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بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر
در سدههای  12و  13هجری
یلدا آزرمی

*

مربی گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

نجف جوکار
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز
(از ص  117تا )131
تاريخ دريافت مقاله ،1396/3/25 :تاريخ پذيرش مقاله1396/12/23 :

چکیده
طريقت صوفیانة «نقشبنديه» به بنیادگذاری بهاءالدّين نقشبند که از دل جريان تصوّف خواجگان در
ماوراءالنّهر سربرآورد ،در سیر تحوّل و تطوّ ر خود با عبور از مرزهای جغرافیايیِ مولد و منشأ خود و با
ايجاد رابطه با نهاد قدرت و ورود در عرصة سیاست ،توانست به يکی از ماناترين و مؤثرترين سالسل
صوفیّه و جريانهای دينی آسیای مرکزی بدل شود؛ اگرچه تصوّف نقشبنديه ،طريقتی ايرانی محسوب
میشود ،پژوهشهای علمی ناچیزی در ايران دربارة آن انجام يافته است؛ بنابراين ،ضرورت و اهمیّت
توجّه به پیشینة فرهنگی حوزة ماوراءالنّهر بهعنوان بخشی از ايران کهن ،ريشهشناسی سیر عرفان و
تصوّف در منطقه و بررسی سیر ظهور و تطوّر نقشبنديه موجب شده است تا در اين مقاله با استفاده از
منابع اسنادی و با شیوة تاريخنگارانه و موردپژوهانه و با بهرهگیری ازيگانه نسخة خطی

الرّسول و

فريد المکتوبات ،نوشتة میراحمد کشّی ،از صوفیان تصوّف نقشبندی ماوراءالنّهر ،به بازجست شاخهای
کوچک و گمشده از تصوّف نقشبندی در ديار فرارودان پرداخته شود .فرضیة اين پژوهش بر آن است که
با شناسايی برخی از شخصیّتها و آثار و رسالهای کمتر شناختهشده از طريقت نقشبندی ،به ترسیم
شاخهای فرعی از شجرهنامة سلسلة پرگروندة نقشبنديه دست يابد.
واژههای کلیدی :تصوّف ،نقشبنديه ،ماوراءالنّهر ،میراحمد کَشّی،

* .رايانامة نويسندة مسئول:

و فريد المکتوبات.

Y.Azarmi@apadana-ihe.ir
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 .1مقدّمه
«فرارودان» يا «ماوراءالنّهر»سرزمینی بوده است در شمال رود جیحون ،بین اين رود و
رود سیحون شامل بخارا ،سمرقند ،خجند ،اسروشنه و ترمذ .اين سرزمین به مدّت پنج
قرن بزرگترين مهد تمدّن اسالمی ايران و مرکز حکومتهای ايرانی و تا دورة قاجاريه
تابع حکومت مرکزی ايران بوده است (دهخدا :1387 ،ذيل «فرارودان») .ماوراءالنّهر مولد و
مدفن بسیاری از مفاخر و دانشمندان بزرگ ايرانی است .بسیاری از شهرهای اين منطقه
در مرزبندیهای سیاسی يکصد سال اخیر در خاک تاجیکستان و ازبکستان قرار گرفته
است.
از منظر تاريخی چهار فرقة کبرويه ،يسويه ،خواجگان و نقشبنديه در منطقة ماوراءالنّهر
حضور قابلتوجّهی داشتهاند و تاريخ اين طريقتهای عرفانی با تاريخ آسیای مرکزی در
هم آمیخته است (اُلکات.)2 :2007 ،
طريقت «قادريه» که از بغداد سرچشمه گرفت ،نیز دارای گروندگانی در آسیای مرکزی
است .بنیانگذار فرقة صوفیة قادريه ،عبدالقادر گیالنی1076(1ق) اصالتاً اهل گیالن در ايران
بود.
2
طريقت ديگرِ منطقه عبارت است از «مالمتیه» که در آسیای مرکزی بهعنوان طريقت
درويشانِ سرگردان شناخته میشود و سرچشمههای نامعلومی دارد ،امّا پیروان آن در
سراسر منطقه يافت میشوند (همان.)3 :
امّا طريقتِ نقشبنديه بهعنوان مهمترين و پرگروندهترين فرقة تصوّف در ماوراءالنّهر،
از ديرباز تاکنون طريقتِ مسلّط بر منطقه بوده است« .اين فرقه پس از عبور از مرزهای
زادگاه خود در مراکز ثقل دنیای اسالم جاگیری نموده و قدرت و نفوذ سیاسی و دينی
خود را بسط داده است» (ازدالگا1 :1389 ،م) .اين فرقه پس از گذر از فرازونشیبهای
تاريخی فراوان و دورههای افول ،مجدّداً در قرن معاصر تجديد حیات کرده و بهعنوان
پرگروندهترين طريقت در آسیای مرکزی نمود و حضور يافته است.
 .2ظهور و تطوّر نقشبندیه
جنبش نقشبنديه را عبدالخالق غجدوانی در نزديکی بخارا پايهگذاری کرد؛ او در غجدوان
زندگی میکرد و بین سالهای  1182تا  1221میالدی درگذشت .سپس مريد او،
بهاءالدّين نقشبند که از منطقة قصر عارفان 3بود و در بخارا در سال  1389میالدی
مدفون شد ،اين جنبش را رهبری کرد .آرامجای او از زيارتگاههای مهم آسیای مرکزی و
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قبلة نقشبنديانِ اقصی نقاط عالم است (اُلکات .)4 :2007 ،اين سلسله نخستین و مهمترين
طريقت صوفیانة ماوراءالنّهر و ادامة سلسلة خواجگان است .خواجگان ،نام طريقتی صوفیانه
در ماوراءالنّهر است که در سدههای ششم تا هشتم درگسترش تصوّف در آسیای میانه
سهمی بسزا داشت .خواجگان را اسالف فکری نقشبنديه و يسويه دانستهاند.
بنیانگذاران سلسلة خواجگان ،خواجه يوسف همدانی (وفات535 :ق) و خواجه عبدالخالق
4
غجدوانی موسوم به خواجهبزرگ يا کالن (وفات575 :ق) بودند (جامی383 :1386 ،ـ.)384
عبدالخالق غجدوانی ،خلیفة چهارم از خلفای چهارگانة خواجه يوسف همدانی ،سرسلسلة
خواجگان محسوب میشود .خو اجه يوسف پس از انتصاب به خالفت ،بخارا را به قصد
زادگاهش ،شهر يَسی 5ترک کرد و به هنگام عزيمت ،مريدان را به عبدالخالق غجدوانی
سپرد (همان.)382 :
متقدمان صوفیة نقشبندی همگی از بخارا يا روستاهای اطراف آن برخاسته بودند؛ لذا
سلسلة نقشبنديه از همان ابتدا بهسرعت در سرزمینهای ماوراءالنّهر و خراسان رواج
يافت (پارسا .)25 :1354 ،علّت اين رواج اعتقاد به اصولی چون اعتدال در سلوک و التزام به
شريعت و مقیّدنبودن به نظام خانقاهی بود (پارسا .)11 :1354 ،آنچه در تعالیم نقشبندی
بیش از همه تکرار شده است ،يکی اتّباع سنّت است و حفظ شريعت ،و ديگر نفی خواطر.
«مکتب نقشبندی چلّهنشینی و خلوتگزينی و پرسه و سی و تکدّی را با شعار «خلوت
در انجمن ،سفر در وطن» طرد کرد .صوفی نقشبندی بايد به ظاهر با خلق باشد و به
باطن با حق ،با مردم درآمیزد و از بیکارگی و ياوگی بپرهیزد .همین آسانی و سادگی و
اعتدال سلوک نقشبندی ،يکی از علل رواج آن شد؛ آنچنانکه اين طريقه از ايالت
چینی هانسو تا قازان و قفقاز و قسطنطنیه و از هند و سند تا مصر و شام و از بلخ و
بخارا تا بصره و بغداد و از توران تا ايران (در همة بالد اسالمی) انتشار يافت و در يک
دو قرن ،يکی از بزرگترين و پرنفوذترين طرايق صوفیّه بود» (پارسا.)11 :1354 ،

بهعالوه ،التزام به شريعت سبب پیوستن بیشتر علمای اهلسنّت در ماوراءالنّهر و
خراسان به اين سلسله بود (شیروانی .)483 :1315 ،اين میانهروی و تقیّد به شريعت موجب
شد بسیاری از علمای دين به حلقة نقشبنديان درآيند و فاصلهای میان طريقت و
شريعت نبینند؛ آنچنانکه کسی چون ابن حجر هیتمی (909-974ق) در حقّ اين طريقه
گفته است« :
.)11 :1354

» (پارسا،
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پس از بهاءالدّين نقشبند ،خالفت اين سلسله را عالءالدّين عطار (وفات )802 :و خواجه
محمّد پارسا و يعقوب چرخی (وفات )851 :و خواجه عبیداللّه احرار (وفات )895 :بر عهده
گرفتند (جامی397 :1386 ،ـ 400و .)840
در دورة تیموری نقشبنديه نقش فعّال سیاسی و اقتصادی داشت ،امّا در میان شیوخ
اين سلسله ،خواجه عبیداللّه احرار را بايد سرمشق شیوخ صوفی دانست؛ زيرا با تأسیس
ساختار سازمانيافتة اقتصادی و بهسبب اعتبار و نفوذ مذهبیاش توانست میان حاکمان
و کشاورزان و پیشهوران واسطه شود و از میزان مالیاتها بکاهد (احرار .)53: 1380 ،جو اَن
گراس در مقالة «موقوفات خواجه عبیداهلل احرار در آسیای مرکزی قرن نوزده» دربارة
نفوذ و قدرت و احترام ويژة مشايخ نقشبندی و خواجة احرار نوشته است:
«خواجه عبیداهلل دارای احترام و نفوذ ويژه ای در میان هم عصرانش بود«.تا اواخر قرن
 15طريقت نقشبندی به واقع با بافت اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و دينی زندگی
شهری و روستايی خراسان و ماوراءالنّهر تلفیق شد .موقعیت ممتاز طريقت در آن
دوران نقطة عطفی را در تاريخ جماعات صوفی در شرق اسالمی ثبت نمود .متصوّفه
جايگاه وااليی به دست آورده و از منافع قابلتوجّهی بهره مند شدند .آنها شبکههايی از
اعانه و فعالیت اقتصادی تشکیل دادند که تا دورة شوروی ادامه يافت ،بلکه الگويی برای
توسعه و نهادينهسازی جوامع دينی فراهم میسازد .گرچه نقش فعال سیاسی و
اقتصادی جماعت صوفی نقشبندی در دورة تیموری در تاريخ تصوّف منحصربهفرد
نیست ،امّا مثال خواجه عبیدا ...احرار و نقشبنديه نمونة جالبتوجّهی از تأثیر نفوذ
شیخوخیت و قدرت نظاميافتة مبتنی بر نفوذ دينی هر شیخ را ارائه میدهد .وقف
زيارتگاهها ،مساجد و مدارس و محدوديتهای نسبشناسی و کاريزمای فردی توسّط
شیوخ بانفوذ اعمال میشد( »...ازدالگا.)91-92 :1389 ،
«پس از بهاءالدّين نقشبند ،در قرن نهم نقشبنديان بسیار شدند و قدرت يافتند.
آنان صوفیانی خانقاه نشین و گسسته از اجتماع نبودند .در بیشتر حوادث و ماجراهای
خراسان و ماوراء النهر نقشبنديان نقشی داشتند .در اغلب جنگها و آشوبها و
مصالحهها چهرة نقشبنديان ديده میشود .و اين طريقه ديگر خاصّ پیشهوران و
دهقانان نبود ،بسیاری از قدرتمندان و روحانیان متنفذ نیز در زمرة نقشبنديان درآمده
بودند» (پارسا.)14 :1354 ،

در عصر تیموری تشیّع اندکاندک رواج میيافت .تیمور خود حنفی مذهب بود ،ولی
با شیعیان عراق و ايران به مدارا رفتار میکرد .مرگ تیمور و پیدايش ملوکالطوايفی،
مجال بیشتری به تشیّع داد و بهويژه در میان صوفیّه بیشازپیش راه يافت .تصوّف و تشیّع
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به هم آمیختند و صوفیانی متشیّع ظهور کردند .نهتنها تشیّع معتدل امامیه ،بلکه عقايد
غال شیعه نیز به بعضی از مکتبهای صوفیگری راه يافت.
«خالصه در عهد تیموری تشیّع بر تصوّف سايهای گسترده بود .صوفیان علوی بسیار
شده بودند .عقايد غال در میان بعض صوفیّه راه يافته بود .برخی از درويشان مقید به
آداب شرع و عرف نبودند و اين همه مسلمانان معتقد و پیروان سنّت و جماعت را
بیمناک کرده بود که مبادا آثار شريعت و سنّت از میان برود و طريقة نقشبندی
عکسالعملی بود در برابر اين اوضاع؛ طريقهای که سنّی خالص است و اساس آن حفظ
آداب شريعت است و تقیّد به سنّت و دوری از بدعت» (همان.)25 :

در دورة صفوی «نقشبنديه که درست پیش از ظهور صفويه از محبوبیت فراوانی در
ماوراءالنّهر و افغانستان برخوردار بودند ،با درگذشت شاه نقشبند ،اختالفات بازماندگانش
بر سر جانشینی او همراه با ظهور صفويان شیعی به نفوذ آنان در ايران پايان داد» (زرّينکوب،
.)54-53 :1383
«در سدة دهم ،سلسلة نقشبنديه در هیئت شیوخ جويباری (نام محلهای در بخارا) که
از نوادگان عبیداللّه احرار و از پیروان سلسله دهبیديه بودند ،گسترش بیشتری يافت.
نقشبنديان در سدة سیزدهم در اقدامات استقاللطلبانه در ماوراءالنّهر شرکت داشتند؛
ازجمله در قیام «درة چرچیک» در 1289ق1872 /م ،به رهبری خوجه ايشان قول قَره؛
در نهضت ترکمانان در آخالتَکه در 1298ق به رهبری شیخ قربان مراد نقشبندی
مشهور به قربان میرات يا دوکچی ايشان که به شکست انجامید؛ و در شورشی که
در1316ق به سرکردگی محمّدعلی (مَدْلی) ايشان در اَنْديجان به پا شد» (بنیگسن و
ويمبوش.)46 :1985 ،
تصوّف ،بهويژه سلسلة نقشبنديه ،در اشاعة اسالم در قرقیزستان نیز نقش بسزايی
داشته است .سابقة تصوّف در اين منطقه به دورة نفوذ خرقهپوشان ترکستان
بازمیگردد .توسعة تصوّف با تبعید چچنیها به اين ناحیه پس از جنگ جهانی دوم
(1939ـ  )1945بیشتر شد .اين سلسله اکنون نیز در قرقیزستان طرفدارانی دارد.
تصوّف ماوراءالنّهر ،بهويژه سلسلة نقشبنديه ،در سدة دوازدهم/هجدهم به داغستان و
قفقاز و در میان رهبران قیامهای اين مناطق نفوذ کرد و تفکّر مسلّط قیامهای اقوام آن
سامان بر ضد روسها شد؛ چنانکه گفته شده است که يک صوفی بخارايی نقشبندی،
شیخ منصور اُشُرْمه متوفای  1207يا (1793رهبر نخستین قیام در داغستان) را در راه
سفر به مکّه به سلسله نقشبنديه درآورد» (همان.)31 :

گرچه قیام شیخمنصور اشرمه شکست خورد و وی دستگیر و در زندان
اشلسبورگ اعدام شد ،سنّت مبارزه او را ديگر مريدان نقشبنديه در سدة
بعد ادامه دادند (منفرد ،1392 ،ج .)398-405 :7
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«سدة دوازدهم و سیزدهم دورة شکوفايی نقشبنديان در قفقاز و بخش شرقی آن و
داغستان بود .شیوخ نقشبندی همچون شیخ اسماعیل کُردْمیر در شروان ،شیخ خالد
کُرد از سلیمانیه و شیخ محمّد شروانی يا محمّد يراقالر در جنوب داغستان نفوذ بسیار
يافتند .در سدة سیزدهم ،جنبش صوفیّه بین تاتارها در اوج قدرت بود و در
ناآرامیهايی که پس از آزادی تاتارهای سِرْف (دهقانان روسیه) در 1277ـ 1278ق در
منطقه رخ داد ،نقشبنديان احساسات ضد روسی را میان تاتارها تشديد کردند» (آکینر،
.)73 :1366
«نقشبنديان در قیام باسماچیان که در 1336ق آغاز شد و تا 1349ق ادامه داشت،
شرکت کردند .دو تن از رهبران اين نهضت ،شیرمحمّدبیگ يا کورشیرمت و جنیدخان
نقشبندی بودند .اين دو تن همچنین در مقاومتهای مسلحانه بر ضد حکومت شوروی
که به «غزوات» (1335ـ1340ق) شهرت يافت ،شرکت کردند .پس از تشکیل مجمع
علمای داغستان در 1335ق ،رهبری اين غزوات به عهدة شیخ نقشبندی ،نجمالدّين
هوتسو يا گوتسو گذارده شد .وی با همراهی اوزن حاجی ،ديگر شیخ نقشبندی ،ابتدا با
نیروهای روس سفید به رهبری ژنرال دِنیکین جنگید و پس از مرگ اوزنحاجی در
1338مبارزه بر ضد بلشويکها را سازمان داد که در سیاست بینالمللی ،بهويژه در
محدودساختن قدرت مداخلة ارتش سرخ در شمال ايران تأثیر گذاشت .از ديگر
چهرههای نقشبنديه در اين دوره ،میتوان از شیخ حاجی ياندارف (از شیوخ چچنی که
در 1346ـ1347ق محاکمه و سال بعد اعدام شد) و شیخعلی آقوشه در داغستان
مرکزی که در برابر بلشويکها موضعی بیطرف داشت ،نام برد .با سرکوبی متوالی قیام-
های نقشبنديان در قفقاز ،اندکاندک سلسلة قادريه رونق گرفت» (منفرد ،1392 ،ج :7
.)398-405

«در دورة حکومت شوروی ،گسلی عمیق بین اسالم و سابقة اين دين در آسیای مرکزی
که تصوّف نیز بخشی جدايیناپذير از آن بهشمار است ،ايجاد شد و نهادهای اسالمی يا
محو شدند و يا توسط دولت مستحیل گرديدند» (شهرانی.)124 :1993 ،
ورنان اسکوبل ( )Vernon j.scobellدر مقالة «تذکرهنويسی در شوروی پس از فروپاشی
و احیای طريقت نقشبنديه در ازبکستان معاصر» نوشته است« :در اين دوران طريقت
نقشبندی برای مدّتی به افول گرايید ،امّا پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،مجدّداً
از زمان استقالل ازبکستان از شوروی سابق ،در سال 1992عالقه به تصوّف بار ديگر در
میان مردم ازبک شکل گرفت» (ازدالگا.)131 :1389 ،
کوتاه سخن آنکه نقشبنديه تاکنون مهمترين و گستردهترين جريان صوفیانة آسیای
مرکزی بوده است .در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم میالدی ،شاخههای
طريقت نقشبندی تا سرحدات عالم اسالمی دامن گسترده بود؛ از سینکیانگ چین در
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شرق تا آفريقا و شبهجزيرة بالکان در غرب ،از شبهجزيرة هند در جنوب تا رود ولگا و
سیبری در شمال .از قرن پانزدهم تا نوزدهم میالدی طريقت نقشبندی ،طريقت مسلّط
بر تاريخ آسیای مرکزی بود .اين طريقت بهتنهايی تصوّف را پس از دورههای رکود،
دوباره احیاء و نمايان کرد (قرامصطفی.)5-4 :2007 ،
طريقت نقشبنديه پس از دورههای طوالنی رکود موفق شد خود را بازنماياند و مجدّداً به
پرگروندهترين طريقت عرفانی آسیای مرکزی بدل شود .برآورد میشود که حدود سی تا
چهل هزار صوفی نقشبندی در ازبکستان ،قزاقستان و تاجیکستان زندگی میکنند و
فقط حدود يکدهم اين جمعیّت عظیم را مريدان يسويه و قادريه تشکیل میدهند که
عمدّتاً در ازبکستان و قزاقستان هستند (همان.)5 :
گستردگی و پرگروندگی طريقت نقشبنديه از يک سو و توجّه به موطن اين طريقت
از سوی ديگر ،ضرورت احیای نسخههای خطی مربوط به طريقت نقشبنديه را در منطقة

ماوراءالنّهر فزونی بخشیده است؛ به همین منظور بررسی نسخة خطی تحفةالرّسول و
فريدالمکتوبات از میراث تصوّف فرارودان ،میتواند راهی جديد به تحقیقات نقشبنديه
در قرون متأخر باشد.
 .3تحفةالرّسول و فریدالمکتوبات نسخهای خطّی در تصوّف نقشبندی منطقة
ماوراءالنّهر
نوشتة میراحمد کشّی از صوفیّه و مشايخ نقشبندية ماوراءالنّهر
در آغاز سدة سیزدهم قمری ،نام کتابی است در تصوّف خواجگان که در آن نويسنده به
پیروی از سنّت شريعت ،طريقت و حقیقت ،برای تربیت سالکان نقشبندی در فصول
اوّلیه از علم فقه و ملزومات شرعی آغاز کرده و در فصول میانی و پايانی کتاب به عرفان
و تصوّف گرايیده است .در اين کتاب صبغههای دگماتیک الهیّات عرفانی برجسته است،
فقاهت بر آداب تصوّف سايه گسترده و بخشهای عرفانی کتاب بهگونهای تقلیدی ،تکرارِ
آموزههای عالیِ عارفان پیشین است و ازاينرو ،میتوان آن را تصويری کامل از تصوّف
دورة انحطاط به شمار آورد.
نکتة شايان توجّه اين است که بهرغم آنکه کتاب در اوايل دورة مدرن نگاشته شده
است ،هیچ نشانهای از تأثیر اين دوره در آن ديده نمیشود؛ اين نکتهای مهم در سیر
تفکرِ نقشبندی در آسیای مرکزی است که الیزابت ازدالگا در مجموعه مقاالت «نقشبنديه»
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به آن چنین اشاره کرده است« :نقشبنديان به دلیل استعمار روس از عقب ماندگیهای
متعدّدی در طول نیمة قرن نوزدهم در آسیای مرکزی رنج میبردند( ».ازدالگا)16 :1389 ،
تحفةالرّسول و فريدالمکتوبات آشکار است.
و نشانههای اين عقبماندگی بهوضوح در 
اين کتاب از نظر پیجويیِ شاخهای کوچک و گمشده در تاريخ تصوّف نقشبنديه،
منبعی بسیار مهم و قابلتوجّه است .نسخة منحصربهفرد اين کتاب در کتابخانة
«

» مدينة منوّره در مجموعة عارف حکمت به شمارة  1672نگهداری

میشود ،شايان ذکر است که کتاب در  678صفحة  25سطری نگارش يافته و ابعاد
صفحات  18×26است .سال استنساخ آن نیز 1250هجری ذکر شده است.
 .4آشنایی با میراحمد کشّی ،نویسندة کتاب
«میراحمد کَشّی» که نام او در فهرستهای نسخ خطی به غلط« ،کیشی» ضبط شده
است ،از مشايخ متصوّفة ماوراءالنّهر است .زندگینامة او در هیچ يک از منابع رجالی ثبت
نشده و از اشارات جسته و گريختهای که نويسنده به سوانح احوال خود در ضمن کتاب
کرده است ،میتوان زندگینامهای برای او تنظیم کرد.
از اشارات نويسنده برمیآيد که موطن او منطقة «کَشّ» از قرای سغد در ترکستان
است که به آن«شهر سبز» نیز میگويند (نفیسی :1355 ،ذيل «میراحمد کَشّی») .میراحمد در
تحفةالرّسول از درة نارکان بهعنوان مولد و منشأ خود نام میبرد (ش  :1672گ .)313والدت او
احتماالً در سالهای 1145يا 1146هجری قمری بوده است (همان) .همچنین درگذشت او
بنا بر اظهار مال اسماعیل بخاری ،کاتب نسخه ،در ترقیمة کتاب ،سال 1250بوده است؛
لذا میراحمد در هنگام مرگ حدود  105سال سن داشته است (همان :گ .)317
موالنا حاجی محمّديوسف نقشبندی ،اوّلین مراد و مرشد میراحمد در طريقت
خواجگان بوده است و مقبرة اين شیخِ طريقت بنا بر اظهار میر« ،بیرون دروازة مزار در
جانب شرقی حضرت خواجه اسحاق کالباذی در شمال راه عامّه متعارف مزار فیض آثار
حضرت خواجة نقشبند است» (همان :گ  .)315میراحمد در سال 1172هـ.ق از سمرقند
راهی قرية دهبید 6شده و قريب به هجده سال در مالزمت و خدمت سید محمّدموسی
خواجهخان بوده است .وی پس از اين مدّت ،از جانب شیخ خود مأذون به ارشاد و
دستگیری طالبان طريقت شده و به سال 1190هـ.ق بر مسند وعظ و ارشاد نشسته
است (همان).
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میراحمد مدّتی در محضر استاد خود ،خواجهخان ،حديث تعلّم کرده است .بنا بر
اذعان میر ،شیخ او ،خواجهخان ،دعوی تعلّم حديث با يک واسطه از پیغمبر داشته است
(همان :گ  .)318میراحمد در اينجا خود را امّی خوانده و سپس از اشتغال خود به حديث
سخن گفته است .شايان ذکر است که گفتة میراحمد ،مبنی بر امّی بودن ،با گفتار او
دربارة تحصیلِ هجدهسالة خود در بخارا محل تأمل است .از میراحمد کتاب ديگری يافت
نشد ،امّا خود او در فصل تصوّف به کتاب ديگری از تصنیفات خويش به نام مخزن
التعريف اشاره کرده است (همان :گ .)144
 .5نسبنامة معنوی و شجرة طریقتی میراحمد کشّی
میراحمد در مکتوب هفتادم رساله با عنوان «در بیان ذکر سلسلة علیة نقشبنديه» دربارة
نسبنامة معنوی خود فصلی نگاشته است که حاوی اطّالعات گرانقدر و شايان توجّهی
دربارة شاخة کوچکی از تصوّف نقشبندی در منطقة ماوراءالنّهر است که در تاريخ تصوّف
گم شده و در آثار نقشبنديه در ادوار بعد ذکر نشده است.
بهطورکلّی ،سه شکل برای انتساب سلسلة نقشبنديه ذکر شده است .خانی در کتاب

حدائق الوردية

حقائق اجالء النقشبنديه اسناد سلسله را چنین نقل کرده است:

«

.3
(.)6 :1306

در شجرهنامهای که میراحمد به آن اشاره میکند ،اسناد سلسلة نقشبندی به امام
جعفر صادق(ع) میرسد و از امام صادق(ع) از يکسو ،از طرف پدر و جدّ پدری ،از طريق
ائمّه به امام علی بن ابی طالب(ع) و سپس به نبی اکرم(ص) میرسد و از سوی ديگر ،از
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طرف جدّ مادری امام جعفر صادق(ع) ،يعنی قاسم بن محمّد بن ابی بکر به سلمان فارسی
و سپس ابوبکر صدّيق و سپس مستقیماً به حضرت نبی اکرم ،صلّی اهلل علیه و آله
میرسد .در اين مقاله نسبنامة نقشبنديه به روايت میراحمد به صورت نمودار زير
درآمده است:

ادامه

نکتة بديع و شايان توجّه در اين نسبنامه ،انشعاب آن پس از شیخ احمد فاروقی
سرهندی 7است که در منابع نقشبنديه به آن اشاره نشده است .در منابعِ نقشبندی،
سلسله پس از شیخ احمد فاروقی سرهندی با پنج واسطة موالنا محمّدمعصوم ،ملقّب به
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«عرو الوثقی» (م1007يا 1009ق) (خالدی نقشبندی 192 :1344 ،و الهوری،)642 ،539 :1332 ،
شیخ محمّدسیفالدّين فاروقی (م 1055ق) (خالدی نقشبندی ،)200 :1344 ،سید نورمحمّد
بدوانی (وفات1135 :ق) (نقشبندی ،)201 :1344 ،موالنا شمسالدّين حبیباهلل جانجانان
مظهر که او را احیاکنندة طريقت نقشبنديه خواندهاند و تاريخ والدت او را به سال 1111
يا 1113هـ.ق گفتهاند (همان )684 :1332 ،و موالنا شاهعبداهلل دهلوی (م 1158ق) (معتمدی،
 )113 :1368به شیخ ضیاءالدّين خالد (1827-1776م) ،کردی از ديار شهرزور واقع در
شمال عراق که در ابتدا منسوب به طريقة قادريه بود ،میرسد (وايزمن)25-26 :2001 ،و در
کردستان ادامة حیات میدهد.
ابومانه ( ،)Abumannehاز پژوهشگرانِ تاريخ تصوّف ،وضعیّت طريقت نقشبنديه را
پس از شیخ احمد چنین ترسیم کرده است:
«پس از شیخ احمد سرهندی ،نقشبندية مجدّديه در قرون بعدیِ اسالمی ،شیخ و
پیشوايی چون او در انديشة عرفانی و حرکات اصالحطلبانه نديد .مهمترين چهرة
مجدّديه پس از او شیخ خالد شهرزوری (وفات1827 :م) در کردستان عراق بود که
زيرشاخة او «خالديه» ديگر شاخههای تصوّف نقشبندی را از ريشه برکند يا در سايه رها
کرد» (.)306 :2003
«بازگشت موالنا خالد در سال  1811از هند ،نشانگر آغاز دور جديدی در تاريخ
طريقت نقشبنديه در خاورمیانه است .بهرغم نمايندگی شاخة مجدّدی طريقت،
شخصیّت کاريزماتیک موالنا خالد او را مؤسس شاخهای به نام خالديه ساخت که
بهسرعت در تمام خاورمیانه گسترش يافت» (ازدالگا.)172 :1389 ،

بنابراين ،تنة اصلی تصوّف نقشبندی که از ماوراءالنّهر به هندوستان نقل مکان کرده
بود ،اين بار آن را موالنا خالد نقشبندی و اعقاب او به کردستان انتقال دادند ،امّا نسبنامهای
که میراحمد کشی در تحفةالرّسول و فريدالمکتوبات مطرح کرده است ،شريانی کوچک از
تصوّف نقشبندی را به تصوير میکشد که در ماوراءالنّهر ضربان داشته و به میراحمد
رسیده است .از نظر میراحمد ،شیخ محمّدمعصوم عرو الوثقی و شیخ محمّدسعید خازن-
الرّحمه ،فرزندان شیخاحمد فاروقی سرهندی ،مشهور به «مجدّد الف ثانی» بودند که
يکی پس از ديگری به مقام واليت رسیدهاند .ابتدا شیخ محمّدمعصوم عرو الوثقی و پس
از او شیخ محمّدسعید خازنالرحمه به واليت رسید و اين مقام به واسطة شیخ
عبداالحد ،شیخ محمّدعابد ،موالنا سید محمّدموسی خواجهخان به میراحمد کشی رسید
که از اين شاخة تصوّف نقشبندی اطالعات چندانی در دست نیست و میتواند بستری
برای مطالعات بعدی در حیطة تصوّف نقشبندی و تصوّف آسیای مرکزی باشد.
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 .6نتیجه
تصوّف نقشبندی از بزرگترين و جهانیترين فرق تصوّف است که از کاشغر تا شمال
آفريقا و مغرب گسترده است .خاستگاهها و بنیانهای نخستینِ اين طريقت در فرهنگ
ايرانی و خراسان بزرگ نهفته است و رهبران اوّلیة اين فرقه ،جملگی از خراسان برخاسته
بودند .از شاخصههای تصوّف نقشبندی ،روحیة اعتدال و همزيستی مسالمتآمیز اين
فرقه با ديگر فرقههای اسالمی است و ويژگی ديگر آن ،تکاپوی گستردة سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی اين طريقت از قرن نهم هجری به بعد است که پیش از آن در
تاريخ تصوّف کمسابقه بوده است.
شاخة اصلی اين تصوّف را که در ماوراءالنّهر سر برآورد ،شیخ مؤيّدالدّين محمّد باقی
به هندوستان برد و شیخ احمد فاروقی سرهندی آن را در اين سرزمین به بار نشاند.
سرانجام اين فرقه با ظهور موالنا خالد نقشبندی به کردستان رفت و اعقاب وی در آنجا
آن را ادامه دادند ،امّا شاخهای کوچک از اين طريقت پس از شیخ احمد سرهندی مجدّداً
در منطقة ماوراءالنّهر ضربان يافت و با واسطة پنج پیر و مرشد عرفانی به نامهای شیخ
محمّدمعصوم عرو الوثقی ،شیخ محمّدسعید خازنالرحمه ،شیخ عبداالحد ،شیخ محمّدعابد،

موالنا سید محمّدموسی خواجهخان به میراحمد کشّی ،صاحب کتاب تحفةالرّسول و
فريدالمکتوبات رسید.
بديهی است که احوال و مقامات اين پیران که در رسالة مذکور نمود يافته است ،به
دلیل کمبود منابع هنوز در هالهای از ابهام است و منتظر پرتوافکنی پژوهشگرانِ تاريخ
تصوّف و عرفان اسالمی است.
پینوشت
 .1عبدالقادر بن موسی بن عبداهلل بن حبکی دوست الحسنی ،أبومحمّد محییالدّين الجیالنی ،او الکیالنی
أو الجیلی (زرکلی .)47 :1989 ،سال والدت و وفات او را صاحب االعالم (471-561هـ1166/1078- /م)
ثبت کرده است (همان) .کنیة او ابومحمّد است (جامی 507 :1382 ،و زرکلی .)47 :1989 ،در جوانی به
بغداد رفت و به تحصیل علم مشغول شد؛ اوّل به قرائت قرآن و بعد از آن به فقه و حديث و علوم ادبیه
پرداخت .او را کرامات ظاهر و احوال عالی بوده است .وی پیشوای طريقت قادريه است.
 .2مالمتیّه يا همان «طريق مالمت» ،يکی از سنّتهایِ عرفانیِ پارسايی بود که در اواخر سدة سوم و
نخستین دهههای سدة چهارم/دهم تحت رهبری حمدون قصّار (د ،)271 .ابوحفص حداد (د .حدود
 )879 -878 /265و شاگرد حداد ،ابوعثمان حیری (د )298 .در خراسان ،خاصّه در نیشابور بالید .وجه
تمايز مالمتیه بدگمانی پیوسته و بیامان به نفس بود .به گمان مالمتیه ،اگر نفس مهار نشود ،به ناگزير
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مؤمن پارسا را عجب ،ادعا و ريا در کمین مینشیند و بدينترتیب ،او را از نیل به هدف راستینش ،يعنی
اخالص بازمیدارد .به نظر ايشان ،تنها روشهای مؤثر در مهار نفس امّاره برای رسیدن به اخالص،
عبارتاند از :تنگکردن عرصة عمل بر نفس با پرهیز از هرگونه نمايش عمومی پارسايی و همچنین
فروگذاشتن اعمال پسنديده و بهتر از آن و مالمت مدام نفس از طريق انکار خود با نگاه از زاويهای
متفاوت .روش های مالمتی برابر بود با اخفای کامل احوال باطنی شخص زير حجاب گمنامی (ترک
هرگونه نمايش رياکارانة پارسايی) و اجتناب از ستايش (ترک هرگونه عمل آشکار از اعمال حسنه). ...
مالمتیان در تالش خود برای دفع ريا و رفتار متظاهرانه ،در بافتنِ حجاب گمنامی به دور خود کوشیدند
و بدينترتیب ،حرکت همنوای نیرومندی برای درآمیختن با جامعه از خود نشان دادند (قرامصطفی،
.)48 :2007
 .3ديهی بر يک فرسنگی شهر بخارا بوده و ابتدا قصر هندوان نام داشته است :از قصر عارفان به طرف
شهر بخارا میرفتند (بخاری.)87 :1383 ،
 .4هرچند سه خلیفة ديگرِ خواجه يوسف همدانی ،يعنی خواجه عبداهلل بَرقی (وفات555 :ق) ،خواجه
ابومحمّد حسن بن حسین انداقی (وفات552 :ق) و خواجه احمد يَسَوی (وفات 562ق که سرحلقة
مشايخ ترک است و ترکان او را «آتا» مینامند) را نیز در زمرة خواجگان نام برده اند» (ر.ک :منفرد،
 :1392ذيل «تصوّف»)
 .5حضرت ترکستان يا يَسی ،شهری در استان قزاقستان جنوبی کشور قزاقستان است.
 .6دهبید بايد روستايی از توابع سمرقند بوده باشد؛ چراکه در تذکرة مذکّر االصحاب ،تألیف محمّدبديع
سمرقندی دربارة زندگینامة شاعری با تخلص «انجام» آمده است ...« :پدرانش از قصبة دهبید میباشند.
خود در سمرقند متوطن بوده ( »...سمرقندی .)517 :1390 ،در همین مأخذ در جای ديگر نوشته شده
است« :قصبة دهبید ،ويران شده پارهای از آن سوخته .خواجه قاضی ،لطیف گفته :ناچار دهبید سوخت
سنه  .»1087ظاهراً اين عبارت به حساب جُمّل (ابجد ،هوز )... ،عدد  1087میشود (همان:1390 ،
.)249
 .7احمد سرهندی (1034-971ق) عارف و متکلّم معروف هند و بنیانگذار طريقة مجدّديه يا احمديه
در سلسلة نقشبندی است که نسب او به خلیفة دوم میرسد و ازاينرو ،او را «فاروقی» خواندهاند .وی
تحصیالت خود را نزد پدرش که از مشايخ طريقة صابرية چشتیه بود و نیز استادان ديگر فراگرفت و به
تدريس و تألیف پرداخت .احمد سرهندی در آن روزگار که سیاست دينی اکبرشاه موجب اعتراض علما و

متشرعان ،بهويژه در شهر آگره (مرکز حکومت) شده بود ،در کتاب اثبات النبوّة که تحتتأثیر المنقذ
من الضالل غزالی نوشت ،به نقد تلويحی عقايد و اعمال اکبرشاه و نیز مذمت فالسفه پرداخت .پس از
محاصرة مشهد و قتل عام شیعیان توسط ازبکان ،وی در کتاب رسالهای در ردّ روافض ،به نامة موالنا
محمّد بن فخرالدّين رستمداری که در دفاع از شیعیان نوشته بود ،پاسخ تندی داد .احمد پس از چند
سال ،همراه پدرش از آگره به هند بازگشت و پس از مرگ پدر به عزم حج به دهلی رفت ،امّا مجذوب
خواجه محمّد باقی باهلل شد و با انصراف از حج در خانقاه او اقامت گزيد .چندی بعد با کسب اجازة ارشاد
از او به سرهند بازگشت و به ترويج طريقة نقشبندی اشتغال ورزيد .گفتهاند خواجه باقی باهلل احمد را به
جانشینی خويش برگزيده بود و او پس از مرگ باقی باهلل خلیفگانی برگزيد؛ ازجمله شیخ بدرالدّين که در

 /130بازجستِ شاخة گمشدة شجرة تصوّفِ نقشبندی ماوراءالنهر در سدههای  12و  13هجری

دفاع از عقايد شیخ ،کتاب حضرات القدس را نوشت .شیخ احمد را به سبب و سمت اطالعات در فقه،
کالم و عرفان و اعتراضات شديد به بدعتگزاریهای اکبرشاه و به استناد روايتی (مبنی بر اينکه در
آخرين سدة هزاره کسی همنام با پیامبر اکرم(ص) مامور اصالح و احیای دين میشود)« ،مجدّد الف ثانی»،
يعنی مجدّد دين در هزارة دوم خواندند .از آثار او رسالة تهلیلیله ،معارف الدنیه ،مبدأ و معاد ،شرح
رباعیات خواجه باقی باهلل و از همه مهمتر ،مکتوبات او شامل  536نامه و نیز چند رساله منسوب به او را
میتوان نام برد (مجتبايی :1375 ،ذيل «احمد سرهندی»).
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