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قرون ششم تا هشتم هجري قمري
مريم حسيني



مريم رجبينيا



چكيده

در قرون ششم تا هشتم ،در خطة ماوراءالنهر ،پنج پيرنامه به زبان فارسي تأليف شده است
و هر پنج پيري كه دربارة احوال آنها كتاب نوشتهاند در گروه خواجگان قرار دارند .اين آثار
عبارتاند از رسالة صاحبيه ،مقامات عبدالخالق غجدواني ،مقامات عارف ريوگري،
انيسالطالبين و عدةالسالكين ،و مقامات حضرت خواجة نقشبند .در اين مقاله كوشش شده

تا ويژگيها ،تأثيرگذاريها و تأثيرپذيريهاي مؤلفان و سير تحول اين آثار بررسي شود .پس
از بررسي شيوة پيرنامهنويسي مؤلفان و بيان ويژگيهاي آثار ،مشخص شد پيرنامههاي
ماوراءالنهر وجوه اشتراك زيادي با يكديگر دارند .تمام پيرنامههاي ماوراءالنهر به زبان
فارسي نگاشته شدهاند ،درحاليكه در ميان پيرنامههاي خطة فارس و خراسان ،بهويژه آثار
فارس ،پيرنامههاي بسياري به زبان عربي ديده ميشود .با توجه به شباهتهاي فراوان
مقامات غجدواني و مقامات خواجه يوسف همداني به رسالة صاحبيه اين احتمال وجود دارد
كه پيرنامهنويسان متأخر از نگاشتة عبدالخالق غجدواني دربارة ابويوسف همداني تأثير
پذيرفته باشند .برخﻼف پيرنامههاي سرزمينهايي مانند فارس و خراسان ،كه نويسندگان
آن از شواهد شعري به دو زبان فارسي و عربي استفاده كردهاند ،تمام ابياتي كه در
پيرنامههاي بخارا آمده به زبان فارسي است .در بيشتر پيرنامههاي اين سرزمين از زنان ياد
شده و در آنها زن از جايگاهي واﻻ برخوردار است.
كليدواژهها :پيرنامه ،عارفان ماوراءالنهر ،طريقت خواجگان ،قرن ششم تا هشتم هجري
قمري.
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Abstract
In the sixth to eighth centuries A.H. five hagiographies were
written in Persian in the Transoxiana region, and all five Pirs (i.e.
Saints) who were written books about are in the group of
Khajegans. These works include the treatise of Sahibiyeh, the
Maghamat of Abdul Khaliq Ghojdovani, the Maghamat of
ArefRivgari, Anis Al-Talebin and Eddat Al-Salekin, and the
Maghamat of Hazrat Khaja Naqshband.In this article, an attempt
has been made to examine the characteristics and influences of the
authors and the evolution of these works.After examining the
authors’writing method and expressing the characteristics of the
works, it was determined that these works have much in
common.All the Transoxiana hagiographies were written in
Persian, while among the hagiographies of the Fars and Khorasan
regions, especially the Fars works, there are many hagiographies in
Arabic.Considering the many similarities between the Maghamat
of Ghojdovani and the Maghamat of Khajeh Yousef
Hamedaniwith the treatise of Sahibiyeh, it is possible that the later
hagiographers were influenced byAbdol-Khaliq Ghojdovani's
writings about Abu Yusuf Hamedani.Unlike the hagiographies of
lands such as Fars and Khorasan, whose authors have used poems
in both Persian and Arabic, all the verses in the hagiographies of
Bukhara are in Persian. In most of the hagiographies of this land
women arementioned and they have a high position.
Keywords:Hagiography, Transoxiana’s
Doctrine,Sixth to Eighth Centuries A.H.
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پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

 .١مقدمه
 .١ .١بيان مسئله

عدةالسالكين )قرن هشتم هجري قمري( و مقامات حضرت خواجة نقشبند )٧٩١-٧١٨
ه..ق( را نيز بايد در گروه تذكرههاي فردي قرارداد .در اين مقاله ،حوزة مطالعه پنج تذكرة
فردي يا سيرتنامه است كه در اينجا بهجاي عنوان مقامات يا سيرتنامه از تعبير »پيرنامه«
براي تمام آنها استفاده شده است .با توجه به طوﻻنيبودن و تكرار فراوان عنوان آثار يادشده،
در متن مقاله از اين آثار با نامهاي كوتاه سخن گفته خواهد شد .مطالب پيرنامهها از حيث
صوري شباهت زيادي با يكديگر دارند و بيشتر آنها دربردارندة بخشهايي چون شرح دورة
كودكي ،آغاز سلوك ،رياضتها ،كرامتها و سخنان شيخ ،حكاياتي كه دربارة او نقل شده
است ،حالتهاي او در اواخر زندگي ،و هنگام مرگ است.
از ويژگيهاي كلي كتابهاي مقامات يا سيرة مشايخ اين است كه بر بيان رياضتها،
كرامات ،احوال و اقوال مشايخ و حكايات مربوط به آنان تأكيد و بهنقل كرامات و
خوارقعادات توجه خاص كردهاند .نثر اين كتابها از نوع نثرهاي تبليغي متصوفه است و
مخاطب آنان بيشتر عوام مردماند )غﻼمرضايي(٧٢ :١٣٨٨ ،؛ بنابراين ،نثر اين كتابها ساده
و خالي از تكلف است .سبك نگارش پيرنامههاي ماوراءالنهر نيز ساده و نزديك به نثر
بينابين است كه نوع تكامليافتة نثر ساده و متأثر از نثر عربي است .ويژگيهايي مانند تقليد
از نثر تازي ،شواهد شعري ،آيه و حديث و نيز جمﻼت و عبارات عربي در ديباچه ،نثر اين
رسالهها را به نثر بينابين نزديك ميكند كه البته بهعقيدة شميسا نثر بينابين را هم بايد نثر
مرسل بهشمار آورد )شميسا.(٦٦ :١٣٩٠ ،
٩٩
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اگر تذكرهها را به دو گروه عمومي و فردي تقسيم كنيم ،پيرنامهها يا كتابهاي مقامات يا
سيرة مشايخ در گروه دوم جاي ميگيرند .تفاوت تذكرههاي عرفاني فردي مانند
اسرارالتوحيد با تذكرههاي عرفاني عمومي مانند طبقاتالصوفيه در اين است كه بهجاي
معرفي عرفاي مختلف بهترتيب زماني ،اقليمي ،موضوعي و ،...تنها به بيان احوال و اقوال يك
عارف پرداخته ميشود و بيشتر بر رياضتها و كرامتهاي او تأكيد ميگردد .رسالة صاحبيه
)قرن ششم هجري قمري( ،مقامات عبدالخالق غجدواني )تاريخ تأليف نامعلومـ احتماﻻً قرن
هفتم( ،مقامات عارف ريوگري )تاريخ تأليف نامعلومـ احتماﻻً قرن هفتم( ،انيسالطالبين و
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ابنحوقل در قرن چهارم هجري در صورةاﻷرض توصيفي شيوا از ماوراءالنهر دارد؛

 .٢ .١هدف پژوهش

در اين مقاله ،تﻼش شده است تا سيماي عارفان و مؤلفان اين آثار و نيز ارتباط
پيرنامهنويسان با پير آشكار شود و با مقايسة تطبيقي سبك نگارش ،كاربرد شعر شاعران
گوناگون در سيرهها ،بابهاي مشترك ،عقايد و مضامين مشترك ،جايگاه زنان ،كرامات و
ديگر ويژگيهاي موجود در پيرنامهها ارتباط اين آثار با يكديگر روشن شود.
 .٣ .١پيشينة پژوهش

در زمينة ويژگيهاي پيرنامههاي خطة ماوراءالنهر ،سير تحول آنها و شيوة پيرنامهنويسي
اين سرزمين پژوهشي مستقل انجام نشده است .در اين مقاله تﻼش ميشود تا مشايخ مورد
بحث و نويسندگان پيرنامهها و ويژگيهاي اين آثار معرفي شوند .سپس ،پيرنامههاي مربوط
به يك پير و پس از آن تمام پيرنامههاي ماوراءالنهر مقايسه و تحليل ميشوند.
 .٢مباني نظري
تصوف در ماوراءالنهر

تصوف در ماوراءالنهر با وجود وجوه مشترك با تصوف خراسان ،بهدليل موقعيت
فرهنگي آسياي مركزي ،ويژگيهايي متفاوت نيز دارد؛ مانند تأثير بسيار آيين بودا بر
آن .بخارا يكي از مهمترين مراكز تصوف ماوراءالنهر بود .برخي صوفيان ادعا كرده اند كه
خضر را آنجا ديده اند و از جانب او عهدهدار تبليغ تصوف در آن شهر شده اند )منفرد،
 .(٥٦ -٥٥ :١٣٨٨تا پيش از سدة هشتم ،گرايش به تصوف به شكل هاي گوناگون وجود
١٠٠
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سرزميني پرنعمت و بركت به مركزيت بخارا كه مردمي نيك با هدفي مقدس دارد
)ابنحوقل (٢١٠ ،١٩٣ :١٣٤٥ ،كه قرنها بعد به سرزمين خواجگان تبديل شد .زبان اهالي
بخارا سغدي است و به زبان دري نيز سخن ميگويند )همان .(٢١٧ ،اصطخري نيز در
مسالك و ممالك همانند ابنحوقل چنين توصيفهايي از شهرهاي ماوراءالنهر دارد .او مردم
اين سرزمينها را با صفاتي چون مروت و بخشندگي و مهمانداري توصيف ميكند
)اصطخري .(٢٢٨ :١٣٦٨ ،اين توصيفات از كرم و بخشندگي مردم اين سرزمين ،استعداد
اين خطه را براي رشد و كمال فرهنگ كرامتي صوفي نشان ميدهد.
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داشت ،ولي پس از اين قرن سلسله هاي صوفيانه در اين خطه روي كار آمدند كه
نخستين و مهمترين آنها نقشبنديه بود )همان.(٥٧ ،
سلسلة خواجگان در اصل از طيفوريهاند و خرقة آنها به ابوعلي فارمدي ميرسد.
سلسلههاي منسوب به طيفوريه با نامهاي صديقيه ،نقشبنديه ،احراريه ،مجدديه ،جويباري و
خواجگان معروف بودهاند )سيدين .(١٤٦ :١٣٨٧ ،بهاءالدين نقشبند ) ٧٩١-٧١٨هـ .ق( را
بايد مجدد و مصلح طريقة خواجگان و بنيانگذار سلسلة نقشبنديه دانست كه سلسلة
خرقهاش ،از طريق سيدامير كﻼلبنحمزه ،محمد باباي سماسي ،علي عزيزان رامتيني،
محمود ابوالخير انجير فغنوي ،محمدعارف ريوگري و عبدالخالق غجدواني به ابويعقوب
يوسف همداني ميرسد )شمس٢٥٤-٢٣٧ :١٣٩٤ ،؛ زرينكوب.(٦١ :١٣٩٠ ،
طريقة خواجگان حاصل جرياني سنتگرا در حوزة تصوف شرق و نشئتگرفته از افكار
مشايخي چون ابوعلي فارمدي و خواجه يوسف همداني است .عبدالخالق غجدواني خليفة
چهارم خواجه يوسف همداني و زمينهساز شكلگيري طريقت خواجگان بود .از آن زمان به
بعد ،بخارا مركز تعليمي براي سلسلهاي به نام خواجگان بود كه در برههاي از تاريخ خود بنابر
فعاليت مشايخي مانند بهاءالدين نقشبند و خواجه عبيداللـه احرار به نقشبنديه و احراريه نيز
شهرت يافت )پاكتچي .(٤٩٧ ،٤٠٧ :١٣٩٢ ،اين سلسله ،كه مدتها ميان خواجگان به پيروي
از شريعت و رعايت ظواهر سنت اصرار داشت ،بعد از بهاءالدين با توحيد وحدت وجودي
ابنعربي همراه شد )مدرسي چهاردهي٦٤ :١٣٨٢ ،؛ زرينكوب .(٢١١ ،٢٠٨ :١٣٦٢ ،امام
رباني ،شيخ احمد سرهندي ،اين طريقت را با طريقة سهرورديه ،چشتي ،چادري و ستاري
تلفيق كرد و آن را با عنوان طريقة مجددي در هند رواج داد )همان.(٢١٣ ،
نقشبنديه طريقتي ميانهرو و معتدل و منسوب به خواجه بهاءالدين محمد نقشبند
بخارايي است كه در فاصلة زماني ميان زوال ايلخانيان و رويكارآمدن تيموريان ظهور كرد و
در دورة تيموري رواج يافت .اين طريقت ،افزونبر نام نقشبندي ،با نام خواجگان نيز خوانده
ميشود .نميتوان بهاءالدين را بنيانگذار طريقت نقشبنديه دانست؛ زيرا نقشبنديه
درحقيقت دنبالة طريقت خواجگان است ،طريقتي كه خواجه يوسف همداني ) ٥٣٥-٤٤٠هـ
.ق( بنياد نهاد و خواجه عبدالخالق غجدواني )درگذشته به  ٥٧٥هـ .ق( در ماوراءالنهر
رواجش داد .عبدالخالق پيرو شريعت بود و پيروانش را به رعايت موازين شرع فراميخواند.
در روايتهاي نقشبنديان از اين دو عارف با عنوانهاي خواجة كﻼن و خواجة بزرگ ياد شده
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است .بهاءالدين ،كه از سلسلة جانشينان خواجه عبدالخالق و از مريدان خواجه محمد بابا
سماسي ،از مشايخ طريقت خواجگان ،بود ،طريقت خواجگان را در بخارا احيا كرد و
بهاينترتيب طريقت نقشبندي ـآميزهاي از تعاليم خواجگان و بخاراييـ ايجاد شد .پيروي از
سنت شريعت و دوري از بدعت اساس اين طريقت است .در آن نه خلوت است نه عزلت و نه
سماع )واعظ كاشفي .(٤٢ :١٣٥٦ ،سلسلة مشايخي كه بهاءالدين به آنان منسوب است ،به
سلسلة »خواجگان« شهرت داشت ،اما پس از بهاءالدين اين سلسله به »نقشبنديه« مشهور
شد كه اهميت شخصيت و تعاليم او را در شكلدادن به اين طريقه نشان ميدهد.
نقشبنديان به حكومت وفادار بودند )اُرتايلي (١٢١ :١٣٨٩ ،و ميانهروي و پايبندي آنها
به شريعت باعث شد كه بسياري از عالمان دين به اين طريقه گرايش پيدا كنند .اعتقاد و
احترام سﻼطين تيموري و امراي آنها به صوفيان باعث رواج اين طريقت در قرن نهم هجري
قمري شد )بخاري١٤ :١٣٧١ ،؛ واعظ كاشفي .(٤٢ :١٣٥٦ ،اما پس از تيموريان ،كه تصوف
اسﻼمي درگير اختﻼف مذاهب شد ،از فعاليت اين طريقت در ايران ،كه از سلسلههاي سني
بهشمار ميرفت ،جلوگيري شد و گروهي از نقشبنديان به كشورهاي عربي و شبهقارة هند
كوچ كردند .بسياري از سﻼطين هند به اين طريقت منسوب بودند )زرينكوب.(٨٣ :١٣٧٧ ،
ميان آداب سلوك خواجگان و نقشبنديه شباهتهاي بسياري وجود دارد .سلوك
خواجگان هشت اصل مهم دارد كه عبارتاند از .١ :هوش در دم؛ حفظ هر نَفَس از غفلت و
آگاهي طالب در همة آفاق و انفاس  .٢نظر بر قدم؛ لحظهاي از ياد خدا غافلنشدن و تمركز
بر درون  .٣سفر در وطن؛ سير و سياحت در طبيعت خويش و آگاهي از صفات خويش و
گذر از صفات بشري و رسيدن به صفات ملكي  .٤خلوت در انجمن؛ زندگي ميان مردم و در
باطن بودن با خداي خود  .٥يادكرد )ذكر خفي(؛ مشغولبودن به ذكر زباني و قلبي .٦
بازگشت؛ رجوع بهسوي خداوند در هنگام ذكرگويي و خدا را مقصود و رضاي او را مطلوب
دانستن  .٧نگاهداشت؛ مراقبت سالك بر اينكه خاطرش از ياد خدا متوجه ديگري نشود .٨
يادداشت؛ رسوخ نگاهداشت در دل و جان سالك و دوام آگاهي به حق بدون نياز به كلمات.
اعتراف به گناه نيز از آداب ديگر اين سلسله است )كريمي زنجانياصل٧٤-٧٢ :١٣٨٣ ،؛
ثبوت.(٦٨٠-٦٧٧ :١٣٨٦ ،
بيشتر پيروان نقشبنديه از اهل تسنن و برخي هم شيعة اماميه بودند .نقشبنديه به كار
و تجارت ميپرداختند و هريك پيشهاي داشتند .مسكرات را حرام و استعمال ترياك و

مريم حسيني و مريم رجبينيا

پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

 .٣بحث و تحليل
 .١ .٣معرفي پيراني كه پيرنامهها دربارة ايشان نگاشته شده است
ابويعقوب يوسف همداني

ابويعقوب يوسف همداني ) ٥٣٥-٤٤١ه.ق( از صوفيان و پيشوايان طريقتي بود كه در
دورههاي بعد به نام خواجگان يا نقشبنديان شهرت يافت .او در بوزنجرد همدان زاده شد.
اسنوي او را در شمار دانشمندان شافعيمذهب آورده ،ولي خواجه محمد پارسا او را حنفي
خوانده است .نسبت او در تصوف به شيخ عبداللـه جويني ،شيخ حسن سمناني و بهويژه
شيخ ابوعلي فارمدي ميرسد .در هجدهسالگي به نظامية بغداد رفت و از ابواسحاق شيرازي
فقه آموخت و در دانش به كمال رسيد ،ولي بعد به قصد ادامة تحصيل آنجا را ترك كرد.
بنابر گفتة سمعاني ،شيخ يوسف همداني از دست شيخ عبدالـله جويني خرقه پوشيد .او
عﻼوهبر بغداد در اصفهان و آذربايجان و بخارا نيز دانش آموخت .پس از مدتي ،به خراسان و
ماوراءالنهر رفت و در مرو ساكن شد .شيخ براي ارشاد طالبان پيوسته ميان مرو و هرات در
رفت و آمد بود تا اينكه سرانجام در راه سفر از هرات به مرو درگذشت و در مرو به خاك
سپرده شد )واعظ كاشفي ،١٥-١٣/١ :١٣٥٦ ،مقدمه ٤٢-٤١؛ گذشته.(٤٣١-٤٣٠ :١٣٧٣ ،
عبدالخالق چهارمين خليفهاي بود كه بر جاي او نشست )غجدواني.(٧٣ :١٣٣٢ ،
خواجه عبدالخالق غجدواني

خواجه عبدالخالق غجدواني )م ٦١٧ .ه.ق( ،عارف قرن ششم و از اهالي غجدوان )قريهاي
در بخارا( ،و فرزند يكي از دانشمندان بزرگ آن روزگار ،عبدالجميل ،بود .در بخارا دانش
آموخت .هنگام اقامت خواجه يوسف همداني در بخارا ،صحبت او را دريافت و بنابر گفتة
او ،رسالة صاحبيه را در سال  ٦٠٠ه.ق .دربارة احوال مرادش ،يوسف همداني ،تأليف كرد
١٠٣
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قليان را ناپسند ميدانستند و مانند خواجگان به رعايت موازين شرعي اهميت ميدادند و به
ذكر خفي متمايل بودند .خواجه بهاءالدين سه اصل بر اصول خواجگان افزود و بهاينترتيب
نقشبنديان به هر يازده اصل پايبند شدند .اين سه اصل عبارتاند از .١ :وقوف زماني؛ آگاهي
سالك بر احوال خويش و پرهيز از پريشاني خاطر  .٢وقوف عددي؛ رعايت شمارههاي ذكر و
رعايت عدد فرد در ذكر بهمنظور جمع خواطر متفرقه  .٣وقوف قلبي؛ آگاهبودن سالك از
ذكر در قلب خويش و توجه قلبي به خداوند )سيدين.(٣٣٥-٣٣٣ :١٣٨٧ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

)غجدواني .(٧٧-٧٦ :١٣٣٢ ،داراشكوه در سفينةاﻻولياء وفات او را  ٥٧٥ه.ق نوشته و صاحب

رياضالعارفين وفاتش را سال  ٦١٧هجري قمري ذكر كرده است )هدايت.(٨١٣ :١٣٨٥ ،
خواجه عارف ريوگري

خواجه عارف ريوگري ) ٦٥٧ه.ق( ،از مشايخ صوفيه در قرن هفتم هجري قمري است.
جوانترين خليفة عبدالخالق غجدواني كه در ريوگر ،دهي در بخارا ،مدفون است .سلسلة
نسب ارادت خواجه بهاءالدين نقشبند به او ميرسد و رسالة عارفنامه به او منسوب است
)جامي٣٨٥ :١٣٩٠ ،؛ واعظ كاشفي٥٩-٥٨ :١/١٣٥٦ ،؛ منفرد.(٢٣٠ :١٦/١٣٩٠ ،
خواجه بهاءالدين نقشبند

محمدبنمحمد بخاري ) ٧٩١-٧١٨ه.ق( ،معروف به خواجه بهاءالدين نقشبند ،عارف قرن
هشتم و بنيانگذار طريقت نقشبنديه بود .بهاءالدين در محرم  ٧١٧ه.ق در قصر عارفان
)قصر هندوان( از قراي بخارا بهدنيا آمد .پدر بهاءالدين ،معروف به باباصاحب سرمست،
صوفي بود و پيشة نقشبندي و كَمخابافي )كمخا :پارچة منقش رنگارنگ( داشت .او نيز كه
شغل پدر را داشت به نقشبند ملقب شد .گفتهاند كه چون با اشتغال مداوم به ذكر قلبي به
درجهاي رسيد كه اسم جﻼلة الـله بر صفحة دلش نقش بست ،لقب نقشبند يافت .بهاءالدين
در هجدهسالگي به طريقت خواجه سماسي پيوست و پس از او تحت تربيت و ارشاد
سيدامير كُﻼل )متوفي به ٧٧٢ه.ق( ،خليفة خواجه سماسي ،قرار گرفت .بهاءالدين ،بهگفتة
خود ،از تربيت روحاني و شهودي خواجه عبدالخالق غُجدواني بهره گرفت و چندي نيز نزد
برخي از علما به فراگيري حديث پرداخت .بهاءالدين حنفي و طريقت او به سنت و حفظ
آداب شريعت پايبند بود .بهاءالدين شاگردان و مريدان نامداري داشت ،مانند خليفة
١٠٤
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)غجدواني .(٧٦ :١٣٣٢ ،شعر فارسي نيز ميسرود ،ولي تنها رباعياتي از او بهجا مانده
است )نفيسي.(٢ :١٣٣٣ ،
جامي دربارة اين عارف ميگويد» :روش ايشان در طريقت حجت است و مقبول همة
فرقاند« .پير سبق او خواجه خضر و پير صحبت و خرقهاش خواجه يوسف همداني بود
)جامي .(٣٨٤-٣٨٣ :١٣٩٠ ،او خليفة چهارم از خلفاي اربعة خواجه يوسف همداني و
سردفتر طبقة خواجگان است )واعظ كاشفي .(٣٦-٣٤ :١/١٣٥٦ ،عبدالخالق در همدان،
سمرقند و بخارا زندگي كرده بود و در پايان عمر در غجدوان زيست و همانجا درگذشت

مريم حسيني و مريم رجبينيا

پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

 .٢ .٣معرفي پيرنامهنويسان
خواجه عبدالخالق غجدواني

خواجه عبدالخالق غجدواني ) ٥٧٥-٤٩٦ه.ق( در بخش معرفي پيران به احوال اين عارف اشاره شد.
صﻼحبنمبارك بخاري

صﻼحبنمبارك بخاري از صوفيان طريقة نقشبنديه در قرن هشتم هجرى است .در هديةالعارفين

از او ياد شده و تاريخ وفات او را سال  ٧٩٣ه.ق .دانستهاند )بخاري .(٤٣ :١٣٧١ ،بنابر گفتة
بخاري ،در پي رؤيايي عرفاني به خدمت خواجه عﻼءالدين عطار )متوفي به  ٨٠٢ه.ق( ،از
پيشوايان نقشبنديه ،رسيد و بهواسطة او در يكي از روستاهاي بخارا به نام "قصر عارفان" با
خواجه بهاءالدين نقشبند ديدار كرد .اثر ارزشمند بخاري انيسالطالبين و عدةالسالكين نام دارد

كه يكي از آثار مهم و كهن دربارة احوال بهاءالدين و اصول طريقة نقشبنديه است و كتابهايي
مانند رشحات عينالحيات و قدسية خواجه محمد پارساي بخارايي برگرفته از اين اثر ارزشمند
است .صﻼحبنمبارك اين پيرنامه را پس از درگذشت خواجه بهاءالدين در فاصلة سالهاي ٧٩١
تا  ٧٩٣ه.ق نگاشت )سيدحسنزاده.(٤٦٩-٤٦٨ :١٣٨١ ،
محمدباقربنمحمدعلي

دربارة مؤلف اطﻼعاتي در دست نيست .در مقدمهاي كه بر كتاب نوشته شده ،ايشان خواجه
بهاءالدين را شيخنا ،سيدنا و موﻻنا خوانده و تصميم گرفته است رسالهاي در مقامات و
معارف و كرامات و خوارقعادات حضرت خواجه بنويسد و سرانجام در سال  ٨٠٤هجري
١٠٥
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نخستين او خواجه عﻼءالدين عطار )متوفي به  ٨٠٢ه.ق( ،فرزندخوانده و داماد بهاءالدين
خواجه محمد پارسا )متوفي به  ٨٢٢ه.ق( و صﻼحبنمبارك بخاري )متوفي به  ٧٩٣ه.ق( كه
در ترويج و استمرار طريقت او نقش مهمي داشتند .اين عارف بزرگ در ربيعاﻻول ٧٩١
هجري قمري در زادگاهش درگذشت.
آثار او عبارت است از :رسالة قدسيه ،اﻻوراد البهائيه ،رسالة الواردات ،دليل العاشقين در
تصوف ،حياتنامه در نصايح و مواعظ و وجه تسمية نقشبند .از بهاءالدين اشعاري نيز به فارسي
و بيشتر در قالب رباعي باقي مانده و بهطور پراكنده در شرح احوال او ذكر شده است )جامي،
٥٠٠ :١٣٩٠؛ كريمي زنجانياصل٧٤ -٧٢ :١٣٨٣ ،؛ ثبوت٦٨٠-٦٧٧ :١٣٨٦ ،؛ بخاري:١٣٧١ ،
٢٣٢ ،١٦١ ،١٠٥ ،٩٣ ،٨٤-٧٩؛ واعظ كاشفي.(١٤١-١٤٠ ،١٠١-٩٥ :١٣٥٦ ،
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 .٣ .٣معرفي پيرنامهها

رسالة صاحبيه

رسالة صاحبيه مناقبنامهاي در  ٣٣صفحه است كه خواجه عبدالخالق غجدواني آن را در
بيان احوال ،اقوال و كرامات مرادش ،ابويعقوب يوسف همداني ،با نثري ساده و دلنشين
نگاشته و در برخي موارد از شيوة نگارش و واژگان منحصربهفردي استفاده كرده است.
البته ،ديباچة اين اثر مسجع و بهدليل وجود آيات و عبارات عربي و ويژگيهاي ديگر به
نثر بينابين نزديك است.
از ميان مختصات ادبي رسالة صاحبيه ميتوان به داشتن جمﻼت مسجع و تركيبات
داراي سجع اشاره كرد؛ ازجمله» :از هركه جفا بيشتر ديدندي ،وفا بيشتر كردندي«
)غجدواني.(٨٦ :١٣٣٢ ،
با توجه به غجدوانيبودن عبدالخالق و اينكه غجدوان قريهاي در بخاراست ،در اين اثر با
تعدادي واژة بخارايي روبهرو هستيم .گونة فارسي فرارودي يا زبان ماوراءالنهري يكي از
گونههاي بسيار غني و پرتوان زبان فارسي است كه با زبان بسياري از حوزههاي جغرافيايي
ايران تفاوتهاي واژگاني ،ساختاري و آوايي دارد )رواقي :١٣٨٣ ،ده مقدمه( .چند نمونه از
واژگان مختص گونة بخارايي كه در رسالة صاحبيه از آنها استفاده شده است عبارتاند از.١ :
حكايه؛ تاي آخر برخي كلمات عربي كه در فارسي ظاهر ميشود ،در لهجة بخارايي بهصورت
"ها" تلفظ ميشود )همان» .(٣٩ ،از مناقب ايشان حكايه كردندي« )غجدواني.(٨٧ :١٣٣٢ ،
 .٢دربهناك :دربه :شكل ديگري از كاربرد واژه در نوشتههاي فرارودي :دربيه .اين واژه بهمعني
وصله ،پينه و پاره است .دربهانداختن بهمعني وصلهكردن است )رواقي» .(١٨٥-١٨٦ :١٣٨٣ ،و
جامة دربهناك پوشيدندي« )غجدواني .٣ .(٨٥ :١٣٣٢ ،فش :دنبالة عمامه )رواقي:١٣٨٣ ،
» :(٤٨٦عمامة كﻼن بستي و فش كﻼن گذاشتندي« )غجدواني .٤ .(٨٦ :١٣٣٢ ،سرموزه:
سرموزه يعني كفشي كه بر باﻻي موزه پوشند و در ماوراءالنهر متعارف است )رواقي:١٣٨٣ ،
سيزده مقدمه(» :سرموزهدوزي و دهقاني كردندي« )غجدواني.(٨٤ :١٣٣٢ ،
١٠٦
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قمري نگارش مقامات خواجه را آغاز كرد و به اتمام رساند )محمدباقربنمحمدعلي:١٣٨٦ ،
 .(٨يكبار ،در ضمن حكايتي از خود سخن گفته است كه» :روزي اين ضعيف كه
جمعكنندة اين آثار و انوار وﻻيت است در بخارا بودم در صحبت درويشان حضرت خواجه
و) «...همان (١٧٢ ،كه البته از اين حكايت نيز اطﻼعي از زندگي مؤلف دريافت نميشود.

مريم حسيني و مريم رجبينيا
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مقامات عبدالخالق غجدواني

براي خواجه عبدالخالق غجدواني )م ٥٧٥ .ه.ق( پيرنامهاي نوشته شده است كه مؤلف آن

مقامات عارف ريوگري

مقامات عارف ريوگري ميان صفحات مقامات عبدالخالق غجدواني قرار گرفته و پنج صفحه
از آن را به خود اختصاص داده است )نفيسي .(٨-٤ :١٣٣٣ ،اين پيرنامه ،مقدمه ،تحميديه و
فصلبندي ندارد .اين مقامات با ستايش و ذكر القاب شيخ ريوگري آغاز شده است .سپس،
مؤلف به ذكر دوران كودكي او پرداخته و بيان كرده است كه از شاگردان عبدالخالق بوده و
بخشش از خواجه خضر)ع( داشته است )همان.(٥-٤ ،

انيسالطالبين و عدةالسالكين

صﻼحبنمبارك بخاري ،مريد بهاءالدين نقشبند ،دربارة مرادش پيرنامهاي به نام

انيسالطالبين و عدةالسالكين نوشته است .اين كتاب داراي  ٣٢٣صفحه ،يك مقدمه و چهار

قسم است .فصلبندي پيرنامه و نام بخشها در انتهاي مقدمة مؤلف آمده است )همان.(٦٩ ،
قسم اول انيسالطالبين در تعريف وﻻيت و ولي ،قسم دوم در شرح ابتداي احوال خواجه
)همان (١١٣-٧٩ ،و ذكر سلسلة خواجگان ،قسم سوم در بيان صفت و احوال و اقوال و
اخﻼق خواجه و قسم چهارم مفصلترين بخش اثر و در ذكر ديگر كرامات و ظهورات و
احوال و آثار خواجه بهاءالدين است )همان.(٣٨٦-١٦٢ ،
مقامات حضرت خواجة نقشبند

محمدباقربنمحمدعلي از پيروان طريقت نقشبندي در  ٨٠٤ه.ق مقامات حضرت خواجة
نقشبند را دربارة بهاءالدين نقشبند نگاشته است .اين اثر داراي  ١٧٠صفحه شامل مقدمه،
سه مقصد و خاتمه است .در ابتداي مقدمه ،تحميديهاي چهارسطري به زبان عربي آمده
است كه دو سطر آن به ستايش پروردگار و دوسطر ديگر به ستايش پيامبر ،آل او ،خلفاي
١٠٧
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معلوم نيست .اين پيرنامه ،مقدمه ،تحميديه و فصلبندي ندارد .با ذكر نام شيخ
ابويوسفبنيعقوب همداني آغاز شده و در ادامه چنين آمده است كه» :با ايشان يازدهكس
آمده بودند :اول ايشان ابوموسي خادم بود ،دويم بندة ضعيف ،عبدالخالق ،بود .«...،بنابر گفتة
مصحح ،نسخه در اين بخش ناقص است و صفحه يا صفحاتي از آن موجود نبوده است
)نفيسي.(١ :١٣٣٣ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

 .٤ .٣بررسي ويژگيهاي مشترك ميان پيرنامههاي ماوراءالنهر
ساختار كلي پيرنامهها

فصلهاي رسالة صاحبيه مشخص و نامگذاريشده نيست .نويسنده پس از مقدمه ،در ده
صفحه ،دربارة ويژگيهاي ظاهري و اخﻼقي پير سخن گفته است .حدود سه صفحه مربوط
به دليل آمدن شيخ ابويوسف همداني به وﻻيت سمرقند است كه در اين بخش ،عبدالخالق
چگونگي تولد خويش ،رفتن به حضور شيخ ابويوسف در  ٢٢سالگي ،و آمدن شيخ به
سمرقند را بيان ميكند .دو صفحه از رساله به ذكر وفات پير اختصاص دارد و در سه صفحة
پاياني نيز گفتار شيخ و پاسخهاي او به مريدان آمده است .مقامات غجدواني فصلبندي
ندارد و با ذكر نام شيخ ابويوسفبنيعقوب همداني آغاز شده است .مقامات عارف ريوگري
پنج صفحه است و فصلبندي و تحميديه ندارد و با ستايش و ذكر القاب شيخ ريوگري آغاز
شده است .انيسالطالبين داراي مقدمه و چهار قسم است .فصلبندي پيرنامه و نام بخشها
در انتهاي مقدمة مؤلف آمده است )بخاري .(٦٩ :١٣٧١ ،اين پيرنامه مقدمهاي
ششصفحهاي دارد كه با تحميديهاي كه هفت سطر آن به ستايش خداوند و پنج سطر آن
به ستايش پيامبر)ص( اختصاص دارد آغاز شده است .مقامات حضرت خواجة نقشبند
فصلبندي دارد .نويسنده بهجاي باب از واژة مقصد استفاده كرده و در انتهاي مقدمه نام سه
مقصد اثر را آورده است.
انگيزه يا دليل نگارش اثر

طبق آنچه در رسالة صاحبيه آمده است ،سلطان سنجر در نامهاي خطاب به شيخ ابويوسف
همداني ،بهدليل اينكه نميتواند وﻻيت تحت اختيار خود را كه در معرض تسلط سليمانشاه
است ،رها كند و به ديدن شيخ بيايد ،متأسف است و درخواست سند شيخ را دارد؛ زيرا
شنيده كه روش شيخ مانند روش صحابه است .شيخ موضوع را با مريدان ازجمله عبدالخالق
١٠٨
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راشدين و اولياءالـله اختصاص دارد )همان .(٧ ،مؤلف در مقدمة اثر اين سه مقصد را نام
ميبرد :مقصد اول در ابتداي احوال خواجة بزرگ ،مقصد دوم در بيان سلوك ايشان ،مقصد
سوم در بيان كرامات و خوارقعادات او و خاتمة اثر در ذكر وفات آن حضرت سخن ميگويد
)محمدباقربنمحمدعلي .(٨ :١٣٨٦ ،مقصد سوم طوﻻنيترين بخش اين پيرنامه است و در
آن كرامات و خوارقعادت خواجه بيان ميشود )همان .(١٧٧-٨٤ ،حكايات اين بخش ،جز
در مواردي اندك ،راوي ندارند و با عبارت "نقل كردند" آغاز شدهاند.

مريم حسيني و مريم رجبينيا

پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

سند روايات منقول

راوي مطالب رسالة صاحبيه ،مؤلف اثر ،يعني عبدالخالق غجدواني است .سلسلة راويان در
مقامات غجدواني و مقامات عارف ريوگري ذكر نشده و حكايات و وقايع با عبارت "نقل
است كه" آغاز شدهاند .سلسلة راويان در برخي حكايات و نقل سخنانِ مندرج در
انيسالطالبين ذكر شده است .در بيشتر موارد ،مؤلف مشاهدات خود را نقل كرده است.
در حكايات بسياري نيز راوي مشخص نيست و مطلب از زبان درويشان و مريدان مﻼزم
خواجه بيان شده است .راوي در بيشتر حكايات و نقل سخنان مندرج در مقامات خواجة
نقشبند ذكر شده است .در برخي موارد ،مطلب از زبان بهاءالدين نقشبند روايت شده
است .حكايات مقصد سوم )بخش كرامات( ،جز در مواردي اندك ،راوي ندارند و با عبارت
"نقل كردند" آغاز شدهاند.
ويژگي نثر و گونة زباني اثر

نثر رسالة صاحبيه ساده است و تنها در بخش مقدمه متكلف و داراي كلمات و عبارات عربي
و آيات قرآني است .جمﻼت اين اثر بسيار كوتاه است .در اين اثر از آيه و حديث بسيار اندك
١٠٩
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غجدواني در ميان ميگذارد و ميگويد كه هرچيز موافق شرع محمد)ص( از او ديدهاند
بنويسند و عبدالخالق چنين ميكند )غجدواني .(٨٤-٨٣ :١٣٣٢ ،انگيزة نگارش مقامات
غجدواني و مقامات عارف ريوگري در متن ذكر نشده است.
طبق آنچه در انيسالطالبين آمده است ،پس از همصحبتي با مريدان خواجه و شنيدن
آنچه از انوار وﻻيت و آثار كرامت خواجه بهاءالدين ديده بودند ،در وجود صﻼحبنمبارك
بخاري انگيزه و رغبت به گردآوري احوال و گفتار و كرامات خواجه پيدا شد و پس از
درگذشت خواجه بهاءالدين ،با كسب اجازه از خواجه عطار به تأليف اثر پرداخت )بخاري،
.(٦٧-٦٨ :١٣٧١
نويسندة مقامات خواجة نقشبند انگيزة نگارش كتاب را بيدارشدن و هدايت خوانندگان
به بركت انفاس قدسية شيخ دانسته و گفته است:
مدتي در خاطر شكسته اين بود كه رسالهاي نويسد در مقامات و معارف و كرامات و
خوارق عادات حضرت خواجة بزرگ ...تا كه از بركات انفاس قدسية ايشان از روضة
وحدت الوهيت بويي به مشام جان مطالعهكنندگان برسد كه اگر خفته است بيدار
گردد و اگر بيدار است در كار آيد )محمدباقربنمحمدعلي.(٧ :١٣٨٦ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

كرامات

عبدالخالق در رسالة صاحبيه ويژگيهاي اخﻼقي شيخ را بيان كرده و دربارة كرامات او
سخني بهميان نياورده است .در مقامات غجدواني فصلي مربوط به كرامات پير وجود ندارد و
تنها در خﻼل برخي حكايات به كرامتهاي مادي پير مانند بيرونآمدن آب از چاه با نماز
خواجه )نفيسي (١١ :١٣٣٣ ،اشاره شده است .دو كرامت معنوي نيز از نوع آگاهي از ضماير
و يك كرامت معنوي از نوع پيشگويي در اين اثر آمده است )همان .(١٥-١٤ ،٣-٢ ،در
مقامات عارف ريوگري فصلي مربوط به كرامات پير وجود ندارد و تنها در خﻼل برخي
حكايات به كرامتهاي مادي پير مانند كشتهشدن ششتن از نااهﻼن پس از نگريستن شيخ
بر آنها با نظر مهابت ،سايهداري قبله بر سر او و به زيارت خواجة عارف آمدنِ كعبه اشاره
شده است )نفيسي .(٨-٦ :١٣٣٣ ،كرامتي معنوي نيز از نوع آگاهي از ضماير در اين اثر
موجود است )همان .(٨ ،در قسم نخست انيسالطالبين به كرامت شيخ در كودكي اشاره
شده است .از زبان مادر بهاءالدين نقل شده كه فرزندش در چهارسالگي تولد گوساله
مهچهپيشاني را پيشگويي كرده بود و اتفاقاً بعد از چندماه ،گوساله به همان شكل كه او
گفته بود بهدنيا آمد )بخاري .(٨١-٨٠ :١٣٧١ ،مفصلترين بخش اين كتاب يعني قسم
چهارم به كرامات خواجه اختصاص يافته ،هرچند در قسمتهاي ديگر نيز كراماتي از او نقل
شده است .تعداد كرامات معنوي در انيسالطالبين بيشتر از كرامات مادي است .در مقامات
خواجة نقشبند نيز حكايتي كامﻼً مشابه با آنچه در انيسالطالبين آمده ،دربارة كرامت شيخ
در كودكي نقل شده است )محمدباقربنمحمدعلي .(١٠ :١٣٨٦ ،در اين پيرنامه هم كرامات
مادي و هم كرامات معنوي شيخ بيان شده و كرامات مادي تعداد بيشتري را نسبت به
كرامات معنوي به خود اختصاص داده است .ميان كرامات معنوي ،آگاهي از آنچه براي
ديگران رخ داده و در بين كرامات مادي ،ازهوشبردن و باز بههوشآوردن ديگران توسط
خواجه بيشترين ميزان را دارد.
١١٠
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استفاده شده است .واژگان مختص گونة بخارايي مانند رويمال )غجدواني،(٨٦ :١٣٣٢ ،
دربهناك )همان ،(٨٤ ،سرموزه )همان (٨٥ ،و ...در رسالة صاحبيه ديده ميشود .نثر مقامات
غجدواني و مقامات عارف ريوگري ساده است .نثر انيسالطالبين ساده و روان است و در
برخي بخشهاي آن آيات و احاديث نبوي و اشعار فارسي و عربي نيز مندرج است .مقدمة
اين اثر فني و داراي صنايع بديعي است .نثر مقامات خواجة نقشبند ساده است.

مريم حسيني و مريم رجبينيا

پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

معراجنامه

شطح

در مقامات خواجة نقشبند چندين جملة شطحگونه از بايزيد نقل شده است
)محمدباقربنمحمدعلي .(٢٢٤ ،٢٤١ :١٣٨٦ ،
ويژگيهاي اخﻼقي پير

يازده صفحه از رسالة صاحبيه به بيان ويژگيهاي پير اختصاص دارد كه معموﻻً با جمﻼت
كوتاه بههمپيوسته بيان شدهاند )همان.(٩٤ -٨٤ ،
مقصد دوم مقامات خواجة نقشبند دربارة روش سلوك و احوال و اخﻼق خواجه و ذكر
معارف و حقايقي از زبان خواجه است )محمدباقربنمحمدعلي .(٨٣-٤٠ :١٣٨٦ ،دربارة
تواضع و مهرباني او ميگويد كه اگر خواجه به منزل دوست يا درويشي ميرفت احوال همة
افراد خانواده و خادمان را جويا ميشد )همان .(٤١ ،بخش قابلتوجهي از مقصد دوم به
گفتار و انفاس قدسية خواجه همراه با اشعاري كه بر زبان رانده اختصاص دارد )همان-٥٨ ،
 .(٨١پاسخ خواجه به پرسشهاي افراد نيز در اين بخش آمده است )همان.(٧١ ،٦٧ ،٦٢ ،
ويژگيهاي ظاهري پير

در رسالة صاحبيه به ويژگيهاي ظاهري شيخ اشاره شده است:

بر روي مبارك ايشان داغهاي آبله بود و محاسن ايشان دراز بود و ميگون و بسي ﻻغر بودند
)همان .(٨٤ ،ميانه باﻻ بودند و انگشتان مبارك ايشان دراز بود )همان.(٨٥ ،
١١١
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در قسم دوم انيسالطالبين معراج بهاءالدين از زبان خود او بيان شده است:
در اوايل جذبه شبي نزديك مزار مزداخن بودم و درويش محمد زاهد با من بود و
تكيه كرده بود .درآنحال ،روح من از قالب بيرون آمد و گردانگردان به طرف
آسمان رفت و به همان صفت آسمان اول را سير كرد و از آنجا به آسمان دوم و
سوم و چهارم به آن طريق رفت و سير كرد و همچنين گردانگردان بهسوي زمين
آمد و در قالب من درآمد و از آن احوال محمد زاهد را هيچ خبر نداشت :كس را
وقوف نيست كه ما را چه حالت است )بخاري.(٩٤-٩٣ :١٣٧١ ،
چند حكايت نيز در اين اثر وجود دارد كه به نوعي معراج بايزيد را يادآوري ميكنند )همان،
 .(٢٧٥ ،٢٤٩مؤلف مقامات خواجة نقشبند در بخشي از اثرش معراج خواجه بهاءالدين را از
زبان خود خواجه نقل ميكند )محمدباقربنمحمدعلي.(١٨ :١٣٨٦ ،

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

تجارب عرفاني

شبي در ريورتون بودم ،در راهي ميرفتم به پلي رسيدم .حالي عجب در من تصرف كرد.
الهامي به دل من رسيد كه از حضرت ما هرچه خواهي طلب .از راه مسكنت و نياز گفتم:
الهي از درياهاي رحمت و عنايت خود ذرهاي نثار من كن .الهامي رسيد كه از كرم حضرت
ما ذرهاي ميطلبي؟ حال بر من ديگر شد و علو همت در حركت آمد .به قوتي هرچه تمامتر
طپانچهاي بر روي خود زدم ،چنانك اثر الم آن تا چند روز باقي بود) ...همان.(٩٧-٩٦ ،

در مقصد نخست مقامات خواجة نقشبند به تجربههاي عرفاني شيخ نيز اشاره شده است
)محمدباقربنمحمدعلي .(٢٠-١٨ ،١٥ :١٣٨٦ ،يكي از اين تجربهها چنين است:

...اشارت شد كه به مزار خواجه احمد اجفر نوي ميبايد رفت .چون به آن مزار رسيدم ،دو
كس آمدند و دو شمشير بر كمر من بستند و مرا بر مركبي نشاندند و عنان مركب مرا به
طرف مزار مزداخن گردانيدند .چون به مزار مزداخن رسيدم چراغدان و فتيله به همان
كيفيت بود .متوجه قبله نشستم .در آن توجه غيبتي افتاد و چون مشاهده كردم ديدم قبله
شق شد و تختي بزرگ با پردة سبز پيدا شد و گرد آن تخت جماعتي نشسته بودند .خواجه
محمدبابا در ميان آنها بود .بر تخت خواجه عبدالخالق غجدواني بود )همان.(١٥ ،

شعر

دو بيت شعر از زبان شيخ در رسالة صاحبيه آمده كه شاعرش مشخص نيست .در مقامات
غجدواني چهار رباعي به زبان فارسي آمده كه سرودة عبدالخالق است )نفيسي (٢ :١٣٣٣ ،و
نيز يك بيت از زبان ايشان )همان .(٤ ،تنها يك رباعي در اين پيرنامه آمده است )همان.(٥ ،

در انيسالطالبين اشعار فراواني به فارسي درج شده است .اشعار موجود در اين اثر  ٩٦بيت و
 ١١مصراع است .در برخي بخشهاي مقامات خواجة نقشبند ابياتي به فارسي وجود دارد كه
تعداد آنها  ١١٠بيت و  ١١مصراع است .در مقصد نخست دو بيت از غزل كمال خجندي آمده
است )محمدباقربنمحمدعلي  .(٢٥ :١٣٨٦ ،در بخش گفتار شيخ ابياتي از شاعران مختلف
مانند سعدي )همان ،(٦٥ ،موﻻنا )همان (٧٥ ،و حافظ )همان (٨٢ ،درج شده است.
١١٢
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در قسم دوم انيسالطالبين به برخي تجربههاي عرفاني خواجه از زبان خود او اشاره شده
است )بخاري .(٩٧-٩٣ :١٣٧١ ،برخي از اين تجربهها بر محوشدن او از خويش و
فناءفياللـه دﻻلت دارد و برخي از آنها الهام الهي بر دل او و گفتوگويش با پروردگار
است .يكي از اين تجربهها چنين است:

مريم حسيني و مريم رجبينيا

پيرنامههاي ماوراءالنهر و سير مقاماتنويسي طريقت خواجگان...

تفسير آيه و حديث

در مقامات خواجة نقشبند از زبان خواجه حديثي از پيامبر)ص( نقل شده است )همان(٧٩ ،
و حديثي قدسي نيز تفسير شده است )محمدباقربنمحمدعلي.(١٣٣ :١٣٨٦ ،

دربارة اقتباس از كتابهاي ديگر در رسالة صاحبيه مطلبي نيامده است .در انيسالطالبين از
آثاري مانند مقامات بايزيد )بخاري ،(٢٤٣ :١٣٧١ ،مرصادالعباد )همان ،(٢١٦ ،و تفسير
بحرالحقايق اثر نجم رازي )همان (٢٢٥ ،استفاده شده است .شباهت بيشتر بخشهاي
مقامات خواجة نقشبند با انيسالطالبين و نيز اشارة صاحب مقامات خواجه به انيسالطالبين
)همان (٨٧ ،نشاندهندة اين است كه احتماﻻً انيسالطالبين يكي از منابع عمدة مؤلف
مقامات خواجة نقشبند بوده است .مؤلف در جايي نيز مطلبي را از رسالة سيد امير كﻼن نقل
و نام مأخذ را ذكر كرده است )محمدباقربنمحمدعلي .(٢٦ :١٣٨٦ ،محمدباقربنمحمدعلي
در جايي ديگر ميگويد كه مطالب مقامات را از كتابهاي معتبر يا از خلفاي بهاءالدين مثل
عﻼءالدين عطار و خواجه محمد پارسا بيواسطه يا باواسطه نقل كرده است )همان.(٧ ،
جايگاه زنان

در رسالة صاحبيه از زنان سخني بهميان نيامده است .در مقامات غجدواني از دو زن ياد
شده است كه هردو سخنان خردمندانه و خالصانه بر زبان آوردهاند .براي يكي از زنان به نام
عايشه ،كه به عايشة ديوانه ملقب بود ،كرامتي مادي نقل شده )نفيسي (٩-٨ :١٣٣٣ ،و
خلوص و خرد زني ديگر توصيف شده است )همان .(١٠ ،در مقامات عارف ريوگري از زنان
ياد نشده است .در انيسالطالبين زن جايگاهي بلند و ارزشمند دارد .صاحب كتاب در سه
حكايت از والده سخن گفته و در همة موارد با احترام فراوان از او ياد كرده است .در يك
حكايت دربارة چگونگي رفتار با زنان سخن گفته و خطاب به كسي كه با همسر خود بحثي
كرده بود از زبان خواجه آورده است:
با جماعت زنان حسن معيشت ميبايد كرد ...و تا امكان است رعايت ميبايد كرد .قصة
حضرت رسالت را ـعليه الصلوة والسﻼمـ نشنوده كه موي كنيزك را بهدست مبارك خود

گرفتند تا او بر سر خود آب ريخت و ايستاده غسل آورد و اينهمه از براي رعايت خواطر
خواتين است )بخاري.(٢١٨ :١٣٧١ ،
١١٣
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اقتباس از كتابهاي ديگر

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

نظر پير دربارة بزرگان و نظر بزرگان دربارة پير

نظر پير دربارة هيچ عارفي در رسالة صاحبيه نيامده است .ديدگاه شيخ نجمالدين كبري در
مقامات غجدواني دربارة عبدالخالق چنين آمده است كه گفت:
بﻼيي بدين ديار متوجه خواهد شد و براي اين ديار خواهد رسيد ،صاحبدولتي كه رفع
اين تواند كرد برادر ماست ،آن صدر سلطاني ،خواجه عبدالخالق غجدواني) ...،نفيسي،
.(١٧-١٦ :١٣٣٣

طبق مندرجات مقامات خواجة نقشبند ،خواجه بهاءالدين از حﻼج و عبدالخالق غجدواني به
نيكي ياد ميكند و اعتقاد دارد كه اگر يكي از فرزندان خواجه عبدالخالق غجدواني روي
زمين بود ،حﻼج هرگز بر سر دار نميرفت .بهاءالدين به خواجه محمد پارسا نيز ارادت
داشت و در روايتي روي خود را به پاي خواجه محمد پارسا ماليد و از خداوند خواست كه
به حرمت آن پاي بر بهاءالدين رحم كند )محمدباقربنمحمدعلي.(٤٤ :١٣٨٦ ،
تقديمنامه

رسالة صاحبيه تقديمنامه نيست ،ولي بنابه سفارش سلطان سنجر نوشته شده است.

ارادت شاهان و علما به پير

طبق آنچه در رسالة صاحبيه آمده است ،سلطان سنجر در نامهاي خطاب به شيخ ابويوسف
همداني ،بهدليل اينكه نميتواند وﻻيت تحت اختيار خود را كه در معرض تسلط سليمانشاه
١١٤
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در مقامات خواجة نقشبند از زنان به نيكي ياد شده و از حكايت آن برميآيد كه خواجه
نسبت به زنان بهويژه مادر خويش بسيار با احترام رفتار ميكرده است .در چهار حكايت از
والدة خواجه با احترام فراوان ياد شده )محمدباقربنمحمدعلي،١٢٥ ،١١٠ ،١١ :١٣٨٦ ،
 (١٤٩و در يك حكايت از جدة صالحة ايشان سخن بهميان آمده كه تعبير خواب
ميدانسته و خواب خواجه را تعبير كرده است )همان .(١٢ ،در حكايتي آمده كه موﻻنا
درويشنامي خاطر همسر خود را آزرد و خواجه ديگر به او التفات نداشت .خواجه
بهاءالدين به منزل آنها رفت و روي مبارك خود را بر آستان آن بانو نهاد و عذر خواست
)همان .(٤٧ ،در جايي ديگر ،خواجه به حسن معيشت با زنان سفارش كرده است )همان،
 (١٤٤و در حكايتي ديگر از زني صالح ياد كرده است كه بر اثر عنايت شيخ به او تا
يكسال آثار بزرگي در وجودش مشاهده ميشده است )همان.(١٧١ ،
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است رها كند و به ديدن شيخ بيايد ،اظهار تأسف كرده است .اين نامه گوياي ارادت سلطان
به شيخ ابويوسف است )غجدواني.(٨٤-٨٣ :١٣٣٢ ،

تعبير خواب

 .٤نتيجهگيري

پس از معرفي پيرنامههاي سرزمين ماوراءالنهر ،بيان شرح حال پيران و پيرنامهنويسان و نيز
پس از بررسي شيوة پيرنامهنويسي مؤلفان و بيان ويژگيهاي آثار ،مشخص شد پيرنامههاي
مربوط به خواجه بهاءالدين نقشبند و بهطوركلي پيرنامههاي ماوراءالنهر وجوه اشتراك
زيادي با يكديگر دارند .اين خطه از معدود اقليمهايي است كه تمام پيرنامههاي آنجا به زبان
فارسي نوشته شدهاند .با توجه به شباهتهاي فراوان مقامات غجدواني و مقامات خواجه
يوسف همداني به رسالة صاحبيه ،احتمال دارد پيرنامهنويسان متأخر از نگاشتة عبدالخالق
غجدواني دربارة ابويوسف همداني تأثير پذيرفته باشند .تمام پيرنامههاي اين سرزمين به
زبان فارسي نگاشته شدهاند و همة آنها نثري ساده و خالي از تكلف دارند و تنها مقدمة
انيسالطالبين فني و داراي صنايع بديعي است .برخﻼف پيرنامههاي سرزمينهايي مانند
فارس و خراسان ،كه اشعار موجود در آنها هم به زبان فارسي و هم به زبان عربي است ،تمام
ابياتي كه در پيرنامههاي بخارا مندرج است به زبان فارسي است.
با توجه به شباهتهاي نگارشي مقامات غجدواني و عارف ريوگري و قرارگرفتن مقامات
عارف ريوگري در ميان صفحات مقامات غجدواني ،بهنظر ميرسد نويسندة دو پيرنامه
شخص واحدي است .رسالة صاحبيه ،مقامات غجدواني و مقامات عارف ريوگري فصلبندي
ندارند .در رسالة صاحبيه ،مقامات غجدواني و مقامات عارف ريوگري فصلي مربوط به
كرامات پير وجود ندارد و تنها در خﻼل برخي حكايات به كرامتهاي معدودي اشاره شده
است .تنها در انيسالطالبين و مقامات خواجة نقشبند بهطور مفصل دربارة كرامات پير
صحبت شده است .نويسندگان پيرنامههاي انيسالطالبين و مقامات خواجة نقشبند معراج
خواجه بهاءالدين را از زبان خود خواجه نقل كردهاند .از ميان پيرنامههاي ماوراءالنهر تنها در
رسالة صاحبيه و مقامات خواجة نقشبند به ويژگيهاي اخﻼقي پير توجه شده و فقط در
١١٥
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خواجه عبدالخالق خواب يكي از مريدان را ،بيآنكه مريد خوابش را تعريف كرده باشد ،تعبير
و او را راهنمايي كرد )نفيسي.(١٥-١٤ :١٣٣٣ ،
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ابنحوقل ) (١٣٤٥صورةاﻷرض .ترجمة جعفر شعار .تهران :بنياد فرهنگ ايران.
اُرتايلي ،ايلبر )» (١٣٨٩سياست باب عالي درباب نقشبنديان و طريقتهاي ديگر در طول دورة
تنظيمات« .در :نقشبنديه در آسياي غربي و مركزي؛ تغيير و تداوم .زير نظر اليزابت اوزدالگا.
ترجمة فهيمه ابراهيمي .تهران :پژوهشكدة تاريخ اسﻼم.١٣٠-١٢١ :
١١٦
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رسالة صاحبيه به ويژگيهاي ظاهري پير اشاره شده است .نويسندگان پيرنامههاي خواجه
بهاءالدين به ذكر تجربههاي عرفاني خواجه پرداختهاند .در مقامات خواجة نقشبند از زبان
خواجه حديثي از پيامبر)ص( نقل و حديثي قدسي نيز تفسير شده است .تنها نويسندگان
پيرنامههاي بهاءالدين آثاري را كه از آنها بهره بردهاند ذكر كردهاند .در رسالة صاحبيه و
مقامات عارف ريوگري از زنان سخني بهميان نيامده است .در مقامات غجدواني از دو زن ياد
شده است كه هردو سخنان خردمندانه و خالصانه بر زبان آوردهاند .براي يكي از زنان
كرامتي مادي نقل ميكند و خلوص و خرد زني ديگر را توصيف ميكند .در انيسالطالبين
زن جايگاهي بلند و ارزشمند دارد .در سه حكايت از والده سخن گفته كه در همة موارد با
احترام فراوان همراه است و در يك حكايت نيز دربارة چگونگي رفتار با زنان سخن گفته
است .در مقامات خواجة نقشبند از زنان به نيكي ياد شده و از حكايات آن برميآيد كه
خواجه در مقابل زنان بهويژه مادر خويش بسيار با احترام رفتار ميكرده است .دربارة تعبير
خواب توسط پيران بخارا مطلب چنداني نقل نشده است و تنها خواجه عبدالخالق خواب
يكي از مريدان را ،بيآنكه مريد خوابش را تعريف كرده باشد ،تعبير و او را راهنمايي كرد.
دو پيرنامة خواجه بهاءالدين حكايات و سخنان مشابهي از خواجه نقل كردهاند و بهنظر
ميرسد اين كتاب منبع اصلي مؤلف مناقب حضرت خواجة نقشبند بوده است .در هردو
متن ،از آيات ،احاديث و اشعار فارسي استفاده شده است .بيشتر اشعار مندرج در هردو اثر
مشترك است .حكايات كرامتمحور با اختﻼفات اندكي در هردو اثر به هم شباهت دارند .در
هردو كتاب آگاهي از آنچه براي ديگران رخ داده در ميان كرامات معنوي بيش از ديگر
كرامتهاست .نثر هردو اثر ساده است .البته ،نثر مقامات از انيسالطالبين سادهتر ،قابل
فهمتر و به زبان امروزي نزديكتر است ،لغات سخت و اصطﻼحاتي كه برگرفته از زبان مردم
ناحيه )محل نوشتن كتاب( است ،در مقامات بسيار كمتر از انيسالطالبين است .زن و
بهويژه مادر در هردو كتاب از جايگاهي ارزشمند برخوردار است.
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صاري اوغلي .بهكوشش توفيق سبحاني .تهران :كيهان.
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تهران :مركز دايرةالمعارف بزرگ اسﻼمي.٤٦٩-٤٦٨ :
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شميسا ،سيروس ) (١٣٩٠سبكشناسي نثر ،تهران :ميترا.
غجدواني ،عبدالخالق )» (١٣٣٢رسالة صاحبيه )در مناقب و مقامات خواجه ابويعقوب يوسف
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١١٧
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بخاري ،صﻼحبنمبارك ) (١٣٧١انيسالطالبين و عدةالسالكين .تصحيح و مقدمة خليل ابراهيم

سال  ،٢٩شمارة  ،٩٠بهار و تابستان ١٤٠٠

دوفصلنامة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي

گذشته ،ناصر )» (١٣٧٣ابويعقوب همداني« .دايرةالمعارف بزرگ اسﻼمي .جلد  .٦تهران :مركز
دايرةالمعارف بزرگ اسﻼمي.٤٣١-٤٣٠ :

منفرد ،افسانه )» (١٣٩٠خواجگان ،سلسله« .در :دانشنامة جهان اسﻼم .تهران :مركز دايرةالمعارف

بزرگ اسﻼمي.٢٣٢-٢٢٨ :
نفيسي ،سعيد )» (١٣٣٣مقامات عبدالخالق غجدواني و عارف ريوگري« .در :فرهنگ ايران زمين.
شمارة .١٨-١ :٢
واعظ كاشفي ،موﻻنا فخرالدين عليبنحسين ) (١٣٥٦رشحات عينالحيات .تصحيح علياصغر
معينيان .تهران :بنياد نيكوكاري نورياني.
هدايت ،رضاقليخان ) (١٣٨٥تذكرة رياضالعارفين .تصحيح ابوالقاسم رادفرـگيتا اُشيدري .تهران:
پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

١١٨
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لويزن ،لئونارد ) (١٣٨٤ميراث تصوف .ترجمة مجدالدين كيواني .تهران :مركز
محمدباقربنمحمدعلي ) (١٣٨٦مقامات حضرت خواجه نقشبند .بهكوشش عبداللـه نقشبندي
مجددي شمسي .مشهد :گل نشر.
مدرسي چهاردهي ،نورالدين ) (١٣٨٢سلسلههاي صوفية ايران .تهران :علمي و فرهنگي.
منفرد ،افسانه )» (١٣٨٨تصوف در آسياي مرزي و قفقاز« .در :تاريخ و جغرافياي تصوف .تهران:
كتاب مرجع.٦٩-٥٥ :

