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The Sufi Order of Khwaja Yusuf Hamadani and Naqshbandi Order
Akbar Rashedinia

Abstract
Khwaja Yusuf Hamadani is one of the great mystics of Iran during 11th and
12th centuries. Being one of the Sufi masters of Naqshbandi Sufi order, he has
an important position among them. The most prominent Sufi master in
Naqshbandi Order named Khwaja Abdul Khaliq Ghujdvani is connected to the
Holy Prophet in two ways through Khwaja Yusuf Hamadani. There are four
persons between Khwaja Yusuf Hamadani and Imam Jafar Sadiq: Abu Ali
Farmadi, Abul Qasem Korregan, Abul Hasan Kharaghani, and Bayazid
Bastami, Imam Sadiq. And there are two ways from Imam Jafar Sadiq to the
Holy Prophet both of them are valid according to the Naqshbandi Order. The
main difference between Naqshbandi and other Sufi Orders is that while all Sufi
Orders are connected to the Holy Prophet through Imam Ali, the Naqshbandi
Order is the only Sufi Order that has chosen Abu Bakr to be connected to the
Holy Prophet. And because of this difference, the Naqshbandi Order is being
criticized and denied by the other Sufi Orders. By the use of historical sources,
this essay first of all tries to analyze the relationship between Khwaja Yusuf
Hamadani and Naqshbandi Sufi Order, and then to introduce his masters and
teachers especially his unknown master Abdullah Juni about whom there are a
few knowledge .
Keywords
Khwaja Yusuf Hamadani; Naqshbandi Sufi Order, Abdullah Juni, Abdul Khaliq
Ghujdavani
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سلسله طريقتی خواجه يوسف همدانی و طريقت نقشبنديه


اکبر راشدینیا
چکیده

خواجه يوسف همدانی از عارفان بزرگ سدۀ پنجم و ششم ايران اسالمی است که بهه سهب

قرارگهرفن رر طريقهت

نقشبنديه جايگاهی ويژه برای نقشبنديان رارر .خواجه يوسف همدانی ،خواجه عبدالخالق غجدوانی (مههمتهري فهرر
سلسلۀ نقشبندی) را به ابوعلی فارمدی ،ابوالقاسم کرگان ،ابوالحس خرقانی ،بايزيد بسطامی ،امام صارق(ع) و سپس از
رو راه به پيامبر اکرم(ص) پيوند میرهد .تفاوت نقشبنديه با طريقتهای عرفانی ريگر رر اي است که همۀ طريقتهای
صوفيه با اميرالمؤمني (ع) که باط نبوت است ،به پيامبر وصل میشوند؛ اما نقشبنديه سلسلۀ طريقنی خور را مانند امور
ظاهری ،با خليفۀ اول به پيامبر منصل میکنند و همي باعث شده است گاهی طريقتهای ريگر تصوف آنان را نقد و
انکار کنند.
رر اي مقاله افزونبر بحث و نقد ارتباط خواجه يوسف همدانی با طريقت نقشبنديه ،تالش شده است اسناران و
شاگرران طريقنی او با اسنفاره از منابع تاريخی معرفی شوند؛ همچني نگارندگان کوشهيدهانهد عبهدا جهون  ،شهي
ناشناخنۀ خواجه يوسف همدانی را معرفی کنند که رر بيشنر منابع حنی نامش نيز ناررست ضبط شده است.
واژههای کلیدی
خواجه يوسف همدانی؛ طريقت نقشبنديه؛ عبدا جونی؛ عبدالخالق غجدوانی
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فعاليت اي طريقت رر رو قرن آغازي  ،از بخارا فراتر نرفهت؛ امها پهس از حهدور رو قهرن فعاليهت
توانست يکی از شناخنهشدهتري طريقتهای صوفيه به شمار آيد .نقشبنديه آموزههای تصوف را با
عقايد رسمی اهل سنت ررآميخت و از خور چهرهای مقبول رر نزر عالمان سنی نمايان کرر؛ همهي
مهمتري عامل موفقيت نقشبنديه بور .آنان همانند طريقتهای عرفانی ريگر ،طريقت خور را برپايهۀ
سلسله سندی به پيامبر اسالم(ص) رساندهاند .البنه همۀ طريقتهای صوفيه با اميرالمومني (ع) که باط
نبوت است به پيامبر وصل شدهاند؛ اما سند طريقت نقشبنديه با خليفۀ اول به پيامبر منصل میشور.
نقشبنديان معنقدند خواجه عبدالخالق غُجْدَوان که سرحلقۀ سلسلۀ خواجگان است ،طريقهت را
از خواجهه يوسهف همههدان و او از ابهوعل فارمهد و او از ابوالقاسههم کروگهان و او از ابوالحسه
خَرَقان و او از بايزيد بسطام و او از حضرت امام جعفر صارق(ع) گرفنهه اسهت و امهام صهارق از
قاسم ب محمد ب اب بکر و او از سلمان فارس و او از ابوبکر و ابوبکر از پيامبر(ص) اجهازۀ ارشهار
يافنه است (کاشفی ،4131 ،ج .)41-44 :4رر اي پژوهش بدون توجه به بزرگانی کهه رر ايه سهند
قرار رارند ،تنها رربارۀ ارتباط خواجه يوسف همدانی با اي سند بحث میشور.
کوشش نگارندگان رر اي مقاله بر آن است که برای معرفی خواجه يوسف همهدانی ،افهزونبهر

تذکرههای عرفانی از کنابهايی مانند االنساب و صهفۀ الصهفوۀ و مسهال

االبصهار و المخنهار مه

تاري االخيار و منابع تاريخی ريگر اسنفاره کنند؛ يعنی از آثاری که کمابيش به زمان او نزري انهد و
به رور از تعص های فرقهای و طريقنی نوشنه شدهاند.
2ـ حیات اجتماعی و معنوی خواجه يوسف همدانی
ابويعقوب يوسف ب ايوب ب يوسف همدانی رر سال  111يا  114رر بوزنجرر از توابع همدان بهه
رنيا آمد .او پس از  111هجری به مدرسۀ نظاميۀ بغدار رفهت (ابه جهوزی ،4111 ،ج11 :1؛ همهان،
 ،4141ج .)411 :41آنجا رر مجالس ررس ابواسحاق شيراز (منوفی 111ق) حضور يافهت و از او
علم فقه و اصول فقه و کالم آموخت .بااينکه ازنظر سنی از شاگرران ريگر کوچ تر بور ،ابواسحاق
او را بر آنها برتری مهیرار (ابه خلکهان ،4111 ،ج13 :1؛ ابه فضهلا عمهری ،4111 ،ج411 :1؛
هبی ،4113 ،ج .)131 :11خواجه يوسف همدانی افزونبر ابواسحاق از محضر محهدثان و فقيههانی
مانند ابوالحسي مهند با  ،ابوالغنايم هاشم  ،ابوجعفر اب ملمه ،ابوبکر خطي

و جمهاعنی ريگهر
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اسنفاره و حديث سماع کرر (سمعانی ،4111 ،ج131 :1؛ اب خلکان ،4111 ،ج.)11 :1
او بعد از اينکه رر علوم ظاهری به مرات

عالی رست يافت ،بغدار را به سوی مرو ترک کهرر؛ از

علم کالم و فقه روری گزيد و به خلوتنشينی و کر حق روی آورر و به ارشار خلق مشغول شهد.
رر اي زمان بسياری از اوليای الهی بر گرر او جمع شدند (اب جوزی ،4111 ،ج )11 :1و خانقهاه او
رر مرو به کعبۀ خراسان آوازه يافت (رولنشاه سمرقندی33 :4111 ،؛ رازی ،بیتا ،ج.)311 :1
خواجه رر سال ( 311ابه جهوزی ،4111 ،ج11 :1؛ همهان ،4141 ،ج411 :41؛ ابه اثيهر،4113 ،
ج )131 :41يا ( 343اب خلکان ،4111 ،ج )11 :1به بغدار برگشهت؛ رر نظاميهه بها تشهکيل مجلهس
وعظ توجه بسياری را به خور جل

کرر؛ اما اقامت او رر بغهدار ريهری نپاييهد و بهرای بهار روم از

بغدار به مرو هجرت کرر .مدتی را رر آن سرزمي گذراند و سپس از مرو به هرات رفت و تا پايهان
عمر رر آنجا زندگی کرر؛ تا اينکه مررم مرو از او رعوت کررند به مهرو بهازگررر .او پهذيرفت و رر
ربيعاالول سال  313به سوی مرو رفت؛ اما رر ميانۀ راه رر منطقهای به نهام بهامئي ررگذشهت و رر
همان مکان به خاک سپرره شد .پس از آن ،يکی از مريدان او به نهام ابه نجهار پيکهر خواجهه را از
بامئي به مرو مننقل کرر و رر مرو به خاک سپرر (اب خلکان ،4111 ،ج.)11-13 :1
زندگی خواجه يوسف همدانی ،همانند عارفان ريگر اسالمی رر پشت سنايشهای اغراقآميهز و
گاه بيان کرامات و اننسابهای بیپايۀ بعضی از اهل طريقت پوشيده مانده است.
رسالۀ صاحبيه منسوب به عبدالخالق غُجْدَوانی ،نخسني کنابی است که برپايهۀ زنهدگی خواجهه
يوسف همدانی نگارش شده است .گمان می رور همي اثر مبنای کنابهايی مانند نفحات االنهس و
رشحات عي الحيات است؛ اما باتوجهبه اينکه بخشی از اطالعات ارائهشده رر اي اثر برپايۀ شواهد
تاريخی ناررست است (نفيسی ،)11 :4111 ،رر تحليل علمی شخصهيت خواجهه بهه آن نمهیتهوان
اعنمار کرر .البنه اي موضوع کموبيش رر بيشنر تذکرهای عرفانی وجور رارر و مهمتري علهت آن،
اي است که همواره مريدان و عالقهمندان مشاي و بزرگان تصوف ،تهذکرهههای عرفهانی را برپايهۀ
اطالعات شفاهیای نوشنهاند که گاهی با اطالعات تاريخی تفاوت رارر .از اي آثار به تاري مقدس
و يا تاري ارشاری يار شده است .اي منون بيش از آنکه از حوارث واقعی منأثر باشند ،برای ايجهار
جنبههای معنوی رر سالکان نگارش يافنهاند و معمهوالا حهوارث واقعهی رر آنهها جنبهۀ فرعهی رارر
(پورجواری14-11 :4131 ،؛ همان.)41-44 :4131 ،
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باتوجهبه آنچه بيان شد ،الزم است رر شناخت امور ظاهری هر عهارف (ماننهد نهام و شههرت و
تاري تولد و وفات و نام اسناران و شاگرران و آثار) ،به منابع تاريخی مراجعه شهور؛ بههويهژه آنکهه
اطالعات آنها رر اي زمينه از تذکرههای عرفانی رقيقتر است؛ چنانکه رر شناخت جنبههای معنهوی
و باطنی عارفان اسالمی بايد به کنابهايی مانند مقامات و مناق

و تذکرههای عرفانی مراجعه شور.

ابوسعد عبدالکريم ب محمد ب منصور سمعان  ،محدّث نامور و عالم گرانمايۀ قرن ششم است
که کمابيش رر رورۀ خواجه میزيست و از او حديث سماع کرره است؛ او از خواجه به بزرگی يهار
میکند و میگويد« :ابويوسف همدانی پيشواي پرهيزگار بور؛ او به علم خور عمل کهرره و حجهت
خدا بر مسلمانان بور .وی صاح

احوال و مقامات معنوی بوره و سخنی رلنشي راشهت و تربيهت

مريدان صارق رر مرو بدو پايان يافت .رر خانقاه او جمعی از صالحان و عالمهان کهه نظيهر آنهها رر
هيچجا يافت نمیشور جمع میشدند .او از کوچکی تا زمان مرگش طريقی مسنقيم راشت و هميشه
مشغول عبارت و خلوت و علم آموزی بور» (سمعانی ،4111 ،ج.)131 :1
اب جوزی (منوفی 331ق) خواجهه يوسهف همهدانی را از صهفوه ،يعنهی برگزيهدگان مهی رانهد
(اب جوزی ،4111 ،ج )11 :1و از او به قط

زمان يار میکند (اب عمار ،4111 ،ج.)411 :1

عارفان و منصوفان نيز رر طول زمان از او بهه بزرگهی يهار کهررهانهد .رر حکهاينی از عبهدالقارر
گيالنی (منوفی 314ق) ،سرسلسلۀ طريقت قارريه ،چني آمده است« :شخصی به بغهدار آمهد؛ بهه او
شي يوسف همدانی میگفنند و معروف به قط

بور .او رر خانقاهی منزل کرر پهيش او رفهنم .وی

رست مرا گرفت و رر پيش خور نشانيد و از جميع حاالت م خبر رار و تمام آنچه کهه از معهارف
بر م مشکل بور حل کرر؛ سپس گفت :ای عبدالقارر با مررم سخ بگوی .گفنم :ای آقای م  ،مه
مرری عجمی هسنم چگونه میتوانم رر جمع فصحای بغدار سخ بگويم؟ گفت :تو حافظ قرآنی و
عالم بر تفسير و ريگر علوم ،م رر تهو عزمهی مهیبيهنم» (ابه فضهلا عمهری ،4111 ،ج431 :1؛
يافعی111 :4111 ،؛ تا فی.)131 :4111 ،
عبدالرحم جامی نيز حکاينی را به نقل از بعض آثار اب عرب نقل کرره است .رر اي حکايت
شي اوحدالدي کرمان  ،خواجه يوسف همدان را شيخی معرفی میکند که بيش از شصت سال بر
سجارۀ شيخ و ارشار نشسنه است (جامی.)114 :4113 ،
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3ـ مشايخ خواجه يوسف
بزرگان طريقت نقشبنديه ،مانند خواجه محمد پارسا و عبدالرحم جامی و مالحسي کاشفی ،شهي
و اسنار طريقت خواجه را ابوعلی فارمدی معرفی کررهاند؛ با اي تفاوت که خواجهه محمهد پارسها،
تنها ابوعلی فارمدی را شي خواجه کر کرره است (خواجه محمد پارسا33 :4114 ،؛ همان:4131 ،
 )41و جامی ،افزونبر ابوعلی فارمدی ،عبدا جوينی و حس سمنانی را نيز شي صهحبت خواجهه
معرفی میکند و میگويد« :گفنهاند که [خواجه يوسف همهدانی] بها شهي عبهدا جهوين و شهي
حس سمنانی نيز صحبت راشنه است» (جامی.)111 :4113 ،
مالحسي کاشفی نيز از هر سه شي خواجه نام میبرر و مهیگويهد :خواجهه يوسهف ،خرقهه از
رست شي عبدا جوين پوشيد و رر تصوف به او منسوب است (کاشفی ،4131 ،ج .)41 :1با اي
حال رر بيان سلسلۀ طريقت خواجه ،نس

طريقنی او را به ابوعلی فارمدی و شي ابوالقاسم کُروگان

میرساند (کاشفی ،4131 ،ج.)44 :1
برای ارتباط خواجه يوسف همدانی با ابوعلی فارمدی ،بهجز ارعای عالمهان نقشهبنديه ههيچ رليهل
تاريخی و شاهدی از منون معنبر تاريخی يافت نشد .همچني رر کنابهای تاريخی به ارتباط خواجهه
يوسف همدانی با حس سمنانی نيز اشارهای نشده اسهت .از بهي سهه بزرگهی کهه رر جايگهاه شهي
طريقت برای خواجه رر منون نقشبنديه کر شده است ،تنها عبدا جوينی رر منهابع ررخهور اعنمهار،
شي و اسنار طريقت خواجه معرفی شده است (اب جوزی ،4111 ،ج11 :1؛ همهان ،4141 ،ج41 :41؛
اب اثير ،4111 ،ج413 :3؛ هبی ،4113 ،ج131 :11؛ جامی111 :4113 ،؛ کاشفی ،4131 ،ج.)41 :1
المننظم اب جوزی قديمیتري منبع تاريخی است که از شي طريقت خواجه سخ گفنه اسهت.
او کمابيش شصت سال بعد از وفات خواجه از رنيا رفت .اب جوزی نهام شهي طريقهت خواجهه را
عبدا خونی معرفی میکند و از سخنان او چني نقل کرره است« :برای زيهارت عبهدا خهونی بهه
کوه زر رفنم؛ آن کوه به خاطر حضور اوليای الهی آبار و معمهور گشهنه بهور؛ چنانکهه بهر سهر ههر
چشمه ای يکی از اوليا مشغول رياضت و مجاهدت بور و م ت
کوه هيچ سنگی نماند مگر اينکه اش

ت

آنها را زيارت کهررم و رر آن

م بر آن اصابت کرر» (اب جوزی ،4141 ،ج.)41 :1

عبدا جوينی يا خونی برای ما شخصيت شناخنهشدهای نيست .نام او برپايۀ قديمیتهري سهند
موجور« ،ابواحمد عبدا ب عل ب موس » کر شهده اسهت (کاته

سهميرمی)111 :4113 ،؛ امها
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شهرت او رر منابع به صورتهای گوناگونی مانند «عبدا الجوشنی» (اب جوزی ،4141 ،ج)41 :41
و «عبههدا الخههونی» (همههان ،4111 ،ج )11 :1و «عبههدا الجههوّی» ( هبههی ،4113 ،ج )131 :11و
«عبدا الجوبی» (کات

سميرمی )111 :4113 ،و بيشنر با نام «عبدا الجوينی» (اب اثير ،4111 ،ج:3

413؛ جامی ،111 :4113 ،کاشفی ،4131 ،ج41 :1؛ امي رياحی )44 :4111 ،ثبت شده است.
به گمان بسيار علت اي گوناگونی اسم به سب

آن است که نهامش لفظهی ناآشهنا بهرای کاتبهان

بوره است .معموالا پيشينههای هنی و مفاهيم تثبيتشده رر ه کاتبان ،رر نسخهنويسی و تصحيح
منون مؤثر بوره است؛ به همي سب

بعضی از کاتبان و تصحيحکننهدگان رر ثبهت واژهههای ناآشهنا

رچار اشنباه شدهاند و به تصور اينکه آن واژه ناررست است ،آن را به لفظی مشابه اما آشنا و مرسوم
تغيير رارهاند؛ اگرچه بيشنر منابع فقط به سب

تشابه لفظی نام او را «عبدا الجوينی» ثبت کررهانهد،

بعضی از اي نيز فراتر رفنهاند و تصور کررهاند ا يه شهخص ،همهان ابوعبهدا محمهد به محمهد
حمويه جوينی (منوفی 311ق) است (جامی)111 :4113 ،؛ بی خبر از اينکه نام اسنارِ خواجه يوسف
همدانی ،ابواحمد عبدا ب عل ب موس است؛ افزونبر آن ابوعبدا جهوينی رسهتکهم هشهت
سال از خواجه يوسف همدانی کوچ تر است.
برپايۀ آنچه گفنه شد به سب

رخل و تصرف کاتبان و تصحيحکنندگان منون قديمی ،به ضبط آنهها

نمیتوان اعنمار کرر و باتوجهبه اخنالف آنان يکی از اي کلمات را بر ريگری نمیتوان برتهر رانسهت؛
اما رر اي ميان سند و شاهدی هست که ضبط صحيح نام اي شخصيت گمنام را روش میکنهد و آن
سخ عبدا يافعی است .يافعی برپايۀ رواينی که از خواجه يوسف همدانی با سهندههای منعهدر نقهل
میکند ،نام شي و اسنارِ خواجه يوسف همدانی را «ابواحمد عبدا ب عل الجون » کر کرره اسهت.
او برای اينکه کاتبان و تصحيح کنندگان کناب او اشنباه نکنند ،ضبط کلمه را نيز مشخص کرره اسهت و
میگويد« :الشي عبدا الجون بالجيم و بعد الواو نون» (يافعی ،4111 ،ج.)344 :1
بنابر آنچه گفنه شد ،منابع و شواهد تاريخی بيانگر آن هسنند که اسنار و شهي خواجهه يوسهف
همدانی« ،ابواحمد عبدا ب عل ب موس » معهروف بهه عبهدا جهونی اسهت .بعضهی از منهون
تاريخی افزونبر آنچه گفنه شد نام شي طريقت عبدا جونی را نيز مشهخص کهرره انهد؛ هبهی رر
ارامۀ حکاينی که از اب جوزی رربارۀ حضور خواجه يوسف رر جبل زر نقل شد ،از شهي و اسهنارِ
عبدا جوينی يعنی احمد فضاله نيز نام میبرر و از سخنان خواجه چني نقل میکند :همۀ معنويات
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جبل زر از برکات احمد فضاله بور ( هبی ،4113 ،ج.)131 :11
افزونبر آنچه گفنه شد ،ابوجعفر محمد ب ابیزيد ب عبدالرحم الکاته

السهميرمی رر اوايهل

قرن هفنم میزيست 4و به رو واسطه ،مريهد خواجهه بهوره اسهت .او رسهالهای رر شهرايط مريهدی
نگاشت و رر آن سلسۀ طريقنی خور را بيان کرر .سخنان او با آنچه کر شد کهامالا سهازگار اسهت؛
سميرمی مینويسد« :بدان که ما چند سال خدمت و صحبت شهي وقهت اکمهلالهدي (محمهد به
اسماعيل ب ابیالقاسم ب ممشا المکنی بابی الفضائل النوحی) برور ا مضهجعه رريافنههايهم و ههو
صح

شي األوليا أبا صالح عبدا الطبق الروم و هو صح

أبا يعقوب يوسف ب أيّوب الهمدان و هو صح
موس الجون و هو صح
عشر سنه و هو صح
و هو صح

الشي السعيد أبها أحمهد عبهدا به عله به

الشي الفاضل أحمد ب فضاله ب عمران االنمان و قد صهحبه خمسهه

االسنار اإلمام سلطان الفقرا أبا الحس عل ب ابراهيم ب الحسي السرخسه

جعفر ب محمّد ب نصر الخلد أبا محمد الخوّاص و ههو صهح

القسم الجنيد ب محمد البغدار و هو صح
الکرخ و هو صح

خاله سر السقط و هو صح

عل ب موس الرضا و هو صح

أباه جعفر ب محمد الصّارق و هو صح
عل ب الحسي و هو صح
اب طال

الشي اإلمام المفن حجهه االسهالم

عبدا ب عبد المطل

أبا محفهو معروفها

أباه موس ب جعفر الکاظم و هو صهح

أباه محمّد ب عل الباقر و هو صح

أباه الشهيد حسي ب عل و هو صح

رضوان ا عليهم اجمعي و هو صح

سهيّد الطائفهه أبها

أباه زيه العابهدي

أباه امير المهؤمني عله به

أخاه سيّد المرسلي و خهاتم النبيّهي محمهد به

صلوات ا و سالمه عليه و عل آله و ريّاتهه و صهحبه أجمعهي و ههؤال

قدوت رضوان ا عليهم أجمعي » (کات

سميرمی.)111 :4113 ،

برپايۀ اي سند ،سلسلۀ طريقنی خواجه يوسف همدانی از شاخههای سلسلۀ معروفيه بوره اسهت
و همانند سلسلههای ريگر تصوف به اهل بيت ،عليهم السالم ،پايان میپذيرر.
افزونبر آنچه گفنه شد ،مذه

فقهی خواجه نيز تحت تأثير مشهاي طريقهت نقشهبنديه ،حنفهی

معرفی شده است؛ زيرا رر رو قرن آغازي  ،همه حنفیمذه
البنه خواجه ،فقه را از ابواسحاق شيرازی آموخنه بور که مذه
اينکه بيشنر منابع تاريخی ،مذه

بورند (کاشهفی ،4131 ،ج.)41-41 :4
شافعی راشت؛ اما رر ايه بهاره بهه

فقهی او را شافعی رانسنهانهد ،تهوجهی نشهده اسهت (ابه عمهار،

 ،4111ج414 :1؛ ابومخرمه ،4111 ،ج441 :1؛ مناوی4333 ،؛ اسنوی ،4111 ،ج.)111 :1
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4ـ مريدان و شاگردان خواجه
رربارۀ مريدان و شاگرران خواجه نيز بي منابع تاريخی و نوشنههای نقشبديه اخهنالف وجهور رارر؛
رر بي مورخان بيش از هرکس ،عبدالکريم سمعانی رربارۀ شرح حال خواجه و افهرار مهرتبط بها او
سخ گفنه است .او خور معاصر شي بور و از او حديث سماع میکرر .برپايهۀ انسهاب سهمعانی و
منابع ريگر تاريخی ،مريدان و شاگرران خواجه عبارتاند از:
 .4ابومحمد حس ب حسي اندقی 1:او از مريدان ويژۀ خواجه يوسف همهدانی بهور .رر سهال
 111رر اندق رر ره فرسخی بخارا منولد شد .او سالها رر جايگاه شي طريقت بهه تربيهت مريهدان
پرراخت و رر همه حال مشغول عبارت و رياضت بور و سرانجام رر سال  331هجهری ررگذشهت
(سمعانی ،4111 ،ج.)111 :4
 .1عمر ب محمد ب عمر ب احمد به خشهنام بخهاری 1:يکهی از اصهحاب و يهاران خواجهه
يوسف است که رياضتهای سنگينی را پشت سر گذاشت؛ چني آمده است که او رر ههر سهه روز
تنها ي

وعده و آن هم طعامی اندک میخورر (همان ،ج.)413 :3

 .1ابو عبدا محمد ب اب بکر ب عثمان مدينی بزروی 1:او يکی از مريدان خواجه يوسف بور
و به مقام شيخی رست يافت؛ روزها را ،روزه و ش ها را بهه شه زنهدهراری مهیگذرانهد (همهان،
ج.)431 :41
 .1مهد ب هبۀا ب مهد خليل قزوين  3:او رر سال  113هجری رر قزوي به رنيها آمهد و
رر خراسان و مدرسۀ نظاميۀ بغدار فقه آموخت؛ اما بعد از مدتی مانند خواجه يوسف همدانی فقه را
ترک کرر و رر نزر خواجه به خلوت نشست .او رر سهال  314ررگذشهت (رافعهی قزوينهی،4111 ،
ج411 :1؛ سبکی ،بیتا ،ج.)141 :1
 .3ابوحسي ب ابی عبدا ب حمزه ب صوفی مقدسی 1:او يکی از زاههدان و اوليهای مشههور
رر حل

و از نسل عمر األطراف از نوارگان امام علهی(ع) بهوره اسهت .او رر مهرو خهدمت خواجهه

يوسف همدانی رسيد و از او بهرۀ معنوی برر (اب عديم ،بیتا ،ج.)1144 :41
 .1ابوالمجد مجدور ب آرم سنايی غزنوی :برخی تاري نويسان ،سناي غزنهو (جهامی:4113 ،
331؛ رولنشاه سمرقندی )33 :4111 ،و براررزارهاش سعيد ب عبهدالجليل الغزنهو (جهامی:4113 ،
 )311معروف به الال ،پدر رض الدي عل الال ،را نيز از مريدان برجسنۀ خواجهه يوسهف همهدانی
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معرفی کرره اند .عال الدوله سمنانی میگويد« :الال نام است که شي ابويوسف همدان  ،رحمهۀ ا
عليه ،شي سعيد را نهاره است ،پدر شي عل الال ،رحمۀ ا علهيهم؛ ازبههر آنکهه شهي ابويوسهف
همدان شي سعيد را بزرگ اصحاب خور گررانيده بور رر شهر مرو و اهل مرو [به] بزرگ و رقي
الال گويند؛ و شي سعيد و سناي هر رو غزنو بورهاند و ميهان ايشهان خويشه بهور و ههر رو رر
خدمت ابويوسف همدان م بورند رر مرو و اکنون سناي رر غزني مدفون است رر مشهد سهلطان
محمههور ،رحمهۀ ا عليهمهها و شههي سههعيد رر خراسههان ،رر واليههت جويههان ،رر ريهه کههه آن را
خسروشيري گويند» (سمنانی.)114 :4111 ،
4ـ 1مريدان خواجه نزد نقشبنديان
علمای طريقت نقشبنديه چهار نفر را شاگرر و جانشينان معنوی خواجه يوسف معرفی کررهانهد:
خواجه عبدا برق خوارزم  ،خواجهه حسه انهدق بخهاراي  ،خواجهه احمهد يسهو  ،خواجهه
عبدالخالق غجدوان (جامی .)111 :4113 ،از بي آنها عبهدالخالق غُجْهدَوانی را مههمتهري مريهد و
جانشي معنوی خواجه يوسف همدانی معرفی میکنند (خواجه محمد پارسا.)41 :4131 ،
فراتر از ارعای نقشبنديه هيچ شاهد و مدرکی بر خالفهت معنهوی عبهدا برقهی و خواجهه احمهد
يسوی و عبدالخالق غجدوانی از خواجه يوسهف همهدانی يافهت نشهد؛ افهزونبهر آن رربهارۀ ارتبهاط
عبدالخالق غجدوانی ،قط

طريقت نقشبنديه ،با خواجه يوسف همدانی ترريدهايی جدی وجهور رارر.

عبدالکريم سمعانی خور از شاگرران خواجه يوسف بور و همۀ مريدان او را بههتناسه

معرفهی کهرره

است .او رر کناب االنساب مدخلی با عنوان «الغجدوانی» رارر و رر آن منسوبان به غجدوان را معرفهی
کرره است (سمعانی ،4111 ،ج)41 :41؛ اما هيچ نامی از عبدالخالق غجدوانی بيان نمهیکنهد .همچنهي
رر يل شرح حال خواجه نيز هيچ اشارهای به خلفای چهارگانۀ او نکرره است (همان ،ج.)131 :1
رر بيشنر آثار مورخان همعصر و يا نزري

به زمان خواجه يوسهف 1بهه زنهدگی و شهرح حهال

خواجه يوسف همدانی اشاره شده است؛ اما هيچ کدام از آنها به عبدالخالق غجهدوانی و يها خلفهای
چهارگانۀ خواجه يوسف همدانی اشارهای نکررهاند .گويا از زمان خواجه تا قرن نهم نهام غجهدوانی
برای مورخان ،ناآشنا و يا رستکم ررخور توجه نبوره است؛ بهويژه آنکهه بخشهی از ايه مورخهان
خور رر منطقۀ ماورا النهر زندگی میکررند و از خواجه و مريدان او با احنرام يار کررهاند.
رربارۀ ارتباط عبدالخالق غجدوانی با خواجه يوسف همدانی نکنههای ررخور تأمل ريگهری نيهز
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وجور رارر که از آن جمله است:
 .4مرار از اننساب طريقت به يکی از قط ها ،پيروی از شيوۀ سلوکی اوست و به اعنهراف خهور
نقشبنديه شيوۀ خواجه يوسف همدانی و مشهاي او بهر کهر عالنيهه اسهت؛ امها بنيهان آمهوزهههای
عبدالخالق غجدوانی بر کر خفی بنا شده است و او ارعا کرره کهه ايه

کهر را از حضهرت خضهر

گرفنه است (مير عبداألول نيشابوری411 :4111 ،؛ کاشفی ،4131 ،ج .)11 :4برپايۀ اي مطل

حنهی

اگر خواجه عبدالخالق به خدمت خواجه يوسف همدانی نيهز مشهرف مهیشهد ،شهيوۀ طريقنهیاش
نمیتواند به خواجه يوسف نسبت راره شور.
 . 1تعيي چهار خليفه (خواجه عبدا برق خوارزم و خواجه حس اندق بخاراي و خواجهه
قطه

احمد يسو و خواجه عبهدالخالق غجهدوان ) بهرای يه

(جهامی )111 :4113 ،تأييدشهدۀ

آموزههای تصوف و عرفان اسالمی نيست؛ البنه شايد تعيي چهار خليفه ،برپايهۀ خلفهای چهارگانهه
اهلسنت طراحی شده باشد؛ چنانکه بعد از خواجه يوسف نيز برای بيشنر مشهاي نقشهبنديه چههار
خليفه مشخص شده است و برای هري
خواجه غري

از قط ها ازجمله عبدالخالق غجدوانی و خواجه اوليها و

و خواجه سلمان و خواجه امير حمهزه و خواجهه اميهر کهالل ،چههار خليفهه تعيهي

کررهاند (کاشفی ،4131 ،ج.)31-31 :4
 .1جامی مشکل چهار خليفۀ همزمان برای ي

را با طولیبورن مقام قط

قط

آنها توجيه می کند و میگويد« :بعد از خواجه يوسف هري

برای هريه

از

از اي هر چهار رر مقام رعوت بورهاند

و خلفا ريگر به طريق ارب رر خدمت و بوره و چون خواجه احمد يسو بهه طهرف ترکسهنان
عزيمت کرر ،جميع ياران را به منابعت خواجه عبدالخالق راللت کرر» (جامی.)111 :4113 ،
رر سخ جامی اشکالی وجور رارر و آن اي است که چگونه قط بورن خواجه احمد يسهوی بها
سفر او به ترکسنان به عبدالخالق غجدوانی مننقل میشور؟ زيرا مسافرت برای مشاي طريقت ،مرسهوم
بوره است و هرگز مقام قط

با مسافرت و کوچيدن ي

قط  ،به شخص ريگر مننقل نمیشد.

 .1برپايۀ رسالۀ صاحبيه منسوب به خواجه عبدالخالق غجدوانی (گويا بخش ررخور تهوجهی از
اطالعات مربوط به زندگی عبدالخالق مسهنند بهه ايه رسهاله اسهت) تهاري ررسهت بهرای وفهات
عبدالخالق غجدوانی سال  141قمری است که سعيد نفيسی نيز برپايۀ شواهد ريگر همهي تهاري را
ررست رانسنه است (نفيسی .)11 :4111 ،برپايۀ اي تاري بي وفات خواجه يوسهف و عبهدالخالق
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غجدوانی ،هشنار و رو سال فاصله است که اخهنالف زمهانی رر بهي رو نسهل بهه شهمار مهیرور؛
بنابراي بسيار رور از گمان است که عبدالخالق حنی خواجه يوسف را ريده باشد.
افزونبر آنچه گفنه شد ازنظر تاريخی اشکالهای ريگری نيز رر سند طريقهت نقشهبنديه وجهور
رارر؛ همانند غيرممک بورن اينکه قاسم ب ابوبکر از سلمان اسنفارۀ معنوی بهرره باشهد (بهه سهب
کمی س )؛ همچني تولد بايزيد بعد از وفات امام صارق(ع) و ممک نبورن پيوند ابوالحس خرقهانی
به بايزيد؛ البنه نقشبنديان همۀ اي اشکاالت را با پيوند باطنی اي افرار توجيه کررهانهد؛ چنانکهه رر
ارامۀ اي سلسله نيز ،خواجهه بها الهدي نقشهبند رر حهدور يه

قهرن بعهد از خواجهه عبهدالخالق

غجدوانی منولد شده است؛ اما مدعی است که از عبدالخالق غجدوانی کهر گرفنهه اسهت؛ خواجهه
محمد پارسا نيز رر توجيه آن میگويد« :نسبت تربيت حضهرت خواجهۀ مها ،قهدس ا روحهه ،رر
سلوک به حقيقت از روحانيت حضرت خواجه بزرگ خواجه عبدالخالق غجدوان اسهت» (خواجهه
محمد پارسا.)41 :4131 ،
5ـ نتیجهگیری
برپايۀ آنچه گفنه شد سلسله طريقنی خواجه يوسف همدانی همانند طريقتهای ريگهر عرفهانی بهه
اهل بيت عليهم السالم میرسهد و از شهعبهههای معروفيهه اسهت؛ همچنهي ارتبهاط او بها طريقهت
نقشبنديه و بهويژه با خواجه عبدالخالق غجدوانی ررخور تأمل است؛ رستکم نگارنهدگان شهاهدی
از منابع تاريخی بر ارتباط اي سلسله با خواجه يوسف همدانی نيافنند.
طريقت نقشبنديه برخالف طريقهتههای صهوفيه کهه برپايهۀ معهامالت بهاطنی بنها شهدهانهد ،از
ريدگاههای کالمی اهل سنت تأثير گرفنه و سلسه سند آنها بيش از آنکهه بها رليهلهها و شهاهدههای
تاريخی اثباتپذير باشد ،بر عقايد و باورهای مذهبی آنها مبننی است.
پینوشتها
 .4برپايۀ گزارش احمد آتش از نسخۀ  1413کنابخانۀ قسهطمونی ترکيهه کهه رربررارنهدۀ مجموعهه رسهايل
سميرمی است و رر یالقعده  131نوشنه شده است ،سميرمی پيش از تمامشدن نيمهۀ نخسهت قهرن هفهنم
میزيست (ن.ک :آتش.)4113 ،
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« .1ابومحمد الحس ب الحسي األندقی ،شي وقنه و صاح

الطريقۀ الحسنۀ فی تربيهۀ المريهدي و رعها

الخلق ال اللَّه مع ما رزقه اللَّه تعال م صفا الوقت و روام العبارۀ و مالزمۀ الرياضۀ و اتباع األثر و اسنعمال
السنۀ و اآلراب المنقولۀ ع النبی صل اللَّه عليه و سلم ،صح

اإلمام يوسف ب أيوب الهمذانیّ و کان مه

خواص مريديه».
« .1رک

األخطار و قطع البواری عل النجريد و االنفرار و راض نفسه حن ما کان يأکل کل ثالثهۀ أيهام ّلوها

شيئاا يسيراا ،جاور بمکۀ و تزهّد و کان م أصحاب شيخنا اإلمام يوسف ب أيوب الهمذانیّ رحمه اللَّه».
« .1شي صالح سديد ورع ،يديم الصوم و ينهجد بالليل ،صح

يوسف الهمدانی».

 .3رافعی قزوينی از سمعانی نقل کرره که رر حق او گفنه استّ« :مام فاضل ورع قوّال بالحق راع ّليهه أقهام
ببغدار مدۀ ف النظاميۀ و تفقه عل أسعد الميهن ثم انحدر ّل البصرۀ ،علق عل القاضه عبهد السهالم به
الفضل الجيل و قرأ المقامات عل منشيها أب القاسم الحرير  .ورر خراسان و تفقه عله شهيخنا عمهر به
محمد الشيرز ثم ترک مخالطۀ الفقها و انزو عند االمام يوسف ب أيوب الهمدان .
 .1اب عديم از يکی نوارگان او نقل کرره که گفنه است« :أن حمزۀ کان شريفاا عمريا م بيت المقهدس ،مه
ولد عمر األطراف و عرف بذل

لحس عينيه و کان يشبّه بعلی ب أبی طال  ،رضی اللوهه عنهه .لقهی الشهي

ابوالحسي يوسف ب أيوب الهمذانی و سمع وعظه بمرو و لقی غيره م الزهار و العبّار».
 .1مانند صفه الصفوه (اب جوزی ،4111 ،ج ،)11 :1المننظم فی تاري األمم و الملوک (همهان ،4141 ،ج:41

 ،)43المخنار م مناق

األخيار (اب اثيهر ،4111 ،ج ،)411 :3معجهم البلهدان (يهاقوت حمهو  ،4333 ،ج:4

 ،)311الکامل فی الناري (اب اثير ،4113 ،ج ،)131 :41وفات األعيان (اب خلکان ،4111 ،ج ،)13 :41مسال
األبصار فی ممال

األمصار (اب فضلا عمر  ،4111 ،ج ،)413 :1مرآه الجنان (يافع  ،4141 ،ج.)111 :1

منابع
 -4آتش ،احمد (« .)4113نشريات ترکيه چند کناب خطی مهم فارسی و عربی رر کنابخانه عمهومی
قسطمونی» نشريۀ رانشکده اربيات و علوم انسانی تبريز ،با ترجمۀ عبدالرسول خيامپهور ،شهمارۀ،11
.111-111
 -1اب اثير ،عزالدي علی ب محمد (4113ق) .الکامل فی الناري  ،بيروت :رارالصارر.
 -1اب اثير ،مجدالدي مبارک ب محمد به محمهد به عبهدالکريم الشهيبانی الجهزری (4111ق).

المخنار م مناق

األخيار ،تحقيق محمد اري

(ابوظبی) :مرکز زايد للنراث و الناري .

جارر و مامون صاغرجی و عهدنان عبهد ربهه ،العهي
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 -1اب جوزی ،ابوالفرج عبدالرحم ب علهی به محمهد (4141ق) .المنهنظم فهی تهاري األمهم و
الملوک ،تحقيق مصطفی عبدالقارر عطا و محمد عبدالقارر عطا و نعهيم زرزور ،بيهروت :رار الکنه
العلميۀ.
4111( ------------------------------------ -3ق) .صفۀ الصفوۀ ،تحقيهق ابهراهيم
محمد رمضان و سعيد محمد اللحام ،بيروت :رارالکن

العلميۀ ،چاپ سوم.

 -1اب خلکان ،ابوالعباس شمسالدي احمد ب محمد ب ابیبکر ( .)4111وفيهات األعيهان و أنبها
أبنا الزمان ،قم :منشورات الشريف الرضی ،چاپ روم.
فی تهاري حله  ،تحقيهق

 -1اب عديم ،کمالالدي عمر ب احمد ب ابیجرارۀ (بیتا) .بغيۀ الطل
سهيل زکار ،بيروت :رارالفکر.

 -1اب عمار ،عبدالحی ب احمد (4111ق) .شذرات الذه

ف اخبار مه

هه  ،تحقيهق محمهور

ارناووط ،بيروت :رار اب کثير.

 -3اب فضلا عمری ،شهابالدي احمد ب يحيی (4111ق) .مسال
تحقيق ابراهيم صالح و بسام محمد بارور و يحيی وهي

األبصار فی ممال

األمصار،

جبوری و عمار عبدالسالم رؤوف ،ابوظبی:

المجمع الثقافی.
 -41ابومخرمۀ ،ابومحمد الطي

ب عبدا ب احمد ب علهی (4111ق) .قهالرۀ النحهر فهی وفيهات

أعيان الدهر ،تحقيق بوجمعه عبدالقارر مکرمی و خالد زواری ،بيروت :رارالمنهاج.
 -44اسنوی ،عبدالرحيم ب حس (4111ق) .طبقات الشافعيۀ ،تحقيق کمال يوسف الحوت ،بيروت:
رارالکن

العلميۀ.

 -41امي رياحی ،محمد ( .)4111مقدمه رتبۀ الحيات ،تهران :توس ،چاپ روم.

 -41تا فی ،محمد ب يحيی (4111ق) .قالئد الجواهر (به ضميمۀ سر االسرار و مظههر األنهوار فيمها
يحناج ّليه األبرار) ،تحقيق احمد فريد المزيدی ،بيروت :رارالکن

العلميۀ ،چاپ روم.

 -41پورجواری ،نصرا ( .)4131آسمان جان ،تهران :فرهنگ معاصر.
 .)4131( ------------ -43بابا طاهر ،تهران :فرهنگ معاصر.
 -41جامی ،مال عبدالرحم ( .)4113نفحات األنس م حضرات القدس ،تحقيهق محمهور عابهد ،
تهران :اطالعات ،چاپ سوم.
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 -41خواجه محمد پارسا ،محمد ب محمد ب محمهور حهافظی بخهاری ( .)4114فصهل الخطهاب،
تحقيق جليل مسگرنژار ،تهران :مرکز نشر رانشگاهی.
 .)4131( ------------ -41قدسيه ،تحقيق احمد طاهر عراق  ،تهران :طهوری.
 -43رولنشاه سمرقندی ( .)4111تذکرۀ الشعرا  ،تحقيق اروار براون ،تهران :اساطير.
 -11هبی ،شمسالدي محمد ب احمد (4113ق) .تاري اإلسهالم و وفيهات المشهاهير و األعهالم،
تحقيق عمر عبد السالم تدمر  ،بيروت :رارالکن

العربی ،چاپ روم.

 -14رازی ،امي احمد (بیتا) .هفت اقليم ،تحقيق جوار فاضل ،تهران :کنابفروشی علیاکبر علمی.
 -11رافعی قزوينی ،عبدالکريم ب محمد (4111ق) .النهدوي فهی اخبهار قهزوي  ،تحقيهق عزيهزا
عطارر قوچان  ،بيروت :رارالکن

العلميۀ.

 -11سبکی ،ابونصر عبدالوهاب ب علی ب عبدالکافی (بیتها) .طبقهات الشهافعيۀ الکبهر  ،تحقيهق
عبدالفناح حلو و محمور محمد طناحی ،بيروت :رار احيا الکن

العربيۀ.

 -11سمعانی ،عبدالکريم ب محمد (4111ق) .األنسهاب ،تحقيهق عبهدالرحم معلمه  ،حيهدرآبار:
رايرۀالمعارف العثمانيۀ.

 -13سمنانی ،عال الدوله احمد ب محمد ب احمد بيابانکی ( .)4111تذکرۀ المشهاي (رر مصهنفات
فارسی سمنانی) ،تحقيق نجي
 -11کات

مايل هروی ،تهران :شرکت اننشارات علمی فرهنگی ،چاپ روم.

سميرمی ،ابوجعفر محمد ب ابیزيد ب عبدالرحم (« .)4113رسالۀ ميزان اهل الطريقهه»

فرهنگ ايران زمي  ،با معرفی ايرج افشار ،شمارۀ111.-114 ،41
 -11کاشفی ،حسي ب علی ( .)4131رشحات عي الحيات ،تحقيق علیاصغر معينيان ،تهران :بنيهار
نيکوکار نوريان .

 -11مناوی ،زي الدي محمد عبد الرؤوف المناوی (4333م) .الکواکه
الصوفيۀ ،تحقيق محمد اري

الدريهۀ فهی تهراجم السهارۀ

الجارر ،بيروت :رار الصارر.

 -13مير عبداالول نيشهابوری ( .)4111احهوال و سهخنان خواجهه عبيهدا احهرار ،تحقيهق عهارف
نوشاهی ،تهران :مرکز نشر رانشگاهی.
 -11نفيسی ،سعيد (« .)4111مقدمه و تصحيح رساله صاحبيه» ،فرهنگ ايران زمهي  ،شهمارۀ-11 ،4
414.
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 -14يافعی ،عفيفالدي عبدا ب اسعد الشافعی (4111ق) .خالصهۀ المفهاخر فه مناقه

الشهي

عبدالقارر ،تحقيق احمد فريد المزيدی ،قاهره :رار اآلثار االسالميۀ.

4141( ---------------- ------------- -11ق) .مرآۀ الجنان و عبرۀ اليقظان فی معرفۀ ما
يعنبر م حوارث الزمان ،تحقيق خليل عمران منصور ،بيروت :رارالکن

العلميۀ.

 -11ياقوت حموی ،شهابالدي أبیعبدا ياقوت ب عبدا (4333م) .معجم البلدان ،بيهروت :رار
الصارر ،چاپ روم.

