
  ٤٣٦  قند پارسي

  چهرة دانشمندي ناشناخته از خجند
  در يک سرچشمة هندي

 ين دورة مطالعاتيشهر برل يک ماه در کتابخانة دولتي    مد ت   به ٢٠١٤ماه سپتامبر سال 
محفوظ در هند  يسرا يسخنوران فارس يها چون مقصد من آموزش دستخط. انجام دادم

آثار  يها نسخه يکتابخانة مذکور بود، در جستجو يشرق يها سيرة شعبة دستنويذخ
ان يپا به جاد اويروزگار و ا که ن سخنور ممتاز هندوستانيقلم ا  به .گشتم يدهلو يجمال
، »مهر و ماه«و  »يالمعان تآرم« يها يد، مثنويآ يراست م ١٦           مة او ل قرن يو ن ١٥قرن 

رة شعبة يدر ذخ که ديمعلوم گرد. باشد ي    ّ   متعل ق م »نيرالعارفيس«وان اشعار و تذکرة يد
 ينسخة قلم يدهلو ين از آثار بازماندة جماليکتابخانة شهر برل يشرق يها سيتنودس

  .شود يم ينگهدار ٥٩٠مارهتحت ش »نيرالعارفيس«تذکرة 
ان سرگذشت و يدر ب يعرفان يها ف تذکرهيوة تأليمطابق بر ش »نيرالعارفيس«

 آمده است قلم به خ معروف کشور هنديمشا و کرام يايتن از اول ١٣کرامات و مقامات 
  .باشند يه ميقت چشتيخان معروف طريش يهمگ که

در  يوفات جمال. پادشاه عنوان کرده است، ونينام هما به تذکره را يدهلو يجمال
 ٩٣٨/١٥٣٠ يها ن ساليد بيف کتاب باين، تألي  ّ                        ات فاق افتاده است، بنا بر ا ٩٤٢/١٥٣٥سال 

  .فته باشدصورت گر ٩٤١/١٥٣٤و ) پادشاه ونيبه سر تخت نشستن هما(
، ين برني   الد  ايض »يروزشاهيخ فيرات«ف تذکره نه تنها از يان تأليدر جر يجمال

 »المجالس طرب«، ين چراغ دهلوي   الد  رينص »رالمجالسيخ«، يحسن سجز »الفؤادديفوا«
 يمناب«و  »يخزانة جالل«، يد خرد مبارک کرمانيي س»اياالولةتذکر«ن سادات، ير حسيام

اساسي بودن اين کتب در تأليف  يها سرچشمه به و ده بردهگشت استفا جهان »يقطب
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          ّ                        بر اساس اط العات و مشاهدات و تجربات  ياديد، بلکه معلومات زکن يد ميکاتمذکور 
ن هند، روم و شام، عراق يعات گوناگون سرزموموض به شيخود از سفرها يشخص

ارزش  که قلم آورده است  به الن و مازندران و خراسانيجان و گيعجم، آذربا
 در طول مسافرت خود ياز جمله، جمال. گرداند ياثر را افزون م يا سرچشمه

ر علما و ين نفر از مشاهيارت نموده و با چندين مقبره را زيمذکور چند يکشورها  به
ش را اظهار نموده يآنها نظر خو دربارةمختلف مالقات کرده و  يخ معروف شهرهايمشا
  .رساند يم ياريآن دوره  يماعو اجت ير وضع علميتصو يبرا که است
د نموده، نوشته يتأک» نيرالعارفيس« يو ادب يارزش علمبر  ين راشدي   الد  د حساميس
  .١“باشد ين تذکره مي  ّ    عل ت هم به شتريدر هند ب يشهرت جمال” که است

در مطبعة  »سيرالعارفين«گانة تذکرة ينشر  ١٣١١/١٨٩٣سال در  که قابل ذکر است
نشر تذکرة   به قي            توج ه اهل تحق. د حسن صورت گرفتيس اهتمام  به يدهل يرضو

در  يعرفان ينويس تذکرهگاهش در يجا يق و بررسيتحق که مذکور گواه بر آن است
معرفت  يان برايشا يه است و خود نشر کتاب مذکور اقدامشدقلمرو شبه قاره آغاز 

  .ديآ يشمار م به آن يو عرفان يگاه ادبيشتر ارزش و جايب
ده يرس نشر هن و نسخة بيمحفوظ در کتابخانة برل ين نسخة قلميب ياسيل قياز تحل

از جمله، . ها تفاوت وجود دارد ن نسخهيخ بيمشا به در ذکر معلومات راجع که ديآ يبرم
  :ل آمدهيب ذيترت به کرام يايتن از اول ١٣ن ذکر يموجود در کتابخانة برل يدر نسخة قلم

  ؛٢ين حسن سجزي   الد  نيمع  خواجه ا ين االولي   الد  حضرت قطب  .١
  ؛٣يدوز خجند نهيين مويخ بدرالديالمشا خيحضرت ش  .٢
  ؛٤ا، قدس سرهي   َ  ن ز کري   الد  خ بهايخ شيالمشا خيحضرت ش  .٣
  ؛٥يار کاکين بختي   الد  قطب خواجه  خ يالمشا خيحضرت ش  .٤

                                                   
  .۹۸، ص مهر و ماه يمثنو ي،دهلو يجمال      مقد مه ،ني   الد  د حسامي، سيراشد  .١
  .ب ١٣-لفا ٤، ورق نيرالعارفيس ،يدهلو يجمال  .٢
  .الف ١٥-ب ١٣همان، ورق   .٣
  .الف ٤٠-الف ١٥ق همان، ور  .٤
  .الف ٥٣-الف ٤٠، ورق همان  .٥
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  ؛١ين مسعود اجودهني   الد  ديخ فريالمشا خيحضرت ش  .٥
  ؛٢ن عارفي   الد خ صدريخ شيالمشا حضرت سلطان  .٦
  ؛٣اين اولي   الد  خ نظاميا شياالول حضرت سلطان  .٧
  ؛٤ن ابوالفتحي   الد  خ رکنيخ شيالمشا خيحضرت ش  .٨
  ؛٥، قدس سرهين ناگوري   الد  ديخ حميالمشا خيحضرت ش  .٩
  ؛٦      ّ          ن متوک ل، قدس سرهي   الد  بيخ نجيالمشا خيحضرت ش .١٠
  ؛٧، قدس سرهيزين ابوالقاسم تبري   الد  جالل خيالمشا خيحضرت ش .١١
  ؛٨ن محمود ادهري   الد  ريخ نصيخ شيالمشا خيحضرت ش .١٢
  .٩ان، قدس سرهيمخدوم جهان  به المعروف يجالل بخار ديخ سيالمشا خيحضرت ش .١٣

ده تفاوت در ذکر احوال و کشف و يرس نشره ب يدر دهل اي که ه          ام ا در نسخ
ل آورده يب ذيترت به ورخ در نسخة مذکيذکر مشا. رسد ينظر م به نفر يککرامات تنها 
  :شده است

حضرت . ٣ا؛ ي   َ  ن ز کري   الد  ءخ بهايحضرت ش. ٢؛ ين چشتي   الد  نيخ معيحضرت ش. ١
خ يحضرت ش. ٥شکر؛  ن گنجي   الد  ديخ فريحضرت ش. ٤؛ يار کاکين بختي   الد  خ قطبيش

ن ي   الد  خ رکنيحضرت ش. ٧ا؛ ين اولي   الد  خ نظاميحضرت ش. ٦ن عارف؛ ي      صدرالد 
ن ناگوري؛ ي   الد  ديخ حميحضرت ش. ٩      ّ   ن متوک ل؛ ي   الد  بيخ نجيحضرت ش .٨ابوالفتح؛ 

. ١٢ن محمود چراغ؛ ي   الد  ريخ نصيحضرت ش. ١١؛ يزين تبري   الد  خ جالليحضرت ش. ١٠
  .ن کنبوهي   الد ءخ سمايحضرت ش. ١٣ان؛ ين مخدوم جهاني   الد  خ جالليحضرت ش

                                                   
  .ب ٧٩-الف ٥٣ورق  ،نيرالعارفيس. يدهلو يجمال  .١
  .ب ٩١-ب ٧٩همان، ورق   .٢
  .الف ١١٨-ب ٩١همان، ورق   .٣
  .ب ١٢٤- الف ١١٨همان، ورق   .٤
  ب ١٣٠-ب ١٢٤همان، ورق   .٥
  الف ١٣٥-ب ١٣٠همان، ورق   .٦
  .ب ١٤٢- الف ١٣٥همان، ورق   .٧
  .ب١٤٦-ب١٤٢ن، ورق هما  .٨
  ب ١٥٩-ب ١٤٦همان، ورق   .٩
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دة يرس نشر هسخة بدر ن که يخيزده نفر مشايف سيم، در ردينيب يکه م يه طورب
نظر   به ينه دوز خجنديين مويخ بدرالديذکرشان آمده است، نام ش »سيرالعارفين«
  .رود ين کنبوه مي   الد ءخ سماياو سخن از حضرت ش يجا به .رسد ينم

 يها سيدر شعبة دستنو يدهلو يجمال »سيرالعارفين« يت نسخة قلميموجود يول
خ معروف شبه قارة هند يزده نفر مشايف سيدر آن در رد که نيکتابخانة شهر برل يشرق

آمده است، خود  ينه دوز خجنديين مويخ بدرالديانة شيصوف يها ذکر روزگار و خارقه
از عارفان نامور قرن  يکي ينه دوز خجنديين مويخ بدرالدي     ً  واقعا  ش که گواه بر آن است

شان يوادة ا   ً    اصال  خان. داشته است يجا ينظرات يت وي              ً            خود بوده و قبال  در مورد شخص
ق مسافرت يخ دقيهرچند تار. اند هند سفر کرده به از خجند ماوراءالنهر برخاسته،

همانا  که بران او راثيخود با م ي            ست، ام ا جماليمعلوم ن يخان خجندين شيخانوادة ا
 ياند، مالقات نموده است و از حال و هوا داده انة پدرشان را در هند ادامهيقت صوفيطر

ن مطالب از اشارات مؤلف تذکره در بخش يا. تذکره سخن کرده است شان در عارفانه
از . گردد ي             ز روشن مقر ر ميمده نآ قلم هب ينه دوز خجنديين موياحوال و اقوال بدرالد

خ معروف در ذکر احوال و اقوال ين شيوندان ايجمله، مصاحبت خود را با فرزندان و پ
  :ان داشته استين بياو در تذکره چن

شان ي                       ارت مرقد پ رطهارت حضرت ايدولت ز  بهر ير حقين فقيکه ا ياميدر ا”
د بود، يزيخ بايخ شيالمشا خي       سج ادة ش به شاني                      مشر ف گشت، از فرزندان ا

صد  که ن طاهري   الد  د شمسيالشأن بوده، س ميخ کالن و عظيه و او شياهللا عل ةمحر
د يزيخ بايخ شيالمشا خيو پنجاه سال عمر داشت، خرقة خالفت از حضرت ش

  .١“است در بنگاله آسوده که خ نور بوديخ شيالمشا خيد شيافته و مري
ن يوندان بدرالديدار پيد  به مؤلف تذکره يزمان که شود ياز نگاشتة مذکور روشن م

د نام از معتبران عرفان زمان او قرار يزيخ باي                آمده، در سج ادة ش ينه دوز خجندييمو
دامن  که ن طاهر بوده استي   الد  د شمسينام س ن باياز وارثان بدرالد يکس. داشته است

  .د داشته استيزيخ بايش به ارادت
                                                   

  .الف ١٤ ، ورقنيرالعارفيس  .١
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ن يخ بدرالديگر روزگار شينکات د  به ش هماناي  ّ     اط الع خو در ادامه يدهلو يجمال
ح ين قلمرو شرح و توضيمقام عارفانة او را در ا که ورزد يد ميتأک ينه دوز خجندييمو
ن ي   الد  شمس ينه دوز خجنديين مويخ بدرالديرث شز سخن از مقام واين اينجا. دهند يم

نموده  يرا همراه يدهلو يجمال ين خجنديارت مزار بدرالديهنگام ز که رود يطاهر م
  :است
را با حضرت ملک  ياهللا اله ةمحن، ري   الد  د، قدس سره، شمسيو خدمت س”

 د بود ويب ي       ّ   حد و ات حاد يب ين، قدس سره، اعتقادي   الد  ءبها يايخ واال و نيالمشا
حضرت  که شان استماع استياز ا. م بوديعظ ي                ن احقراالنام محب تيا  به
                                         ّ  ن را در آخرها تأه ل واقع شد و فرزندان متول د ي   الد  الحق و  نيخ معيالمشا ةزبد

خ يالمشا ة                        ارت روضة متبر کة حضرت زبديز  به ر چونين حقي      فام ا ا. شدند
ت خدمت ي  ّ      ات فاق مع به راه اود، هميه، رسياهللا عل ةمحن، ري          الحق و الد  نيمع
 يکيه، بود و نياهللا عل ةمحن، ري     ّ       رالمل ت و الد يخ نصيالمشا خيرزاده بر جادة شيپ
م القدر موالنا مسعود يوست، در آن جا مجاور عظيحصول پ  به شانيارت ايز  به
ب هشتاد سال عمر داشت، چنانچه پدر، آبا و اجداد موالنا شرف احمد يقر. بود

  .١“افته بوديه، قدس سره، ي        خ مشار اليش خدمت حضور حضرت
ز ين ين خجنديبدرالدديگر روان يدان و پيمر که شود يروشن م ياز نگاشتة جمال

ن طاهر ي   الد  خ شمسيش به شانين نکته را او بر اساس ارادت ايا که اند ام بودهيدر آن ا
از  که اند دهآنها موالنا مسعود و موالنا احمد بو يد جماليتأک  به .              مقر ر نموده است

فراهم  ين خجنديبدرالد به راجع ييها ز نقلياز زبان آنها ن يجمال. اند خ بودهيخادمان ش
  :آورده است

 که کرد يخ بود، نقل ميخادم حضرت ش که موالنا مسعود از موالنا احمد”
                 شان را تأه ل واقع يرفت و بازآمد، ا يدهل به که بار      ر او ليخ در اجميحضرت ش

د حسن ي    عم  س که ي           ن محم د مشهدي   الد  هيد وجيس که ودشد و آنچنان ب
                      ّ    داشت در کمال عصمت و عف ت و  ي         ّ                 داروغة خط ة مذکور بود، دختر يمشهد

                                                   
  .ب ۱۴ورق ، نيرالعارفيس  .١
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حبالة  به که خواست يده بود، مي          حد  بلوغ رس  به ن عجوزة مستورهيا
خور  چ کس دريه. ديجة دودمان اشراف نمايحوالة نت به درآرد و يا زاده بزرگ

              ن تأم ل و تفکر ياکثر در ا. ديفرما يونديبدو پ که افتي يل نمق حايکمال و ال
از شبها حضرت امام جعفر صادق، رضي اهللا عنه،  در واقع  يناگاه شب. بود يم
پناه، صلي  حضرت رسالت به اشارت به ن راي     ه الد يد فرزند وجيفرما يم که ديد

و در حبالة  يسپارب ين سجزي   الد  نيخ معيش  به ن عجوزه رايا که      ّ ه وسل مياهللا عل
 ن واقعه رايخ بود، ايوستگان حضرت شين از پي   الد  هيد وجيس. ياو درآر

عمر من در آخر  که خ فرموديحضرت ش. خ اظهار نمودي       ّ        حضرت مل ا زمان ش  به
قت يحق  به                                           فام ا چون اشارت حضرت رسول است، قبول نمودم و. ده استيرس
  .١“نان ساختمياطم
 که شود يمعلوم م ين خجنديخ بدرالديرد ازدواج شدر مو يگرين نقل نکتة دياز ا

ن يا گر، مروريد ياز سو. کند يثابت م ي           ن محم د مشهدي   الد  هيد وجيس  به وند او رايپ
      الد ين اين معلومات را جمالي توسط شاگردان شيخ شمس که سازد بخش تذکره روشن مي

ن فرزندان يهم که دکن يد مي                           ُ              دست آورده است و همزمان در ف رآورد سخنش تأک به طاهر
  :ندا کرامات ن دو دودمان بزرگ صاحبياز هم يعرفان يها دهندة کارنامه  ادامه
و . ندا اعتقاد از آن دودمان کرم خاندان عظام نهاد و درست ن فرزندان پاکيا”

جوار   به ات بود و بعدهي                                    خ بعد از تأه ل موانة هفت سال در صدد حيحضرت ش
 از فتورة خاک که ده بوديو هفت رس نود  به وست و سالشيرحمت حق پ

شان در ششم ماه يو رحلت ا. ه و الغفرانياهللا عل ةمحده، ريمأمورة افالک رس  به
  .٢“               والس الم و االکرام. رجب، روز دوشنبه است

نود و هفت سال  ين خجنديخ بدرالديش که ديآ يمؤلف تذکره برم يي     ّ      از اط الع نها
  .ز دوشنبه بوده است، اين عالم را پدرود گفتهرو که عمر ديده و در روز ششم ماه رجب

از  ينه دوز خجنديين مويخ بدرالديش يزندگان برعالوه در معلومات مذکور 

                                                   
  .ب ١٤، ورق نيرالعارفيس  .١
  .الف ۱۵ ، ورقهمان  .٢
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ن مطالب يباز هم ا که ز سخن رفته استيشان نيدان و مخلصان ايو مر نارادتمندا
ک چهرة ي يخ و معرفين شين مقام عارفانة اييرا در تع »نيرالعارفيس«ت تذکرة ياولو

     ّ     گر اط العات يد يجا او به تا کنون راجع که از شهر خجند يبرجستة معارف اسالم
  .گذارد يدسترس نبود، نقش مؤثر مدر  يقيدق

 وي رجوع دربارةهاي مؤلف تذکره  انديشه ن شخصيت بدرالدين خجندي و تعييبراي 
  .شود مي محسوب ياالصل امر مهم اين صوفي خجندي  به نظر ديگر دانشمندان راجع  به

                ّ   را استاد عبدالمن ان  ين خجندينام موالنا حافظ بدرالد که    ّ     تذک ر است  به الزم
ان يسرا دانشمندان و سخن«در کتاب !) شاد باد هشيهم يشان برا روان(ن ينصرالد
 »تذکرة شاعران خجند«موصوف در کتاب مذکور و همزمان در . اند ادآور شدهي ١»خجند

ف شعرا و فضال و دانشمندان يدر رداو را ) تهران ،هخارجامور انتشارات وزارت (
، يخجند ي، شهابين خجندي   الد  ، جمالين خجندي            مانند صدرالد  ،يخجند باستان

، عبداهللا ابن ين خجندي   الد  ني، ساين خجندي           خ مصلحت الد ي، شياالسالم خجند کمال
ر يم، ي، احمد خجندين خجندي   الد  ، بهايخجند ين پارسي   الد  اي، ضي         محم د خجند

ايشان ” که قرار داد گرانيو د ي، رونق خجندي، واقف خجنديخجند يداي، شيخجند
  .٢“اند کرده يرا غن يزبان و ادب فارس يها نهيو بابرکت خود گنج بفات دلچسيبا تأل

                        متبح ر زمان خود بوده، در  ياز علما ين خجندين بدرالدينصرالد .د استاد عيتأک  به
 تنسب يعلم يها ن، در سرچشمهيداشت و بنا بر اشهر اکبرآباد هندوستان اقامت 

پرداخته و  فيحفظ قرآن شر به يجوان او از. دهينامش ملحق گرد به »ياکبرآباد«
 ين خجنديقلم حافظ بدرالد  به .اند نام او عنوان حافظ را افزوده بههمين خاطر   به

معلومات  طبق.              ّ     وان حافظ متعل ق استيان مشکالت ديدر شرح و ب »      ّ   بدرالش روح«کتاب 
 گر،ير از کتاب مذکور صاحب چند اثر ديغ به ين خجنديبدرالد »      ّ   بدرالش روح«ناشر 

و  أمبد«، »يالمعان نيع«، »الحکمصةخال«، »االسالم ةشرح سدر«، »مانياال صفات«مانند   به

                                                   
  .١٧٩-١٧٨، ص ان خجنديسرا دانشمندان و سخن ،اف ع نينصرالد  .١
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  …چهرة دانشمندي ناشناخته از خجند در   ٤٤٣

  .١ز بوده استين »شرح گلستان«، »معاد
ر قرن دوازدهم د »      ّ   بدرالش روح«صاحب ، ين خجنديبدرالد که رسد ينظر م به    ام ا
نه دوز يين مويبدرالد که ستا ين در حاليسر برده است و اب يزندگ) ١٨قرن ( يهجر
ده و بو ١٥آمده است، قبل از قرن  يدهلو يجمال »سيرالعارفين«ذکرش در  که يخجند

ن يبا فرزندان او در سرزم ين نظر ما ذکر مالقات جماليت اي              ل معتم د بر تثبيهمانا دل
-٩٣٨ يها ان ساليم »سيرالعارفين«ن، خود تذکرة يدر برابر ا. دشو يهند محسوب م

ن ين دوره بدرالديف شده است و در ايون پادشاه تألينام هما  به ١٥٣٥-٩٤١/١٥٣٢
  :نوشته است يدهلو يچنان که جمال. ده بودياز عالم چشم پوش ينه دوز خجندييمو

ر حضرت جوار روضة پرنو  به اآلن که ينه دوز خجنديين موي   الد  بدر”
  .٢“است                      ن، نو راهللا مرقده، آسودهي   الد  خ قطبين شيالعارف ن و برهانيالعاشق سلطان

ن يبدرالد که گردد يدر تذکره روشن م يمالحظات جمال ين، از رويدر برابر ا
 يجمال »سيرالعارفين«در . ن بوده استي   الد  قطب يمعاصر حاج ينه دوز خجندييمو

  :نوشته است يوز خجندنه ديين مويضمن ذکر بدرالد يدهلو
ن، قدس سره، ي   الد  قطب يخ حاجيالمشا اغلب در مصاحبت حضرت سلطان…”
  .٣“يماند يم
ار ين بختي   الد  خ قطبيد شين همانا باي   الد  قطب ياز حاج يشة ما منظور جمالياند   به
ه را در يمرکز چشت ين چشتي   الد  نيمع خواجه  دستور   به که باشد) ٦٣٤/١٢٣٦: م( يکاک
خ يمعاصر ش ينه دوز خجنديين مويپس، اگر بدرالد. ده استکرس يأست يدهل

در آخر  ينه دوز خجنديين مويبدرالد که توان گفت يباشد، م يار کاکين بختي   الد  قطب
  .سر برده است به يزندگ يالديم ١٣           مة او ل قرن يو ن ١٢سدة 

 يجندنه دوز خيين مويو بدرالد ين خجنديبدرالد که ديآ ين مالحظات برمياز ا
                  در نوبت او ل برابر . ت دانسته شونديک شخصيد ينبا »سيرالعارفين«مذکور در تذکرة 
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  ٤٤٤  قند پارسي

ر ينة شرح و تفسيشتر در زميب خجندين ين دو نفر بدرالديسال تولد و مرگ ا ينامطابقت
 يدهلو ينگاشتة جمال يت کسب نموده است و آنچه از رويمعروف يرازيکالم حافظ ش

خ و مرشد کامل ي             ً  شود، او اساسا  ش يمعلوم م يوز خجندنه ديين مويدر مورد بدرالد
ن يکرامات بدرالد  به از جمله، با اشارت. در عرفان داشته است يا بوده، مقام برجسته

  :ن نقل را آوردهيا يدهلو ياش جمال عارفانه يها د خارقهيينه دوز در تأييمو
بزرگ و صاحب کشف و کرامت بود و اغلب در مصاحبت  يز مرديو ن”
نقل است از . يماند ين، قدس سره، مي   الد  قطب يخ حاجيالمشا ضرت سلطانح

هر  که د او، قدس سرهيمر،       ن محم دي   الد             ّ    خ نظام المل ت و يالمشا حضرت سلطان
و  يآمد ينه دوز مييخ محمود مويش حضرت شي، پيختيگر يکرا برده م

ل               شان بعد از تأم يا. يشان معروض داشتيختن برده بر ايصورت حال گر
              فام ا چون بردة . افتي يا فالن وقت خواهيفرمودند، برو، در فالن جا  يم

ز يخلق ن. دي، ما را خبر کن، تا ما را غم از دل برون آيابيختة خود را بيگر
شان آمده و عرض يش ايپ يشخص يروز. کردند يافتن خبر ميهمچنان بعد از 

. افته شوديند، تا يما، فريعنيخته است، يمعلوم غالم داشتم، از من گر: نموده
افت ور آنچه ي يفالن وقت خواه يزود به که ه فرمودندي        خ مشار اليحضرت ش
فرمان اهللا تعالي و هم در آن   به .همچنان کنم: او گفت. من خبر کن  به او را يابي،

 .ام يافته که حضرت شيخ خبر نرسانيد  به     فام ا. فرموده بودند، غالم را يافتند که وقت
خ باز يش حضرت شيصاحب غالم پ. ختيه روز آن غالم باز گرس، بعد از دو

: خ فرموديختن او را عرض نمود، شيافتن غالم و باز گريآمد و صورت حال 
  .١“همچنان شد. افتي يگر او را نخواهيام، د افتهي که يچون مرا خبر نکرد

خان معروف ياز ش ينه دوز خجنديين مويبدرالد که شود يز روشن مين اينجااز 
 يجمال يقبل از زمان زندگان يليتذکره خ اينطبق  يش بوده، روزگار ويمان خوز

ق نموده يدق يرگان وية مالقات با فرزندان و نبيصورت گرفته و مؤلف تذکره بر پا
ک بودن اسناد يقت نزديحق به .اند از خجند ماوراءالنهر برخاسته ياجداد و که است
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  …چهرة دانشمندي ناشناخته از خجند در   ٤٤٥

ن تذکره خود ياو قبل از نگارش ا که از آن جهت هم قابل مالحظه است يجمال
 ن خراسان و ماوراءالنهر و هند انجام داده استيمناطق مختلف سرزم به ييها مسافرت

  :رفته است »سيرالعارفين«                ن مطلب در مقد مة يد ايتأک که
 المعروف يحضرت المتعال ياهللا الراج اهللا حامد ابن فضل معتقد اهل… ”
وزه يان درگاه ارباب معرفت است و درروب از پاک يکي که يش جماليدرو  به

            ارت پ رطهارت يام از زيچون احقراالنام بعد مر در ا که خواهان اصحاب نعمت
         هم الس الم يا عليع انبين و جمي                     ّ  اهللا و در روضة رسول الث قل تين بيفي     ّ ن الش ريحرم
ر عراق ير بالخيت القدس و روم و شام و سيت دنين بنيمي         ن مقر ب و يو زم

مراجعت  يق اهللا تعاليتوف به الن و مازندران و خراسانيجان و گيعجم و آذربا
ا ياهللا انب مشهد، يشهر پرنور و سرور دهل يعني، يمغفرت دارالخالفت هند. شد
ش است، ين درويمألوف ا يمعروف و ماورا يجا که ها اد کرد و کسر سکانيبن
 يفرحت افزا يخاک پا  به آلوده کرد و غربت زرد کربت يده و رويرس

            ن بب رد، شکر ي   الد              ّ  الس ماع والمل ت  خين شيلعارفا ن و برهانيالمحقق حضرت سلطان
  .١“                 خود بب رد، قدس سره

 ق نمودن مطالب تذکرة خوديدق ياو برا که داستين مطلب روشن هوياز ا
معتبر عالم عرفان،  يها تيشخص به ده و راجعکرمسافرت  يمناطق مختلف  به
اکثر  که نموده است يآور مواد قابل مالحظه جمعه يقت چشتيخصوص عارفان طر  هب

د يشا که ن نکته هم زديتوان حدس بر ا ين، ميدر برابر ا. اند گرفته يجا يدر تذکرة و
ن ييدر تع که باشد ياز کتب عرفان يا گانه نسخهين ين نسخة محفوظ در کتابخانة برليا

دهد و همانا  يم ياف          ّ    خواننده اط الع ک ياالصل برا يخجند ين صوفيا يت عرفانيشخص
  .است ح دادهيرا شرح و توض ينامة روزگار و

 يدهلو يجمال »سيرالعارفين«ق نسخة مذکور تذکرة ينه، از مطالعه و تحقييهرآ
مذکور  ينه دوز خجنديين مويخ بدرالديت شيش از همه، شخصي، پکه گردد يروشن م

 ي    ّ  ش اط العيمعنو ت و مقاماتيشخص به گر راجعيدر کتب د که ستا يدر کتاب او کس
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  ٤٤٦  قند پارسي

سخن  يدر قلمرو عرفان فارس ي                                   ن نسخة کتاب بار او ل از وجود مبارک وينرفته و در ا
                      ن تذکره رفته است، ام ا يک نسخة اين عارف نامور تنها در يهرچند که ذکر ا. رود يم

 يها لية دليبر پا که استمبارک آن بزرگوار  يل بر هستي                ّ           همانا وجود و تذک ر آن خود دل
گر، ذکر اقوال و احوال يد ياز سو. سخن رفته است يکرامات و مقامات و از يقطع

     ً  واقعا ،  که رساند يم هن نکتين نسخة تذکره ما را بر ايدر ا ينه دوز خجنديين مويبدرالد
و  يت عرفانين نسخه چهرة تازة شخصيهند بر اساس ا ي                  در قلمرو تصو ف اسالم

شهر خجند ماوراءالنهر برخاسته، از  يخاندان و که شود يشناخته م يمشرب يصوف
عارفان  ي                                 غ اسالم و عرفان و تحو ل مقامات معنويتبل به ن قلمرويدر ا يطوالن يها سال

با فرزندان و  يدهلو ين اعتقاد باز هم همان مالقات جماليل محکم بر ايدل. اند پرداخته
مذکور ما را بر        ّ  ل و اط العين دليدا شدن ايپ. در تذکره آمده که ن استيپساوندان بدرالد

موجود  ي  ّخط  يها نسخه به ينة دسترسيدر زم يشتريب يجستارها يپ که کشاند يآن م
ن يخ بدرالديت و مقام شيشخص  به راجع يو عرفان يگر از آثار ادبيد يها در کتابخانه

ن يو نفوذ ا يو شناخت منزلت عرفان يف          شتر در معر يم، تا بيباش ينه دوز خجندييمو
  .ميباش يان فارست قلمرو عرفيشخص
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