراويش و رهبران صوفيه جبران نمودند

عنوان مدعي جديد وارث خلفاي عباسي هم عاملي  خلفاي عباسي تا ظهور امپراتوري عثماني به
مآبانه در مركز ايران  هاي شيعي از سوي ديگر وجود نهضت. براي گسترش فرق صوفيه بوده است

ها كه خود مدعي عنصر  اللهي كيا، نعمت مثل حروفيان، نوربخشيه، مشعشعيان، مرعشيان، آل
پس نقشبنديان به راحتي در . خود مشغول كرده بود هاند آنان را ب گستري بوده ستيزي و عدالت ظلم

  . ماوراءالنهر گسترش يافتند



 

  

 فلسفه، كالم و معارف اسالمي120

اش قرارگرفت كه  بيگ نوه ، ماوراءالنهر در اختيار الغاز سوي ديگر چون از عصر تيمور  
نقش چنگيز و يا تيمورلنگ را بازي كند نقشبنديان به دور از دقيقاً خواست در ماوراءالنهر  مي

با مرگ .  نفوذشان به هرات يعني پايتخت رسيدةحكومت مركزي رشد كردند و سپس دامن
هاي شاهزادگان بر سر جانشيني افتاد و  شاهرخ، حكومت تيموري در سراشيبي سقوط و رقابت

هاي اجتماعي در عصر   فقر و نابسامانيةاشاع.  حكومت تيموري از هم پاشيدةبدين ترتيب شيراز
. دست داد هسمت رهبران نقشبنديه ب جانشينان شاهرخ فرصت بيشتري براي جلب مردم به

خصوص در  هسالطين تيموري بدست آوردن امالك وقفي از سوي  هتدريج رهبران نقشبندي با ب به
در سمرقند تقويت كردند و چون رهبران نقشبندي ويژه  ه مالي خود را بةبني» عبيداهللا احرار«عصر 

هاي ابريشم با چين ثروتمند شدند و از اين  ور و كاسب بودند از طريق تجارت پارچه غالباً پيشه
ا در نواحي ديگر مثل هندوستان، راه طريقت خود را تا چين گسترش دادند و عالوه بر آن بعده

دست آوردند كه تا به امروز به حيات خود ادامه  ههاي مهمي ب  كردستاِن ايران كانون وتركيه
عنوان عوامل خارجي دخيل در گسترش  توان به اين عوامل سياسي و اجتماعي را مي. دهند مي

هاي دروني اين فرقه   به ويژگياما عوامل داخلي موفقيت نقشبنديان. دنظر آور بهطريقت نقشبنديه 
روي كه نه مانند مولويه سراسر رقص و سماع و نه مانند   اعتدال و ميانهةدر كنار روحي. گردد برمي

عصر خود و ديگر  هاي هم عبارتي نسبت به طريقت هسهرورديه سراسر زهد و عبادت بود ب
كرد و رهبرانش  ا طرد ميگزيني ر نشيني و خلوت ها اصول ساده و راحتي داشت كه چله طريقت

ها كه تنها به آخرت توجه داشت  اين طريقت برخالف ساير طريقت. توجه به كسب و كار داشتند
زيستي  از سوي ديگر ساده. عبارتي به دنيا هم توجه داشت هو ببود زنده ) طلبانه شعارهاي عدالت(

گوناگون جاي خود را باز  اين طريقت باعث شد تا اين طريقت در دل اقشار مردم ةرهبران اولي
كرده و سعي نمايد تا خالء اجتماعي و سياسي از زمان مرگ شاهرخ را كه اساس حكومت را از 

 را »انسجام و يكپارچگي اجتماعي و يا همبستگي اجتماعي«عبارتي  ههم پاشيده بود جبران نمايد، ب
 و ابوسعيد تيموري در ميان سرانجام اين فرقه توانست در عصر سلطان حسين بايقراء. ايجاد نمايد

  . سلطان و دربار و امراء و اقشار گوناگون نفوذ يابد
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  ها نوشت پي
 ، تهران،۲، به تصحيح و اهتمام محمد عباسي، جلد ظفرنامه ،الدين علي شرفيزدي،  .:ك.ربراي اطالع بيشتر . ۱

، به تصحيح پروفسور محمد البحرين السعدين و مجمع مطلع ،عبدالرزاقسمرقندي، ؛ ۲۸۶ -۳۰۶، ص ۱۳۳۶اميركبير، 
الدين،  الدين بن همام  غياث حسيني، و۴۶۷، ص ۱۹۴۶ /ق۱۳۶۵ گيالني، ة، جزء اول، الهور، چاپخان۲شفيع، ج 

 ۲۰۹ص ، ۱۳۵۳ كتابفروشي خيام، ،تهرانچاپ دوم، ، ۳، به اهتمام همائي و دبيرسياقي، ج حبيب السير ،]خواند مير[
  .۲۱۳و 
 ،اهللا  ذبيحصفا،و  ۱۹ -۲۴، ص ۱۳۳۴ دانشگاه تهران، ،، تهرانشعر فارسي در عهد شاهرخ ،احسانيارشاطر، .: ك.ر. ۲

  .۶۷ -۶۸ ص ،۱۳۳۶ ، فردوس،تهرانچاپ چهارم، ، ۴ ج ،تاريخ ادبيات در ايران
، تهران، انجمن آثار و پيوند سياست و فرهنگ در عصر زوال تيموريان و ظهور صفويان ، مهدي،فراهاني منفرد. ۳
  .۲۳ ص ،۱۳۸۱فاخر فرهنگي، م
 ص ، اوراد االحبابةنقل از مقدمه  ب،۹  ص،م۱۳۲۹/۱۹۱۱ ليدن، ،۲، ج تاريخ جهانگشا ،عطاملكجويني،  :.ك.ر. ۴
۱۸.  
  .۱۰۰ -۱۰۳، ۱۳۴۵نا،   به اهتمام دكتر حشمت مؤيد، تهران، بي، الرياحينةضرو ،علي درويشبوزجاني، : .ك.ر. ۵
  .۱۷۴ -۱۷۴، ص ۱۳۲۱ مركزي، ة چاپخان،، تهران االولياءةتذكر ،فريدالدين عطارنيشابوري، . ۶
تا، ص  سينا، بي  ابنة به تصحيح جعفر محجوب، جلد دوم، تهران، كتابخان،قيطرائق الحقا ،معصوم عليشاهشيرازي، . ۷

، ۱۳۵۶، تهران، نورائي، رشحات عين الحيات ،علي بن حسين موالنا فخرالدين صفيواعظ كاشفي،  .:ك.و ر. ۳۵۰
  .۳۹  ص ومقدمه

 به كوشش ،، به تصحيح خليل ابراهيم صارمي السالكينةالطالبين و عد  انيس ،صالح بن مباركبخاري، : .ك.ر. ۸
  .۱۱ -۱۲ ، ص۱۳۷۱سبحاني، تهران، كيهان، . توفيق ه

  .۲۰۸، ص ۱۳۷۶تهران، اميركبير، چاپ پنجم،  ،جستجو در تصوف ايران ،عبدالحسينكوب،  زرين: .ك.ر. ۹
 -۱۷۱تا، ص   بي،نا جا، بي  بي، به تصحيح محمد امين رياحي، تهران، الحياتةتبر ،خواجه يوسفهمداني، : .ك.ر. ۱۰
۱۷۰.  
  .۲۰۶ -۲۰۸ ص ،۱۳۶۲ اميركبير، ، تهران، جستجو در تصوف ايرانةدنبال ،عبدالحسينكوب،  زرين: .ك.ر. ۱۱
 مطالعات آسياي ةفصلنام، » آسياي مركزي چينة حوزنقشبنديه و نقش آن در« ،محمد جواداميدوارنيا، : .ك.ر. ۱۲

  ).پراكنده( ۲۷ -۳۰، ص ۱۳۷۳ پائيز ،ح.  ش، دومة، سال دوم، دورمركزي و قفقاز
  .۲۲۵، ص ۱۳۴۳نا،   بي،، تهران تصوف در ايرانةسرچشم ،سعيدنفيسي، . ۱۳
  .۶۸ص ، ۱۳۶۵ زوار، ،، تهران چشتيه در هند و پاكستانةطريقغالمعلي، آريا، . ۱۴
  .۲۰۸ ص ، جستجو در تصوفةدنبال ،كوب زرين. ۱۵
  .۱۹ -۲۰ ص ،انيس الطالبينبخاري، : .ك.ر. ۱۶
  .۷۹ -۸۰همان كتاب، ص : .ك.ر. ۱۷
 ،؛ واعظ كاشفي۳۸۱تا، ص   محمودي، بيةجا، كتابخان پور، بي  به تصحيح مهدي توحيدي،نفحات االنسجامي، . ۱۸

 زبان ،، به تصحيح احمد طاهري عراقي، تهرانقدسيهي بخارايي، يا؛ خواجه محمد پارس۷۴  ص،رشحات عين الحيات
  .۴۲، مقدمه ص ۱۳۴۵و فرهنگ، 

رشحات واعظ كاشفي، ، ۳۵ و ۲۴ -۲۵ ص ،انيس الطالبينبخاري، ، ۳۸۳ -۳۸۴ص  ،نفحات االنسجامي، : .ك.ر. ۱۹
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