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   تركان خاتون و بهاءالدين باخرزي در كرمان
  *كهنغالمرضايي فاطمه 

  چكيده 
، همزمان با حملـة مغـول بـه مرزهـاي شـرق ايـران، در كرمـان        سدة هفتم هجريدر 

يكي از حاكمان ايـن   .شهرت يافت» حكومت قراختائيان«نام هحكومتي پا گرفت كه ب
 بـا پشـت سـر    او. بـود » تركان خاتون«نام ه هر بقراختائيان ماوراءالن زسلسله بانويي ا

گذاشتن سرنوشتي عجيب و پيچيده، با خاندان قراختائيان پيوند خورد و در نهايت بـه  
باداني كرمـان و رونـق   آ تركان خاتون تمام عمر خود را صرف .حكومت كرمان رسيد
اي بنيان نهاد و براي رونق بخشيدن بـه آن،   در آن شهر مدرسه. علمي آن سرزمين كرد

ين الـد  از سـيف  او. كرمـان فـرا خوانـد    بزرگاني را از ديگر شهرها و نواحي ايران بـه 
ين كبري بود، دعوت كرد كه يكي از فرزندانش را بـه  الد نجم يباخرزي نيز كه از اوليا

در  اي از كبرويـه  به ايـن ترتيـب شـاخه   . تين را گسيل داشدو او بهاءال دبفرست كرمان
   .مقاله موارد مذكور تبيين گرديده استاين در  .كردكرمان رشد 

كبـري،   الـدين  ، نجمالدين قراختائيان، تركان خاتون، مدرسة قطبيه، براق حاجب، قطب :ها كليدواژه
  .خوارزم، بخارا باخرزي، كرمان،و بهاءالدين  الدين سيف

  

تمام قرن ششم را ايرانيان در زد . شد تاريخ به سالهاي آغازين قرن هفتم نزديك مي
ضمن ؛ عيان سلطنت گذرانده بودندو درگيريهاي مداوم حكام محلي و مد خوردهاو 

هنوز سپاهيان . راندند حكم مي ايشان اينكه اعراب نيز با اقتدار تمام بر سرنوشت
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ي سلجوقيان نيز رت و خونريزي نياسوده بودند و حتو تاب غاخوارزمشاهي از تب 
نقاط ايران در وانفساي جنگ و تهاجم بودند كه قرن هفتم از راه رسيد و با  ادر اقص

اين بار چنان خصمانه و وحشيانه  ؛خود موج جديدي از جنگها و خونريزيها را آورد
زمين كه از  رصة پهناور ايراندر تمام ع. كه فرصت تجديد نفس به ايران و ايراني نداد

ترين سرزمينهاي خراسان تا دورترين مرزهاي غربي آسياي صغير را در بر  شرقي
هنوز شاهان و شاهزادگان در . شد ت و آرامش يافت نميگرفت، نشاني از امني مي
اي سرير سلطنت را از آنِ  حسابهاي شخصي بودند و هر يك به گونهودار تسويهگير

مان ايران و ايراني را به باد وباره يورش مغول تمام خانه يكك دانستميخود 
شد در  ت و آرامش را تنها ميپهناور امني از آن پس در تمام اين سرزمين. غارت داد

دشمن بيدار و مقتدر با هدف نابودي . گرديد ر مياگر خوابي ميس ،خواب سراغ گرفت
دريغ از روح مقاومتي كه خت و تا به پيش مي ،چيزي كه نام ايران بر خود داشت هر

  .ت ايران به آن باليده بود و در پناه آن غنوده بودقرنها مل
امي بودند كه سالها ترين نقطة اميد ايرانيان حكمهم ،در وانفساي مرگ و زندگي

گناهاي دسترنج مردم ميهنشان را به نام خراج و ماليات به غارت برده بودند تا در تن
زودي در تيرگي ا اين تنها نقطة اميد هم بهام. امنيتشان باشندخصمانة روزگار مدافع 

چرا كه در اين واويالي نهب و غارت، هر يك  ؛يأس و نااميدي خاموشي گرفت
پناه را در مقابل  اي خزيدند و مردم بي فتند و به گوشهرمقدار خويش را برگ جان بي

م با دشمني مواجه بودند كه اين بار مرد. ياور رها كردند تيغ خونريز دشمن تنها و بي
تصاحب » به ارث«رساند و هم زن و فرزند و اموالشان را  هم آنها را به قتل مي

  .دانست كرد، كه قاتل خود را وارث مقتول مي مي
بعدها در . هيچ مقاومتي فرار كرد  د خوارزمشاه بيدر حملة مغول، سلطان محم

و  الدين ا دو فرزندش جاللام. ر فقر و فالكت و تنهايي مردجزيرة آبسكون، د
ا به دليل اختالفات زيادي كه ؛ امتي در مقابل مغول كرّ و فرّي كردندالدين مد غياث

پس از آن هر يك در گوشه و كنار كشور . با هم داشتند، كاري از پيش نبردند
  .نددآوري كردند و لشكركشيهايي نمو سپاهياني جمع

تمامي حمام خون بود كه در به ايران دهة دوم قرن هفتم رو به پايان داشت و 
بود  ق619در حدود . گرفت گوشة ديگري از اين مملكت ماجرايي جديد شكل مي
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ين الد از جانب غياث» براق حاجب« ، يعنيانكه يكي از بركشيدگان خوارزمشاهي
ا سپاهي گرد جخوارزمشاه مأموريت يافت كه از طريق كرمان به هند برود، در آن

ا ؛ امين در مقابل مغول به او كمك رساندالد بياورد تا در نبرد غياثن آورد و به ايرا
بر  تي را اجرا كرد كه تاريخحاجب، مأموري براق. ت هرگز انجام نشدوريمأاين م

در  1الدين نشاندگان غياث او هنگام عبور از كرمان با يكي از دست. عهدة او نهاده بود
اين جنگ و . را به قتل رساند او سپاهش را منهزم كرد و خود. اين شهر، درگير شد

 ،او كه در كرمان عرصة قدرت را خالي ديد. نتيجة آن براق را از ادامة سفر بازداشت
ين را براي الد اد و كوشيد حمايت سلطان جاللبه صرافت حكومت بر آن سرزمين افت

الدين هم كه در فاجعة مغول و آوارگي  لطان جاللس. حكومت نويافتة خود جلب كند
تر داشت، براي اينكه مخالف ديگري براي خود خاندان خويش گرفتاريهاي بزرگ

  .درست نكند، او را به حكومت كرمان گماشت
از جمله مادرش به اي از همراهان  هبه اتفاق عد الدين چيزي نگذشت كه غياث

ا براق حاجب از ميهمانان با زهر ام ؛كرد متتي در آن واليت اقاكرمان آمد و مد
ئه و خيانت را از جانب او همين كه بوي توط .خشونت و خصومت پذيرايي كرد

د شده بودند كه به يكديگر آسيبي كه از قبل متعهين استشمام كرد، با آنالد غياث
ين را هم كه قبل از اين الد د و پس از آن مادر غياثكرو نرسانند، اقدام به قتل ا

كشت و  ،قراري در قتل فرزندش بيماجرا به همسري خود درآورده بود، به دليل 
به اين . اندين را نيز از دم تيغ گذرالد راف تاريخ همة همراهيان غياثي به اعتحت

  2.يني خوارزمشاهيان در كرمان قلع و قمع و نابود گرديدالد ترتيب شاخة غياث
ساس ياساي چنگيزي تمام اموال و ين، براق حاجب كه بر االد پس از قتل غياث

شد، همة داراييهاي او، از جمله زن و فرزندش را  مايملك او را به ارث صاحب مي
به حرمسراي  ،ين، تركان خاتونالد اين ترتيب بود كه همسر غياث تصاحب كرد و به

  3.براق حاجب انتقال يافت
برداري سياسي  هرهين به نفع خود بالد ماجرا براق حاجب از قتل غياثپس از اين 

ان مغول را كه هر دو به اي هم خلفاي عباسي و هم سر كرد و كوشيد به گونه
نگريستند، حامي خود كند و به اين ترتيب بقاي  ين به چشم دشمن ميالد غياث

  4.حكومت نوپاي خويش را ضمانت نمايد
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بعدها ين به دربار براق حاجب راه يافت و الد تركان خاتون كه با قتل غياث اام
  كه بود و از كجا آمده بود؟ ،اي در عرصة سياست اين ملك ايفا كرد نقش عمده

اولين خاطراتي كه تاريخ از او به ياد دارد، به روزگار كرّ و فرّ خوارزمشاهيان 
عرصة  ،در عين اقتدار ،د خوارزمشاه؛ همان روزهايي كه سلطان محمگردد برمي

به هر شهري  ،سرمست از غرور پيروزيديد و  سياست و حكومت را از آن خود مي
كشيد تا بقاياي سلجوقيان را در هم نوردد و بساط اقتدار خويش را  لشكر مي
در غوغاي آشوب و ازدحام يكي از اين كرّ و فرّها بود كه تركان خاتون . بگستراند

ك از ي هيچ بر تاريخ روشن نيست كه او در كدام. به اسارت سپاه خوارزمشاه درآمد
هر قدم به عرصة وجود گذاشته است و نيز هيچ روزهاي ظلماني ماوراءالن اي شبها

اما از زمان اسارتش . در دست نيستنشاني از اصل و نسب و خاندان و خانوادة او 
ش، ا در سپاه خوارزمشاه ديگر در اغلب مواقع با اوست و تقريباً همة مراحل زندگي

كه بر قسمت وسيعي از سرزمينهاي به خصوص دوران ميانسالي و كالنسالي او را 
  .داند كشورش حكم راند خوب مي

داند كه او چگونه از خوارزم و سراي خوارزمشاهيان سر از  باز هم تاريخ نمي
آنجا تنها يك  ،اما هرچه هست. فرزندخواندگي تاجري اصفهاني در اصفهان درآورد

و كنيزي تنها در پناه تصوير دختري آواره  :تصوير از او در آينة تاريخ نمايان است
 ا سراپا بيمناك از رفتار كامجويانة قاضي شهرام ؛خواند مردي كه او را پدرش مي

باره كه يك 5داند از دست او شكايت ناامني خويش را به كدام بارگاه ببرد و نمياست 
در غوغاي آشوب و خونريزي مغول . رسد ين، پريشان و جنگجو از راه ميالد غياث

افتد و تاجر  ين گذارش به اصفهان ميالد دري خوارزمشاهيان، غياثهدربو و آوارگي 
. برد الدين مي هاي قاضي شهر، شكايت به غياثع كامجويياصفهاني، از ترس توق

شنود و با تدبيري شاهانه آالم او را  ين اعتراض و شكايت مرد تاجر را ميالد غياث
طلبد و او را به  سري ميبه اين ترتيب كه كنيزك را به هم ؛بخشد تسكين مي

  6.خواند حرمسراي خويش فرا مي
دخترك آواره كه ديگر سالهاي نوجواني را پشت سرگذاشته و در اوج سان بدين

آموزد، دوباره به دنياي پر دغدغة  جواني در مكتب تاريخ درس كمال و پختگي مي
است،  كنيزك آواره كه ديگر حرمت يك بانوي حرم را يافته. نهد تاريخ قدم مي
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ين الد غياث. ن بر وفق مراد او نيستاما روزگار چندا ؛كند اقتداري نوين را تجربه مي
اميد به تسخير فرداهاي نيامده از سويي و غوغاي تهاجم مغول . آرام و قراري ندارد

مجبور است شهر را ترك . نيز از سويي ديگر كبكبة شاهي او را به بازي گرفته است
سپارد و خود راهي سفر  مي ،دانيم كيست فته را به اميني كه نمييا لذا همسر تازه. كند
  .گردد ا ديگر هرگز برنمي، امشود مي

تاريخ . دوزد ، اتابك يزد به تركان خاتون چشم طمع ميالدين در نبود غياث
تي بعد، از امانتگاه مرد اميني در اصفهان سر از گويد كه چگونه مد داند يا نمي مين

در كرمان به  الدين ماند تا زماني كه غياث آورد و آنجا مي مي در حرمسراي اتابك يزد
رسد و همة مايملك او از جمله تركان را وارث  دست براق حاجب به قتل مي

به اين ترتيب است كه سرنوشت تركان خاتون با قراختائيان كرمان گره  7.شود مي
دن به اريكة سلطنت و تركان خاتون تا رسي. ولي اين هنوز پايان راه نيست ؛خورد مي

هنوز . هاي حكومتي خود راه نسبتاً درازي در پيش دارد به بار نشاندن طرحها و ايده
 الدين و درگيريهاي قطب الدين قطب اش حاجب و برادرزاده بايد دورة حكومت براق

ورود بانوي حرمسراي . ندل كراختائي پسر براق حاجب را هم تحمق الدين با ركن
تركان خاتون، به بارگاه حكومتي براق حاجب سرنوشت جديدي است ين، الد غياث

از اين پس، او بانوي قراختائيان است و سرنوشت او . كه تقدير براي او رقم زده است
از (ت پانزده سال براق حاجب مد. ن پيوند خورده استبا حكومت قراختائيان كرما

كوشد با  ت ميمدم اين او در تما .كند بر كرمان حكومت مي) ق 634تا  619سال 
 يام مغول را ضامن بقاگزاريِ به موقع، رضايت حكقوانين چنگيزي و مالبه التزام 

ين الد ومت او، تنها پسرش سلطان ركنسالهاي آخر حكدر . سازدش يحكومت خو
يل است كه در زمان فرستد و به اين دل خواجه جوق را به بندگي حضرت قاآن مي

ين سلطان الد اش قطب بنابراين برادرزاده. حضور ندارد ين در كرمانالد مرگش، ركن
بوده است، حكومت كرمان را در كه داماد او نيز هست و هميشه مالزم خدمت او 

ين از جانب مغوالن به الد ت كوتاهي، ركنا پس از مدام. گيرد ف خويش ميتصر
ه با ك اصلي مغولها از اين انتصاب اين است هدف. شود جانشيني پدر گماشته مي
عي قدرت قراختائي، آنها را در جهت منافع خويش تضعيف ايجاد اختالف بين دو مد

ين را به الد الدين ركن چرا كه قطب ؛رسند خويش هم مي كنند، كه متأسفانه به هدف
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آورد و چندي بعد در  ا از آن پس حكومت خود او نيز دوامي نمي؛ امرساند قتل مي
  8.رود از دنيا مي 655رمضان 
ن قرار خاتودر اختيار تركان عالدين، عرصة سياست بالمناز ز مرگ قطبپس ا

رود، ظاهراً وارثي كه در سن بلوغ باشد و  ين از دنيا ميالد وقتي كه قطب. گيرد مي
خاتون به نام پسر لذا تركان. بتواند حكومت كرمان را در دست بگيرد وجود ندارد

اج به سن بلوغ تا حج 9)ق656(زند  اج، بر اريكة سلطنت تكيه ميهمسرش، حج
يعني ( 25اما حكومت تركان . خاتون پس بگيردبرسد و امانت حكومت را از تركان

ت كه تمام گسترة ايران به در تمام اين مد .كشد سال طول مي) 681تا  656از 
تدبير اين  با ،زمينسوزد، كرمان خصوص نواحي شرقي آن در آتش جنگ مغول مي

يك از منابعي كه هيچ. كند وزگاري امن و آسوده را تجربه مير ،بانوي سياستمدار
اي را كه بتوان دليل خشونت و  اند، نكته خاتون را گزارش كردهدوران حكومت تركان

بانوي قراختائي حاكم بر كرمان، در تمام  10.اند دهكررحمي تركان باشد گزارش ن بي
اجتماعي را بر شهر حاكم نيز امنيت كوشد عدل و انصاف و  دوران حكومت خود مي

در جهت آبادي  ،حقوق تودة مردم را احقاق نمايد و تا آنجا كه مقدور است ؛كند
  از جمله مواردي كه در زمان حكومت . كندكرمان و تأمين رفاه مردم تالش 

آبهاي انبارها، قناتها و راهه او بود، ساخت آبخاتون سخت مورد توجتركان
با تأمين آب مورد نياز مردم، رونق كشاورزي منطقه را نيز زيرزميني بود تا بتواند 

ات گذرد در حفري از زوال حكومتش مي هنوز بعد از قرنها كه. ضمانت كند
شده  خاتوني حكآيد كه بر آنها نشان تركان دست ميهشناسي كرمان نايهايي ب باستان

امن و آباد در اي  ر او در ايجاد منطقهاين همه، نشاني است از كوشش مستماست و 
  11.رسميهاي آنها دل حاكميت مغول و اغتشاش ناشي از بي

» مدرسة قطبيه«ه او را به خود جلب كرد، ا همة اينها آنچه بيش از همه توجب
و  12ين و يا براق حاجب تأسيس شدالد اي كه در زمان حيات قطب درسهم ؛بود

بعدها آرامگاه خود او، . وديگر از خاندان او بدين و تعدادي الد بآرامگاه براق، قط
از جمله . و تعداد ديگري از قراختائيان كرمان نيز شد ،پادشاه خاتون ،دخترش

خاتون براي رشد و توسعة علمي اين مدرسه اين بود كه موقوفات اقدامات تركان
باغ و ملك و ديه، به امور مدرسه اختصاص داده بود تا ضامن دوام از زيادي را اعم 
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آنجا كه از اين موقوفات سخن به ميان  مزارات كرماننويسندة . شدو بقاي آن با
خواهد كه به او فرصت تنظيم صورت موقوفات مدرسه را  از خداوند مي ،آورد مي

خاتون براي رونق تركان. آن موقوفات داردبدهد و اين نشان از كثرت و فراواني 
و عرفا را به كرمان فرا از بزرگان، علما، دانشمندان دادن به مدرسه تعداد زيادي 

ه، اين پايگاه علمي ر اين شهر و تدريس در مدرسة قطبيخواند تا با حضورشان د مي
افرادي كه به كرمان فرا  ةاز جمل 13.را به يكي از مراكز علمي بزرگ ايران تبديل كنند

 14.نام برد ،باخرزي الدين باخرزي فرزند سيف الدين بايد از برهان ،خواند مي
ين كبري در بخارا بود و الد شيخ نجماز خلفاي  ،الدين پدر برهان ،باخرزي ينالد سيف

 ،تاريخ جهانگشابه گزارش . در آنجا از حشمت و شوكت فراواني بهره داشت
هزار بالش نقره، او را متصدي  يمادر دو پادشاه مغول، قبالً با اهدا ،سرقوتي بيگي

شمار نزد او نيز رسوالني با هداياي بيخاتون تركان 15.اي در بخارا كرده بود مدرسه
كند كه كرمان را كه در همة امور كامل است، در  فرستد و از او درخواست مي مي

هاي متعالي عرفاني به كمال برساند و براي اين منظور  جهت نشر عرفان و انديشه
فرزندش  ،ينالد از اين رو سيف .يكي از احفاد خود را به ديار كرمان گسيل دارد

ان كسي است كه توسط او شاخة ين همبهاءالد. فرستد را به كرمان مي الدينهاءب
برجستة  يگيرد و بعدها مأمن و پناهي براي حضور عرفا در كرمان پاي مي هيكبرو

  .اين دوره مكرر است تاريخگردد كه ذكرش در  روزگار خود مي
حباب و اوراد االنويسندة كتاب  ،بهاءالدين جد ابوالمفاخر يحيي باخرزي

كه كتاب ) محرابي ياالوليا ةتذكر( مزارات كرمانياست و نيز نويسندة  اآلداب فصوص
به شش واسطه از فرزندان  است خود را خويش را در قرن دهم تأليف نموده

  .داند ين باخرزي ميالد سيف
از مشايخ  ،باخرزي بود الدين كه مراد و استاد سيف 16كبري الدين و اما شيخ نجم

كه مؤسس سلسلة كبرويه در عرفان به  او. شود ميبزرگ روزگار خود محسوب 
 17ين بغدادي،شخصيت معنوي بزرگاني چون مجدالد رود، در شكل گرفتن شمار مي

ار و نيز عط 20،ين روميالد پدر موالنا جالل 19،بهاء ولد 18،رازي الدين نجم
  .نقش عظيمي داشته است 21نيشابوري
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كه او را شيخ از چنان تأثيري در تكوين شخصيت عرفاني افراد برخوردار بود  او
در غلبات وجد نظر مباركش بر هر كه افتادي به مرتبة «گفتند؛ چرا كه  تراش ميولي

  زيرا ،گفتند نيز مي» طامه الكبري«از طرفي او را  .»واليت رسيدي
غول بود با هر كه مناظره و مباحثه در اوان جواني كه به تحصيل علم مش... اند كه  گفته

كردي، بر وي غالب آمدي فلقبوه بهذا السبب الطامه الكبري ثم غلب عليه ذلك اللقب 
  ).219 :االنس نفحات ،جامي( فحذفوا الطامه و لقبوه بالكبري

ه در عهد خوارزمشاهيان و اين شيخ كبري كه تحت عنوان كبرويدر واقع خلفاي 
هر تا شام و آسياي صغير به نشر و ترويج طريقة او ماوراءالنخراسان و ايلخانان از 

و  22اعتباري فلسفه و كالم كه حاصل قهري مناظرات امام فخر كوشيدند، با توجه به بي
اي كه نيل بدان  هالعاد ه و قبول فوقها و متكلمان اهل مدرسه بود، توجمناقشات فق

كردند و  ، در نزد عامه كسبمين، فالسفه و حتي فقها ممكن نبودهرگز براي متكل
 تحصيل و تأمين گشتف به وسيلة آنها نظيري براي تصو گونه حيثيت و اهميت بي بدين

  .)81 :1365 كوب زرين(
دبن احمدبن محم الدين نجم ق والدت يافت،540كه در  الدين شيخ نجمنام اصلي 
به همين دليل او در آغاز عالقة زيادي به علم حديث يافت و . بود 23عبداهللا خيوقي

سفرهاي زيادي هم كرد و از محضر استادان برجستة حديث در روزگار خود 
از او تأثير زيادي  رسيد و 24در تبريز به خدمت بابافرج تبريزي. برخوردار شد

در كه بابافرج او را از فرا گرفتن حديث منع كرد و به سير و سلوك با اين. گرفت
ادان براي برخورداري از محضر استرا هايش او باز هم سفر ،عالم حال دعوت نمود
 25كه در خوزستان در نتيجة تأثير شيخ اسماعيل قصريتا اين علم حديث ادامه داد،

ولي در سفر بعدي . سماع را كه قبل از آن منكر بود، تجربه كرد و بدان روي آورد
  .به سلوك پرداخت 26خود به خوزستان تحت ارشاد يكي از عرفاي بزرگ آنجا

مرا كه به ) ارشيخ عم(چون سلوك تمام كرد فرمود بودم ) خوزستان(ي آنجا تو مد ...
مشاهده را در قيامت نيز و اند و اين طريق را  آنجا مردمان عجب: من گفتم .خوارزم رو

   .)423 :االنس نفحاتجامي، ( برو و باك مدار: گفت .منكرند
الدين به خوارزم بازگشت و اقدام به دعوت و هدايت  به اين ترتيب بود كه نجم

از جانب مردم خوارزم سخت مورد استقبال  ،پنداشت و برخالف آنچه مي كردمردم 
در بين آنها . مريداني كه صرفاً از عامه مردم نبودند. واقع شد و مريدان فراوان يافت

  . هم فراوان بوداز عرفا، شاعران، رجال و دولتمردان 
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العادة  ها حاكي از توجه فوق نامهخوارزم روايات مربوط به سيرت دربارة احوال او در
ظاهراً مريدان وي در خوارزم تنها محدود به صوفيه و زهاد . مريدان به مجالس اوست

، الاقل معتقدان و دوستان واقعيشد و در بين رجال دولت نيز اگر نه مريدان  نيز نمي
ف هم شد تا مخالفان تصو شرت او سبب ميدر هر حال تواضع و حسن معا... . داشت

آمدند خود  و مسافران را كه به خانقاه وي مي زائرانگويند . سر به ارادتش فرود آرند
خرزي را از طريق حسن خلق با اين بالد سيف. شست ايشان را با دست ميه وي جامه

   ...گفت، مريد خودش ساخت ميحضور در مجلس وعظي كه وي در آنجا از شيخ بد 
وي در ضمن . ورزيد خودش هم از علماي حديث بود و بسيار زهد مي الدين نجم

اب ناميده او را ابوالجن) ص(بود و پيامبر  را در خواب ديده) ص(رؤيايي پيامبر اكرم 
لذا خود نيز . امر را از جانب پيامبر مبني بر ترك دنيا تلقي كرده بود بود و شيخ اين

تر ق معناي آن در تجنّب از دنيا بيشپسنديد و در جهت تحق را بيشتر مياين نام 
بارها در انزواي خلوت، حاالت . ه خاصي داشتكوشيد و به زهد و عزلت توج مي

را نيز به تجربة خلوت خويش  اصرا تجربه كرده بود و مريدان خ اي معنوي و عارفانه
كه شرح تحوالت روحي  ةوقايع الخلوعنوان ا هايي ب نوشتن رساله. ساخت ملزم مي

بعدها . هاي عارفانة خلوت، توسط او معمول بود ايشان در خلوت بود، در نتيجة تجربه
. وي در تهذيب نفس بسيار كوشا و سختگير بود. اين امر به مريدان او هم سرايت يافت

گفتند در  ميمشايخ ما  :گفت كرد و مي خوابيدن توصيه مي تي به كم خوردن و كمح
دزديدند و آنها آنچه را از ايشان  شياطين و نفوس از مسلمين چيزي مي  صدر اول،
اما در زمان ما هر چه هست در دست نفوس و . كردند شد، تدارك مي دزديده مي

توانيم دزديد؟  ما از آنها چه مي: گفتم. بازدزديدبايد شما چيزي از آنها . شياطين است
در كار  يك ساعت از عمر خويش را كه از دست آنها بازدزديد و آن ساعت را: گفتند

  .)95 و 89ـ87 :1365 كوب زرين( خداي تعالي كنيد
  : گويد مي الدين در واقعة مرگ شيخ نجم يرالس حبيبمؤلّف 

چنگيزخان و  ،ه جانب خوارزم توجه نمودندبنقل است كه در آن زمان كه سپاه مغول 
ين وقوع يافته بودند، چند نوبت كس نزد آن الد دش كه بر علو مرتبة شيخ نجماوال

بيرون رود تا آسيبي به ذات با بركاتش  27جناب فرستاده التماس كردند كه از جرجانيه
اما شيخ آن ملتمس را اجابت نفرمود و فرمود كه ما در وقت آسايش و فراغت . نرسد

چگونه جايز باشد كه در زمان نزول رنج و عناء و حلول  ،ايم سر بردههبا اين مردم ب
زم زديك خوارمحنت و بال از ايشان مفارقت كنيم؟ و چون آن لشكر قيامت اثر ن

ين باخرزي و بعضي ديگر از اعاظم اصحاب الد و شيخ سيف... الدين  رسيدند، شيخ نجم
اصحاب ... را كه زيادت بر شصت نفر بودند رخصت داد كه از آن واليت بيرون روند
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ار مغول به شهر درآمدند، در روزي كه كف .طرف رفتند آن جناب را وداع كرده و به هر
قوموا علي «: خدمتش باقي مانده بودند، طلبيد و گفت جمعي را كه در الدين شيخ نجم

خود را در برافكند و ميان محكم  ةآنگاه برخاسته خرق .»لوا في سبيل اهللاتاسم اهللا فقا
دست گرفت و روي به جنگ مغوالن آورد و هبست و بغل پر سنگ ساخته، نيزه بب

ر چنگيزخان آن زد تا سنگهايي كه در بغل داشت، تمام شد و لشك بريشان سنگ مي
جناب را تيرباران كرده يك تير بر سينة مباركش آمد و چون آن تير را بيرون كشيدند، 

  ).37 ـ 36 :السير حبيبميرخواند، ( مرغ روح مطهرش به رياض بهشت مأوا گزيد
خواست به حكومت مغول رضايت دهد، جان  كه نمي الدين و به اين ترتيب نجم

 الدين از شيخ نجم 28.كفار تقديم عالم قدس نمودب خويش را در جنگ با مهذّ
فوايح و  الخائف الهائم عن لومة الالئم ةتوان رسال از جمله مي. تأليفاتي باقيمانده است
پس از . وب استسرباعياتي فارسي نيز به او من. نام بردرا  الجمال و فواتح الجالل

ام ماوراءالنهر و عراق به يافتگان مكتب او همچنان در تم شهادت شيخ، خلفا و تربيت
در . ترويج افكار و تعاليم او اشتغال داشتند و مأمني مطمئن براي عامة مردم بودند

ام ايلخاني نيز به تبعيت در بين مردم چنان زياد شد كه حك زمان ايلخانان نفوذ ايشان
  .داشتند عامة مردم نسبت به آنها حرمت روا مي

دبن يشيخ العالم سعبه توان  ين كبري ميالد نجمرين خلفاي ت برجسته ةملجاز 
ين باخرزي عارف و صوفي بزرگ الد بن سعيد باخرزي معروف به سيفرمطه

شعبان  راتولد او . اشاره كرد ،خراسان، در اواخر قرن ششم و نيمة اول قرن هفتم
سال عمر  73درست باشد، بايد  659القعده سال  اند و اگر مرگ او در ذي نوشته 586

به همين سبب او هم جام بود، و نسبت باخرزي  او هرچند كه اهل باخرز. رده باشدك
آباد  به خالفت او به بخارا رفت و در فتح ،ين كبريالد نجم ،است، به توصية مرادش

 به خاك سپرده شد همان مكانمرگ او در همانجا رخ داد و در . بخارا ساكن شد
. ه وجود دارد و مورد احترام همگان استآرامگاه او هنوز در همان منطق .)ق 659(

علم حديث و فقه اشتغال فراگيري ابتدا به  ،ينالد نجم ،چون مرادشهم الدين سيف
اما  ،داشت و براي كسب فيض از محضر بزرگان روزگارش سفرهاي زيادي كرد

ين درآمد و اربعين به جاي الد سيد و به حلقة ارادت شيخ نجمآنگاه كه به خوارزم ر
از شيخ خرقه گرفت و مدتها تحت تعليم او همانجا در خوارزم ماند تا آنگاه  آورد،

  .كه از شيخ خويش اجازة ارشاد و دستگيري گرفت و به بخارا رفت
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بعد از حاكميت مغول هم نزد ايلخانان مورد . ه واقع شددر بخارا مورد حرمت عام
او  ،اينكه مسيحي بود سرقوتي بيگي مادر منكوقاآن با ،ه ذكر شدكچنان. احترام بود

  اي كه در بخارا ساخته بود، گماشت و نيز  را به توليت مدرسه
تركان خاتون ملكة قراختائيان كرمان هم با ارسال و تقديم هدايا از وي خواست تا 
 يك تن از فرزندان خود را براي تدريس در مدرسة قطبية وي به كرمان فرستد

  ).109 :1365 كوب زرين(
 اوراداالحباباما . ورزيد خود منكوقاآن هم به شيخ ارادت مي ،از رجال مغول

كند كه بر اساس آن به نظر  ين كردند مطلبي را نقل ميالد دربارة رفتاري كه با سيف
رسد اظهار ارادت از جانب رجال مغول نسبت به شيخ عالم جنبة ظاهري داشته و  مي

ام بين مردم نسبت به حكبيني در  خوشبيشتر به خاطر جلب رضايت عامه و ايجاد 
  .مغول بوده است

اهللا عليه جمعي از كافران قصد كردند و  ين باخرزي را رضوانالد شيخ عالم سيف
دشمنان سعيها نمودند و ايلچي به بخارا آمد و شيخ را در نماز گرفتند و بربستند و روز 

كردند و از  بردند و چند هزار آدمي مشايعه ديگر از شهر بيرون آوردند و به اردو مي
اين . باريدند و شيخ همچنان بربسته در بسط و فرح بود سر حزن آب از ديده مي

  رباعي فرمود كه
 قرينم كرديخويش و تبار و بيبي

 

 با فاقــه و فقـر همنشينـم كردي
 

 بـان در توستايـن مرتبــة مقــر
 

 يا رب به چه خدمت اينچنينم كردي
 

ين باخرزي است الد كه خود نوة سيف اوراداالحبابابوالمفاخر باخرزي نويسندة 
ين مجاور بوده است، الد در بخارا بر سر قبر سيف اوراداالحبابو در زمان تأليف 

  :گويد دربارة جايگاه او در بين مردم مي
گويد كه بر آسمان بهشت دو ستاره ديدم  دولتي آخرت را در واقعه ديده ميصاحب

است و  29پرسيدم كه آن چيست؟ گفتد يكي ابويزيد بسطامي. تافتند چون فرقدين مي
  ).256 :حباباوراداالباخرزي، ( ين باخرزيالد آن ديگر سيف

الدين باخرزي نسبت به بزرگان زمان خويش با حرمت و ارادت زياد رفتار  سيف
د و سخت او را ورزي الدين رومي ارادت مي خصوص نسبت به موالنا جاللهب ،كرد مي

  30.داشت بزرگ مي
ين الد ن خود از ياران و دوستان نجميالد ه بهاء ولد والد موالنا جاللدانيم ك مي

 ،كبري بوده و پس از تضادها و درگيريهاي فراوان با خوارزمشاهيان در فاجعة مغول
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به اتفاق همة خاندان خويش، حوزة حكومتي خوارزمشاهيان را رها كرده و به 
ن اجاو خود از مرو. ن هجرت نموده استحوزة حكومتي سلجوقيا ،صغيرآسياي 

ين موالنا را نه تنها به الد ياي صغير بوده است و لذا سيفافكار و آيين كبرويه در آس
يد كه همسو با او در ستا عنوان فرد شاخصي ميه عنوان عالمي سرشار از نبوغ بلكه ب

  .ب و اوراد ايماني استعقيده با او در بسياري آداف و هماصول تصو
... كه وي  مشهور شده است، هرچند 31الدين باخرزي بيشتر به سبب رباعياتش سيف

ف معرف طريق تصو... يز ف دارد و به هر حال رساالت او نآثار ديگري هم در تصو
  .)108 :1365 كوب زرين( ين كبري استالد نجم
- در مجموعهباقي مانده است كه  العشق ةرسالين باخرزي اثري به نام الد از سيف
تهران نگهداري  هدر كتابخانة مركزي دانشگا 2449ق به شمارة 667اي مورخ 

ست كه نيز از آثار ديگر اوست كه شرح حاالت او در خلوت ا ةالخلو وقايع. شود مي
ين كبري نگاشته شده و در كتابخانة فرهنگستان ليدن الد به سبك و سياق شيخ نجم

) 357ص ( اوراداالحبابيحيي باخرزي در . شود نگهداري مي 2252به شمارة 
   .برد را نيز از آثار او نام مي فرالس ةوصيرسالة 

در فقه و حديث و اقوال صوفيه و نيز موعظه و ص ين بيشتر اوقاتش را به تفحالد سيف
 حتي روزي مريدان به او گفتند كه. گذراند و چندان اعتنايي به تأليف نداشت تذكير مي

هر : نويسي؟ جواب داد از هر شيخي كتابي و تأليفي مانده است، تو چرا چيزي نمي
  .)112 :1365 كوب زرين( بيتي كه از ماست برابر كتابي است

  ين باخرزي، پس از هفتاد و اندي سال عمر الد سيف
آباد بخارا به  خانقاه خويش در فتح گذشت و در محلدر 659 ةدر اواخر ذيقعد

هر و كرمان مورد ين بعد از وي در ماوراءالنالد اعقاب و اخالف سيف... اك رفتخ
ث عنوان صوفي و عارف و واعظ و محد  هاند و بعضي از آنها ب اكرام و احترام بوده

  .)110 :همان(  اند شهرت داشته
ين باخرزي جهت فرستادن فرزندش به الد خاتون با دعوت از سيفتركان بنابراين

. عرفان خراسان در نمود كبروية آن به اين سرزمين شده استكرمان، باعث انتقال 
اين جريان سالها بعد از پايان حكومت تركان خاتون، در زمان حكومت دخترش 

حكومت تركان خاتون بر . پادشاه خاتون، و حتي پس از آن نيز ادامه داشته است
 .رسد پايان ميق به 681در سال  ،اش كرمان با همة مباني خيرخواهانه و عدالتجويانه

ولي شاهاني كه وارث حكومت  ،رسد قدرت ميه پس از او دخترش پادشاه خاتون ب
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ل خاص زمان حكومت او و نيز با اند، قادر نيستند كه شهر را با اصو خاتونتركان
هاي  لذا دوباره همان شيوه. نظيري كه او در امور داشت، اداره كنند ت و وسواس بيدق

اما . دهد را نشان مي طلبانه، در اشكال مختلف خود هاي قدرتاستيالجويانه و درگيري
ان خاتون بود و آبادي آن وجهة همت او، تا ه كه سخت مورد عالقة تركمدرسة قطبي

در اين  تنها سر هامروز. كند ايستد و رونق علمي خود را حفظ مي تها بر پاي ميمد
هاي سختي كه  لرزه زمين مخروبه باقي مانده است، كه با وجودصورت نيمهه مدرسه ب

 در ببردبه جاني ويرانيهاي زيادي هم داشته است، توانسته از دستبرد گذر زمان نيمه
تي ديگر از عمق خاك كويري كرمان جوانه بزند، جان بگيرد و باز هياهوي تا باز هم

  .مدرسه به فضاي باستاني خويش بازگردد
  
  نوشتهاپي

والي كرمان بود و به سبب طمع بسبي عورات و اطفال  ،ابوالقاسمين الد و در آن عهد شجاع... «. 1
جيرفت گشت و بر در خرق و  ةچهرگان قراختاي بر قصد ايشان لشكري تعبيه كرده روان و پري

ين با الد ختائيان غالب آمد و ملك شجاعدست براق حاجب و قرا. عباسي رودبار مصاف داد
 مظفّراً. ملك كرمان صيد شست براق حاجب آمداتباع و اشياع در قيد اسار گرفتار گشت، 

  .)3 :العلياء ةالعلي للحضر سمط ،منشي كرماني(» متوجه شهر شد منصوراً
به شهر رسيد و روزي چند بر آن بگذشت از اقرباي براق دو كس به ) ينالد غياث(چون «. 2

ايم او را از  فرصتي يافتهين آمدند و گفتند كه بر براق اعتماد نتوان كرد، الد سلطان غياث نزديك
و پاكي جبلّت او را رخصت  طيب طينتبردار، دست برداريم تو سلطان باشي و ما بنده و فرمان

  .نداد كه نقص مغلّظات و مواثيق كند و قوت ايمان كه اَيمان را بشكند و اين كار را مهمل بماند
ه از معتمدترين غالمان و چون زوال ملك خاندان ايشان بود و ابتداي دولت معاندان يكي ك

حالي از خويشان و سلطان  .اين معني را در خلوتي با براق بگفت ،ين بودالد يان غياثگصخا
بحث آن كرد بقصد آن انديشه اقرار آوردند بابتدا خويشان را فرمود تا هم در  الدين غياث

ق بدو داشت عله كردند و سلطان را با هر كه تساعت در حضور جماعت اعضاي ايشان پاره پار
كنند فرياد  خبهردن كردند تا گموقوف گردانيد و بعد از يك دو هفته سلطان را رشته در 

بادرة حركتي چگونه بر نقض  انديشيم، بيايم كه قصد يكديگر نه بركشيد كه آخر نه پيمان بسته
نبر بيرون كرده چدارد؟ مادرش چون آواز پسر بشنيد و بدانست كه گردن به  آن اقدام روا مي

سر امساك طاقت نتوانست عويل و زفير برآورد، او را نيز خبه پاست از سوز جگر و شفقت بر 
كردند و بر اين منوال تمامت لشكر او را در تنور بال انداختند و پيمانها را خالف كردند و 

  ).206ـ  205/ 2 :تاريخ جهانگشاجويني، ( »سوگندها را باطل و خاك در چشم عهد زدند
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قتلغ تركان ابتدا سريت سلطان  ينالد ةعصم«: نويسد مي) تركان خاتون(قزويني دربارة او . 3
عنوان سريت يا ه نگ آورده بچخوارزمشاه بود و سپس براق حاجب او را به  الدين غياث

دانم به مقتضاي چه  نمي(الدين  اش قطب منكوحه گرفت و پس از فوت براق حاجب برادرزاده
تاريخ وزيري، ( »به نكاح درآورد) و زن پدر مادرزن خود را(زن عم ) اي ريقهمذهبي و ط

  ).445 :كرمان
و چون از اين مهم بپرداخت رسل بر بندگي حضرت اوكتاي قاآن فرستاد و اظهار ايلي و «. 4

را طراز حلّه مساعي  الدين طاعت داري كرد و مالگزاري را التزام نمود و كشتن سلطان غياث
جميل خود دانست و بر ملوك و سالطين اشراف بدين نيكو بندگي سرافرازي جست و از آن 

ي مدت پانزده سال صادر شد و ملك كرمان را مصف...  ايزهپحضرت حكم يرليغ و تشريف و 
براق حاجب مراتب ... «. )25: العلي سمطمنشي كرماني، ( »در قبضة تصرف گرفت

براق با . خود را به اطالع چنگيزخان رسانيد و از او عنوان قتلغ خان گرفت فرمانبرداري
   ).158: 1368 اشپولر( »الناصر خليفه نيز ارتباط داشت و خليفه به وي لقب قتلغ سلطان داد

ز قبايل و عشاير گير و غارت و تاراج كه بنين و بنات بسيار اومرج و گرفتودر آن هرج... «. 5
پيري اصفهاني بازرگان، حاجي . افتاد، او در عنفوان سن صبي بود ار ميتج اتراك در دست

تر به تحصيل او شتافت و هر چه داشت از مال نام، او را دريافت و به ارادتي هر چه تمامصالح
در جنب وجدان او تأخير نشناخت تا مطلوب او به حصول موصل گشت و مراد او به وفا 

يل عقل و عفاف و حيا و جمال و ديگر اوصاف كمال در وي و چون آثار و شما. مقرون شد
او را به فرزندي  ،مشاهده كرد و محايل دولت و اقبال در ناصية احوال او اليح و واضح ديد

تاريخ (صرف گردانيد تا او را به اصفهان آورد  ققبول كرد و تمامت مال و مجال در آن طري
  ).96 :شاهي قراختائيان

  :اند سعدي شاهد مثال آورده گلستانشعر را از  در نقل اين ماجرا اينبعضي از تواريخ . 6
 شنيــدم گوسفنــدي را بــزرگــي

  

 رهانيــد از دهان و دست گرگــي 
 

 دــاليــقش بمـارد بر حلــشبانگه ك
  

 دـــاليــد از وي بنــروان گوسفن 
 

 كه از چنگـال گرگـم در ربـودي
  

 بوديو ديـدم عاقبت خود گـرگ چ 
 

  )، باب دومگلستانسعدي، (
به  ق 627را كه در سال  الدين غياثبرادر  ،الدين جاللتوانست حمالت ) براق حاجب(وي . 7

  ).158: 1368 اشپولر(دست او كشته شد و ميراثش نيز به او رسيد، دفع كند 
به غايت مهيب و غضوب و صاحب سطوت بود و اعيان و ملوك و وزرا  الدين و سلطان قطب«. 8

را در بارگاه برمال جفا گفتي و به مقراض دشنامهاي فاحش كسوت عرض ايشان را همواره 
دريدي و تأديب و مالش او به چوب صدگان و دويستگان بودي چنانكه قريب صد كس به 

دوست آمد و از حال ف و عمارتتصرالك شدند و عظيم، ضابط و مضربات سياط عذاب او ه
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دخل و خرج و دفاتر ديواني بر خبري واقف و بر جمع مال و ملك و ضياع و عقار، حريص و 
، دماءبودي و بر سفك   نهايت احتراز و اجتناب مولع فاما از اراقت خونهاي بحق و ناحق در

  .)36: العلياء ةي للحضرالعل سمطمنشي كرماني، (» وديرجوع به فتاوي ائمة دين اقدام ننم بي
د مغولها به قهستان و بغداد شروع شده، الموت سقوط كرده، اين همان سالي است كه حمالت مجد و. 9

  .آيد در نتيجة همين جنگهاست كه خالفت عباسيان از پاي درمي. بغداد درگير جنگ با مغولهاست
دثار، شعار، عفتپايه، عصمتسايه، بلنداي بود مبارك عصمه الدنيا و الدين قتلع تركان، ملكه«. 10

نهمت، دولت او دولتي ت، واالهمخالل، عاليخصال، گزيدهسريرت، مستورهسيرت، پاكعادل
ام پادشاهي پادشاهان واسطة عقد و بهار اي. بود مستقيمبود قديم و روزگارش روزگاري 

داد و فرّ شكوه چتر  ميمهابت معجز سعادت فزايش شاهان تاجدار را دهشت . قراختائي بود
و مملكت قيدافة اسالم و در ايوان سلطنت . افزود ار را خجلت ميران جبياهماي آسايش، شهر

مناقب . وار آمد دهبيام گشت و در خور عصمت و طهارت رابعه كردار و زبلقيس اي
.. .اش فهرست ديباچة دفتر مكرمت شد، شمسة نگارستان معدلت و مكارم ملوكانه اش هپادشاهان

برق نيكوكاري و عاطفت آن خاتون شمع ظلمت شب محنت و مصيبت آمد مصابيح عدل او در 
منشي كرماني، (» كرمان افروخته گشت و روزگارش تاريخ سعادت اهل اين ديار شد

  ).38 ـ 37: العلياء ةالعلي للحضر سمط
نظيري بدان  در اثبات عدالت اجتماعي او كه با وسواس و دقت بي تاريخ شاهي ةنويسند. 11

ار بود حكايت كرد كه در شهور ششصدوشصت و تج ءيكي از صلحا... « :گويد پرداخت مي مي
بعد . اي از دهليز اين كاروانسراي وطن داشت يك به شوشتر خوزستان رسيدم، پيرزني در خانه

ب آن حال تعج مرا از... از چند ركعت نماز با تضرّع و تخشّع، دعاي خير تركان گرفتن گرفت 
آمد كه آيا چه مبرّت و نيكويي از بزرگان كرمان بدين پيرزن رسيده باشد كه چندين خضوع و 

در آن وقت كه : ... در حال آب در چشم آورد و گفت... دارد  خشوع در بدرقة آن روان مي
زن و بچة مسلمانان را به اسيري و به واليات ... سلجوقشاه در فارس آن فتنه انگيخت و 

ن اين چواو را به كرمان بردند، مرا ... به دست لشكر كرمان افتاد ... از آن من  بردند، دختركي
: آشنايي درآمد گفت... ن غيب م، ناگاه از مكدحال معلوم گشت، آتش فرقت در نهاد من افتا

... ون آن فرزندك را بديدم چمن ... اند،  تو باز واليت آورده العينةقرّده ترا كه آن ژاي مادر م
چون من . از كيفيت حال من استسفار فرمود... مرا به حضرت خداوند تركان آورد ... : گفت

ار با اي صالح از تج تا خواجه... فزود در تعهد و تربيت من بي ،عرضه داشتم كه پيرمادري دارم
در من ... فرمان داد كه دستي جامة نيكو با شعار و دثار . ديدار آمد كه روي بدين جانب داشت

  ).119ـ  117 :خ شاهي قراختائيانيتار(مرا بدين طرف روانه گردانيد ... ند و پوشانيد
اي كه  او را در مدرسه) براق حاجب(را اجابت كرد  دعوت حق... الحجه  ن در بيستم ذيچو«. 12

العلي  سمطمنشي كرماني، (» بظاهر شهر كرمان در محلة تركاباد بنا فرموده بود دفن كردند
  ).26 : العلياء ةللحضر
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و عظما علما و اصفيا و اوليا و ائمة دانشور و افاضل هنر گستر به آوازة صيت معدلت و ... «. 13
تخوم فارس و  افاضت انواع مبرت و اشاعت توالي مكرمت تركاني از اقاصي ديار ماوراءالنهر و

دشاه عراق بل از تمامت كور آفاق، احرام كعبة بارگاه عصمت پناه و جناب سعادت مĤب آن پا
  ).41: العلياء ةالعلي للحضر سمطمنشي كرماني، (» بستند

چون تركان را اعتماد به شيخ . اند در زمان تركان خاتون چنين گويند كه ايشان در بخارا بوده. 14
التماس آن است يكي از «عالم بوده و تحف و هداياي بسيار به خدمت شيخ عالم فرستاده كه 

كرمان باشد، چون كرمان از امهات بالد است، اتمام به وجود يكي از فرزندان يا احفاد شما در 
  ).79 :مزارات كرمانمحرابي، (» فرزندان شما باشد

و در ... به بذل و احسان مطلق بودي ) سرقوتي بيگي مادر منكوقاآن مغول(پيوسته دست او . 15
دي و عالمت تصديق اين اهللا عليه و آله و سلّم نيز كوشي احياي شعاير شرايع دين محمدي صلي

االسالم  اي سازند و شيخ سخن آن است كه هزار بالش نقره بفرمود كه در بخارا مدرسه
خريدند و بر آن وقف  ها ديهي آن عمل خير باشد و فرمود تا ر و متولالدين باخرزي مدب سيف

  ).3/9 :تاريخ جهانگشاجويني، (سان و طالب علمان را بنشاندند كرد و مدر
  .81 :1365 كوب زرين: نك خذ احوال شيخ كبري و خلفايشĤرة مدربا. 16
در اواخر قرن ششم  .كبري الدين خوارزم بود و از مريدان شيخ نجم كوي از مردم بغداد. 17

رسالة . به دستور سلطان محمد خوارزمشاه به قتل رسيد ق607در سال  .زيست هجري مي
  .مانده استباقي اشعاري از او  ، والبرره تحفة رسالة، سفر

بن محمد معروف به شيخ دايه از عرفاي بزرگ قرن هفتم و از شاگردان شيخ  ابوبكر عبداهللا. 18
اثر اخير او . توان نام برد را مي مرموزات اسديو  مرصادالعباداز آثار او . كبري بود الدين نجم

  .توسط دكتر شفيعي كدكني تصحيح و چاپ شده است
 .رومي الدين و والد گرانقدر موالنا جالل هفتمششم و فاي قرن محمدبن حسين خطيبي از عر. 19

كبري بود و در زمان حملة مغول به ايران به اتفاق خانوادة  الدين وي از جمله خلفاي شيخ نجم
  .خويش از بلخ به آسياي صغير هجرت كرد

  .ديوان شمسو  مثنوي معنويزند بهاء ولد، خالق رعارف و شاعر بزرگ خراسان، ف. 20
بن اسحاق عطّار نيشابوري، شاعر و عارف معروف  شيخ فريدالدين محمدبن ابوبكر ابراهيم. 21

 الدينكبري، مجد الدين ششم و آغاز قرن هفتم، وي از دوستداران شيخ نجم نخراسان در قر
. در حملة مغول به نيشابور به قتل رسيد .بغدادي و بهاء ولد بود و در دهة دوم قرن هفتم

  .از آثار مهم اوست االولياء ةتذكرو  الطّير منطق
ـ  543(ابوعبداهللا محمدبن عمر طبرستاني رازي، فقيه شافعي و دانشمند علوم عقلي و نقلي . 22

شاهيان بود و در علم كالم و علوم عقلي به كمال ي از دانشمندان بزرگ دورة خوارزمو .)606
  .االشاراتشرح و  سينا شرح كليات قانون ابناز آثا اوست . رسيد

  .خيوه نام قديم شهر خوارزم است بخيوق معرّ. 23
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داند كه در مزارات متبركة  او را از كساني مي تاريخ گزيدهو  القلوب نزهة حمداهللا مستوفي در .24
  .اند تبريز به خاك سپرده شده

 كبري محضر او را درك كرد و الدين شيخ نجم. وي از اصحاب شيخ ابوالنجيب سهروردي بود. 25
  .از دست وي خرقه گرفت

كبري  الدين وي از شاگردان شيخ ابوالنجيب سهروردي بود و نجم .شيخ عمار ياسر بدليسي. 26
  .تي از او كسب فيض كرده استمد

  .ه همان خوارزم قديم استيجرجان. 27
 الدين را در زندگي و مرگ نجم» شهيد خيوه« ة، مقالماه نخشباستاد سعيد نفيسي در كتاب . 28

  .كبري نوشته است
وي از جمله اوليايي . بن سرويتان بسطامي، عارفي از شهر بسطام بود ابويزيد طيفوربن عيسي. 29

  .ار آمده استعط ياالوليا ةتذكردر  شاناست كه ذكر
اي به خدمت اعذب الكالم و  رقعه. هندي كه ملك ملك شيراز بود الدين ملك شمس... «. 30

الطف االنام شيخ سعدي اصدار كرده استدعا نمود كه غزلي غريب كه محتوي بر معاني عجيب 
شيخ سعدي غزلي نو از آن حضرت  .تا غذاي جان خود سازم ،باشد از آن هر كه باشد بفرستي

ي ربودة آن شده بنوشت و ارسال كرد و د و خلق به كلنموالنا كه در آن ايام به شيراز برده بود
  :آن غزل اين است

 و راستچپرسد ازهر نفس آواز عشق مي
  

 رويم عزم تماشا كه راست ما به فلك مي 
 

در آخر رقعه اعالم كرد كه در اقليم روم پادشاهي مبارك قدوم ظهور كرده است و اين از  و
اند و نه خواهند گفتن و مرا هوس آن است كه  گفته  نينفحات سر اوست كه از اين بهتر سخني 

به زيارت آن سلطان به ديار روم روم و روم را بر خاك پاي مبارك او مالم تا معلوم ملك 
بيرون گريه كرد و تحسينها  آن غزل را مطالعه كرده از حد الدين كه ملك شمس باشد، همانا

داده، مجمع عظيم ساخته، بدان غزل سماعها كردند و تحف بسيار به خدمت شيخ سعدي 
االمر سعدي به قونيه رسيده و به دستبوس آن حضرت  شكرانه فرستاد و آن بود كه عاقبت

ملة معتقدان جاز  الدين شد و گويند كه ملك شمس ، عنايت مرداننظرگشته، ملحوظ  فمشر
اهللا روحه آن غزل را در كاغذي نبشته با ارمغانيهاي غريب  الدين باخرزي بود روح شيخ سيف

زهي ! خدمت شيخ فرستاد تا شيخ در سرّ آن چه گويد؟ بعد از آن فرمود كه زهي مرد نازنينبه 
 ...سلطاني كه در عالم ظهور كرده است الحق غريب،  زهي قطب آسمان و زمين! شهسوار دين

كف بگرفتن و بطلب او بزرگ رفتن و  هآهنين بايد پوشيدن و عصاي آهنين ب طوقاهللا اهللا 
وصيت است بر دوستان ما كه هر كه را استطاعت راه باشد و طاقت بدني و قوت سفر دست 

رحمت را دريابد كه  هيچ تعللي بايد كه به زيارت اين پادشاه رود و آن نعمت و دهد، بي
الشأن بودند و من  مشايخ و عظيم ارِبو اجداد عظام ايشان از ك آباء كرام وحضرت بهاء ولد 

الهام ال علي االقدام به  علي مشياً ت سفر ندارم و االّام و تحمل مشق ر شدهپيقوي ضعيف و 
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مجلس حاضر  كردم، مگر شيخ مظهرالدين فرزند مهين شيخ در آن زيارت آن حضرت اقدام مي
پديدار اميد دارم كه چشمهاي تو  الدين بوده شيخ به جانب او ملتفت گشته فرمود كه مظهر

  .شاءاهللا ر گردد و سالم و خدمت ما را به حضرتش برساني انمنور مبارك آن مظهر مطه
روم كرده به سعادت زيارت آن حضرت بعد از وفات پدر، شيخ مظهرالدين عزيمت ملك 

سالم و اشتاق پدر را به حضرت موالنا رسانيده دلداريها فرمود و چند سال  ،گشته )عدسمست(
زندان او يكي در قونيه در قونيه اقامت نموده و باز به بخارا عزيمت نمود و و گويند از فر

  ). 268ـ  267 :العارفين مناقبافالكي، ( »آسوده است
عليهما به  اهللا الدين باخرزي رحمه الدين ولد شيخ سيف مظهر  چنان روايت كرد كه چون شيخ... 

اتفاقاً . ز داشتندشهر قونيه رسيد كافة اعاظم و افاضل به زيارت مذكور رفته او را به غايت معزّ
گفته الدين  شيخ مظهر. آن روز حضرت موالنا با جمع ياران به سوي مسجد مرام رفته بودند

كه القادم يزار مگر دانشمندي از باشد كه عجبا اين خبر به سمع مبارك موالنا نرسيده است 
سرآغاز  بغتةًاز اينجانب حضرت موالنا در ميان تقرير حقايق . شنيد اصحاب موالنا آن را مي

ترا و امثال تو را الزم است كه به زيارت ما آييد و مشرف . اي برادر قادم ماييم نه تو« كرد كه
 .خطاب بر كجاست و كيست حاضران مجلس در اين نكته و اشارت حيران شدند تا. »شويد

كدام را  ،بعد از آن مثال فرمود كه يكي از بغداد آمد و ديگري از خانه و محلة خود بيرون شد
. زيارت و تعظيم او از واجبات است ؛آيد او را كه از خطة بغداد مي :تر باشد؟ گفتندزيارت اولي

اين شيخ زادة عزيز كه رسيده ايم و  فرمود كه در حقيقت حال، ما از خطة بغداد المكان رسيده
  :تر ماييم نه اوآيد، پس به زيارت و تعظيم اولي است از محلة اين جهان مي

 زديمالحق ميما به بغداد جهان الف انا
  

 گبر نكتة منصور بود و يش از آن كاين دارپ 
 

زاده معلوم كردند، برخاست و پياده به حضرت موالنا  همچنان اين معني را به خدمت شيخ... 
ت آنچه پدرم وصي: باز كرده انصاف داده از جملة محبان مخلص شد و گفتآمد و سر 

بايد پوشيدن و عصاي آهنين به كف گرفتن و به طلب موالنا  فرمود كه چارق آهنين مي مي
او بزرگ از جملة مفترضات است، حق گفته است و بر حق بوده صحبت  دريافتنرفتن كه 

  .است و عظمت موالنا صدهزاران چندان است كه پدرم فرموده بود
 هر چه گفتند در اوصاف كماليت تو

  

 همچنان هيچ نگفتند دوصد چندان است 
 

  )143 ـ 125 :العارفين مناقبافالكي، (
  :رباعيات اوست ةاز جمل. 31

 گدازي اين استرسم جاندل خون شد و
  

 بازي اين استدر حضرت او كمينه 
 

 با اين همه هم هيچ نيارم گفتن
  

 نوازي اين است باشد كه مگر بنده 
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