جایگاه و منزلت ائمۀ اطهار(ع) از دیدگاه عرفا و مشایخ نقشبندیه
امیر وزیری
پژوهشگر و کارشناس ارشد ادیان و عرفان تطبیقی

چکیده
طریقت نقشبندیه یکی از طرائق و سالسل مشهور صوفیه در جهان اسالم است که در قرن هشتم هجری قمری
توسط خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخارایی( 791 -717ق) در ماوراءالنهر و خراسان تأسیس گردید .طولی
نکشید که این سلسله عالوه بر ماوراءالنهر و خراسان ،در بخش وسیعی از جهان اسالم آن روزگار از هند و سند
در شرق گرفته تا عراقین و شام و روم در غرب شیوع و نفوذ پیدا کرد؛ به طوریکه در طول قرون نهمم و دهمم
هجری قمری به بزرگترین دستگاه تصوف در ایران مبدل شد.
یکی از خطوط اصلی و برجستۀ فکری در تعالیم مشایخ و اقطاب این طریقه ،محبت و مواالت نسبت به ائممۀ
اهل بیت(علیهم السالم) و مقام و منزلت رفیع و منیع ائمه اطهار(ع) است که در آثار و مکتوبمات عرفمای آن بمه
وضوح آشکار و هویداست .در این مقاله ،با تتبع و تفحص در برخی از منابع معتبر و نوشتههمای ایمن سلسمله،
دیدگاه بزرگان این سلسله در باب مقام و منزلت شامخ ائمۀ اطهار(ع) تشریح شده و با وجود تصور کسمانی کمه
تسنن عرفا و مشایخ نقشبندی را مانع محبت و ارادت ایشان به ائمۀ اطهار(ع) قلمداد میکنند ،اثبات نمودهایم که
این بزرگان نه تنها نسبت به اهل بیت(ع) محبت کامل داشتهاند ،بلکه خود مبلغ و مروج این فرهنگ ناب و اصیل
اسالمی نیز بودهاند.
واژههای کلیدی :نقشبندیه ،بهاءالدین نقشبند ،ائمۀ اطهار(ع) ،مشایخ ،تصوف ،عرفان.
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مقدمه
نقشبندیه طریقتی منسوب به خواجه بهاءالدین محمد نقشبند بخمارایی(791-717ق) اسمت .البتمه بهاءالمدین را
بنیانگذار و مؤسس نمیتوان شمرد ،بلکه طریقۀ او دنبالۀ طریقۀ خواجگان است ،سملوکی کمه خواجمه یوسم
همدانی(535-440ق) و خواجه عبدالخالق غجدوانی(متوفی  575ق) بنیان نهاده بودند .خواجه بهاءالدین که خود از
جانشینان خواجۀ غجدوانی تعلیم یافته بود ،محیی و مصلح طریقت خواجگان شد و طریقت نقشبندی ،آمیختهای
از تعالیم عبدالخالق غجدوانی و بهاءالدین بخارایی شد (طاهری عراقی1354 ،ش .)9 :طریقۀ نقشبندی به تمدری در
ماوراءالنهر و خراسان رواج یافمت و پمس از بهاءالمدین ،خلفمای او عالءالمدین عطمار(متموفی 802ق) و محممد
پارسا(متوفی 822ق) و یعقوب چرخی(متوفی 851ق) بر مسند ارشاد نشستند و در تروی این طریقت سهم داشمتند.
بعد از آنان نیز خواجه عبیداهلل احرار( 895-806ق) آمد که از مشهورترین و متنفذترین مشایخ عصر تیموری بمود
و بعد از او ،این طریقت به ذروۀ نفوذ و شهرت و رواج رسید (همان).

سهم صوفیان نقشبندی در بارور ساختن عرفان اسالمی اندک نیست .صدها کتاب و رساله به زبانهای فارسی،
عربی و ترکی در دقایق عرفان ،مبانی تصوف ،رسوم طریقت ،آداب سلوک ،مناقب اولیماء و طبقمات مشمایخ از
نقشبندیان باز مانده است و شاید بتوان گفت که از حیث شمار ،آثار آنان افزونتر از صوفیان دیگر است .علمت
این امر ،یکی در گسترش این طریقه در پهنۀ جهان اسالم از شرق تا غمرب اسمت و دیگمر ،رواج آن در میمان
طبقات علما و فضال و ادبا است (همان.)5 ،

نقشبندیان سلسلۀ خود را به ابوبکر صدیق(رض) میرساندند؛ بدین طریق که بهاءالدین نقشبند نسبت طریقمت
از سید امیرکالل دارد و او از محمد بابای سماسی و او از علمی رامتینمی و او از محممود انجیمر ف نموی و او از
عارف ریوگری و او از عبدالخالق غجدوانی (البته بهاءالدین به واسطه نسبت روحانی بما عبمدالخالق غجمدوانی
مستقیماً ن یز پیوند دارد) و عبدالخالق غجدوانی از خواجه یوس همدانی و او از ابوعلی فارممدی(477-407ق)
و او از ابوالحسن خرقانی و او از بایزید بسطامی و او از جعفر بن محمد صادق(ع) و او از قاسم بن محمدبن ابی
بکر و او از سلمان فارسی و او از ابوبکر صدیق و ابوبکر از رسولاهلل(ص) (چرخی [ به نقل از یادگار طاهر] :1382 ،

 75؛ بخاری1383 ،ش 45- 43 :؛ غجدوانی ،ج1332 ،1ش 80 :و .)81در این سلسله ،در میان بهاءالدین و پی مبمر(ص)
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 15واسطه است و اگر وسایط بین بهاءالدین نقشبند و عبدالخالق غجدوانی را حذف کنیم و نسبت روحانی را به
شمار آریم ،در میان بهاءالدین و پیامبر(ص) بیش از ده واسطه نیست.
نقشبندیان غیر از این سلسله ،به سلسلۀ معروفیه نیز معترفاند .سلسلۀ معروفیه ،سلسلهای است که اکثر طرائق
صوفیه منتسب به آن هستند (نایبالصدر شیرازی ،ج 1339 ،2ش 306 :و )307و آن از طریق معروف کرخی بمه اممام
علی بن ابی طالب(ع) میرسد؛ از دو راه :یکی از طریق علی بن موسی الرضا(ع) و دیگمر ائممه(ع) ،کمه ایمن را
سلسلۀ الذَّهَب [ ]1نامند؛ و دیگر ،از طریق داود طایی و حبیب عجمی و حسن بصری .البته این سلسلۀ المذهب
در یکی از حلقات با سلسلۀ طیفوریه (صدیقیه) پیوندی هم دارد و آن امام جعفر صادق(ع) است که نسبتش هم
به قاسم بن محمدبن ابی بکر (جد مادریش) میرسد و هم به پدرش محمدبن علی باقر(ع) (واعم کاشمفی،1356،
ج.)12: 1

حضرات خواجگان را در تصوف نسبت به چهار وجه است :یکی به حضمرت خواجمه خضمر -زاده اهلل علمماً
وحکمۀ ،-دوم به حضرت جنید رحمهاهلل ،سوم به سلطانالعارفین بایزید بسطامی تما بمه حضمرت امیرالممومنین
ابوبکر صدّیق و امیرالمومنین علی بن ابیطالب-رضیاهلل عنهما-؛ و از بهر این معنی ،ایشمان را «نمک

مشکایخ»

نامند (موله ،1337،ج .)278 :6شجرۀ نسبت تصوف بهاءالدین نقشبند از طریق هر سه سلسله و کیفیت پیوند سالسل
به یکدیگر چنان است که در نمودار دو صفحه بعد ترسیم شده است .اما نقشبندیان با وجود اعتراف و اقمرار بمه
این سه سلسله ،نخستین را -سلسلۀ طیفوریه -برگزیدهاند و در اجازات و توسمالت و اذکمار و خمتمهما از آن
استفاده میکنند و بر آنند که این سلسله از سلسلۀ معروفیه برتر است؛ یکی به سبب شمول نسبتهای روحانی و
دیگر به علت کوتاهی و قلّت وسائط (طاهری عراقی1382 ،ش.)75 :

تصوف نقشبندی معتدل و میانه رو و متمسّک به شرع و سنت است ،از اینرو است که بسیاری از علمای دین
و امیران و محتشمان در این جرگه درآمدند و در میان نقشبندیان ،بسیاری از علممای متنفمذ و ناممداری ماننمد
عبدالرحمن جامی و میر سید شری جرجانی را میبینیم .امیران تیموری بیش از حد مشایخ نقشبندی را معزّز و
محترم میداشتند و نقشبندیان نیز در سایۀ رأفت امرا میزیستند .چنانکه مشمهور اسمت امیمر تیممور ارادت بمه
خدمت «شاهِ نقشبند»[ ]2داشت؛ شاهرخ تیموری دست را رکاب میکرد تا خواجه حسن عطار بر مرکب برنشیند
و سلطان حسین بایقرا و وزیر دانشمندش امیرعلیشیرنوایی نسبت به عبدالرحمن جامی اظهمار محبمت و ارادت
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میکردند ،تا جایی که امیرعلیشیر نوایی کتاب «خمسۀ المتحیّرین» خمود را دربمارۀ جمامی و شمرح احموال و
مناقب او به یادگار گذاشت (طاهری عراقی1382 ،ش78 :؛ زرینکوب1380 ،ش 155 :و.)213

بیشتر آثار نقشبندی به زبان فارسی است؛ زیرا طریقۀ نقشبندی در سرزمینهایی که زبان فارسی یا فرهنگ
ایرانی در آنها سائد و غالب بود ،شیوع و نفوذ بیشتری داشت .اساساً نقشبندی طریقتی ایرانی است و مشایخ
قدیم این سلسله همه ایرانی بوده ،و نشأت و نض این طریقه در خاک فارسیزبانان بوده است.
نقشبندیۀ مجدّدیه
در اوایل قرن یازدهم هجری ،شاخهای از طریقت نقشبندیه در هند روییدن گرفت که سپس درختی گشن بمیخ
و بسیار شاخ شد .شمیخ مؤیّدالمدین محممد بماقی (متموفی1012ق) از خلفمای محممد خمواجگی امکنگمی[]3
(متوفی1010یا1008ق) بود که به دستور شیخش به هند رفت و در آنجا ،شیخ احمد فاروقی به او پیوست کمه
سپس قطب صوفیان شد و فصلی نو در تاریخ نقشبندیه گشوده شد.
شیخ احمد بن عبداالحد فاروقی از مردم سرهند بود .او در عاشورای971ق به دنیا آمد و نزد پدرش و برخی
دیگر از عالمان عصر به فراگیری علم پرداخت و به سلک صوفیان درآمد و در طرایمق قمادری و سمهروردی و
چشتی به سلوک پرداخت .چون به شیخ مؤیدالدین محمد بماقی رسمید ،طریقمۀ نقشمبندی را برتمرین یافمت و
نقشبندی شد و سپس به ارشاد نشست .سرانجام در بیست و هفت صفر 1034ق در سن 63سمالگی درگذشمت.
کتابها و رسالههایی از او به جا مانده که مهمتر و معروفتر از همه «مکتوبات» اوست .شیخ احممد در تأییمد
دین و تحکیم سنت و تلفیق شریعت و طریقت و نهی از مناهی و بدعتها کوششهای زیادی کرد .او نه تنها بمه
دلیل خرد واالیش ،بلکه به سبب اشت ال مقتدرانۀ شخصی در اممور اجتمماعی و سیاسمی شمهرت دارد .افکمار
خاصی داشت و مکتبی نو بنیان نهاد ،مریدانش بیشمار بودند ،و برخی از اُمرا نیز سر بر آستانش میسودند .در
زمان حیات نفوذی غریب داشت و پس از مرگ هم سیطرۀ معنویش از هند فراتر رفت و به بیشتر بالد اسمالمی
کشید و عقایدش را بسیاری پذیرا شدند و «مجدد ال

ثانی»(مجدد هزارۀ دوم) او را خواندند .اقبال الهوری در

تمجید او چنین میگوید« :او نگاهبان دین اسالم در هندوستان بود و خداوند او را به موقع بیدار کرده بود».
بعد از شیخ احمد فاروقی ،طریقۀ نقشبندی نقشهایی تازه یافت و آمیزهای از تصوف ایرانی و هندی و عرفان
ابن عربی م ربی بر پایۀ شریعت اسالمی و سنت مصطفوی شد و «نقشبندیۀ مجددیه» یا به اطالق « مجددیه» نام
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گرفت .مجمدد الم ثمانی ،خلفمای بسمیار داشمت کمه پمس از او بمه ترتیمب فرزنمد و فرزنمدزادهاش محممد
معصوم(1079-1007ق) و محمد سی الدین(1095-1055ق) بر مسند ارشاد ایمن طریقمه نشسمتند و پمس از
آنان ،سید نورمحمد بداؤنی(متوفی1131ق) و شمسالدین حبیباهلل جان جانان مظهر(1195-1111ق) و شمیخ
عبداهلل دهلوی (1240-1158ق) به ترتیب به مقام قطبیت این طریقه نائل گشتند (طاهری عراقمی 82-81 :1382،؛
اوزدالگا12 :1389،؛ فرمان،1365،ج.)401 :2

کرسینامۀ سلسکلۀ نقشبنکدیه*
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وجه تسمیۀ «نقشبنکد»
6

در وجه تسمیۀ کلمۀ «نقشبند» -لقب خواجه بهاءالدین -نظریات مختلفی وجود دارد .مؤلفان پیشین اغلب
چنین نوشتهاند که بهاءالدین از کثرت ذکر حق و اشت ال مداوم به ذکر قلبی به درجهای رسید که لف جاللۀ «اهلل»
بر صفحۀ دلش نقش بست و لقب «نقشبند» یافت؛ چنانکه شاعرِ نقشبندی هم گفته است:
«ای برادر در طریقِ نقشبند *** ذکر حق را در دلِ خود نقش بند»
نظر دیگری نیز وجود دارد که «نقشبند» را از آغاز لقب او و شاید خاندانش دانسته است؛ چرا که پدر
بهاءالدین معروف به «بابا صاحب سرمست» پیشه و حرفۀ نقشبندی و کمخابافی داشت ،از اینرو وی نیز که
ش ل پدر را پی گرفت ،به «نقشبند» ملقب گردید .البته نظرات دیگری هم وجود دارد که از اهمیت کمتری
برخوردارند (طاهری عراقی 47-46 :1354 ،؛ زرینکوب.)208 :1380 ،

تعریف طریقت نقشبندیه
در میان اقوال برخی از نقشبندیان به سخنانی برخورد میکنیم که تعری از این طریقه ،به گونههای دیگر است.
بعضی از متأخرین نقشبندیه کوشیدهاند براساس اقوال مشایخ و اصمول و سمنن متبعمه بمه تعریم ایمن طریقمه
بپردازند .بدیهی است که تعری در اینجا از نوع تعاری دقیق علممی و حمدود مصمطلح منطقمی نیسمت .ایمن
تعری ها در حقیقت بیانی از تجارب روحی و وصفی از مشاهدات و مکاشفات و تصمویری از حیمات درونمی
است ،گاه ذکر غایت و غرض است وگاهی شرح آنچه بر صوفی از عبادات و مجاهمدات و ریاضمات بایسمته
است ،میباشد .ازجملۀ این تعاری میتوان به تعاری زیراشاره نمود:
 )1خواجه یوس

همدانی میفرماید« :این روش ما ،روش حضرت ابابکر صدیق است که قرنماً بعمد

قرنٍ به ما رسیده است و تا قیامت باقی خواهد بود( ».غجدوانی ،1332،ج)80 :1

 )2بهاءالدین نقشبند گوید« :طریقۀ ما از نوادراست .عروۀ الوثقی است .چنگ در ذیل متابعمت سمنت
مصطفی(ص) زده و اقتدا به آثار صحابۀ کرام او(رض) نمودهایم( ».بخماری 69 :1383،و70؛ جمامی:1375،
)392

 )3خواجه عالءالدین عطارگفته است« :طریق حضرت خواجۀ ما اختیار فقر بود و ترک دنیما و قطمع
تعلقات و تجرد کلی و نفی ماسوی و همواره انفاس قدسیۀ ایشان در اثبات فقر و محبت فقرا بود و فدا
و ایثار ایشان درحد کمال بود( ».بخاری)46 :1383،
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 )4خواجه حسن عطار(متوفی 826ق) میگوید« :این طریقه اعلی اطوار سلوک جمیع مشایخ اسمت.
اقرب سبیل است الی المطلب االعلی والمقصد االسنی و هواهلل -سبحانه وتعمالی -فانّمه یرفمع حجمب
التعیّنات من وجه الذات االحدیۀ الساریۀ فی الکل بالمحو والفناء فی الوحدۀ حتی تشرق سبحات جالله
فتحترق ماسواء( ».پارسای بخارائی)51 :1354،

 )5عبدالرحمن جامی گوید« :طریقۀ ایشان (نقشبندیان) اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اطاعمت
احکام شریعت و اتباع سنن سیدالمرسلین(ص) ،و دوام عبودیت که عبارت است از دوام آگاهی به حق
سبحانه بی مزاحمت شعور به وجود غیری( ».جامی )417-416 :1375،و این قطعه را در وصم

ایشمان

سروده است:
که برند از رهِ پنهان به حرم قافله را

نقشبندیه عجب قافله ساالرانند
از دلِ سالک ره جاذبۀ صحبتشان

میبرد وسوسۀ خلوت و فکر چله را

قاصری گر زند این طایفه را طعن قصور

حاش هلل که برآرم به زبان این گِله را
روبَه از حیله چه سان بگسلد این سلسله را

همه شیران جهان بستۀ این سلسلهاند

 )6مجدد ال ثانی ،شیخ احمد سرهندی میگوید« :بدان که طریقی که اقرب و اسبق و اوفق و اوثق و
اسلم و احکم و اصدق و ادلّ و اجلّ و اعلی و ارفع و اکمل است ،طریقۀ علیۀ نقشبندیه است( »...فاروقی

سرهندی،1383،ج )686 :1و در جایی دیگر میفرماید« :از میان طریقههای صوفیه ،طریقۀ نقشبندیه است
که خود را کامالً تابع احکام شرع ساخته است و هر طریقی که ملتزم متابعت سنت سنیه باشد و اوفق به
اتیان احکام شرعیه ،از برای اختیار اولی و انسب بود ،و آن طریق ،طریمق اکمابر نقشمبندیه اسمت»....
(فرمان،1365 ،ج )402 :2مجدد میگوید« :نزد این فقیر ،یک گام در این طریق زدن ،بهتمر از هفمت گمام
طُرُق دیگراست( ».فاروقی سرهندی،1383،ج)635 :1

 )7عالمۀ متبحر و فقیه بزرگ عالم اسالم ،ابن حجر هیتمی (974-909ق) در خاتمۀ فتماوایش ممی-
فرماید« :الطریقۀ العلیّۀ السالمۀ من کُدورات جَهَلَۀ الصوفیۀ هی الطریقۀ النقشبندیۀ( ».الب دادی)13 :1313،
[]4
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 )8شاه عبداهلل دهلوی(ملقب به غالمعلی ،متوفی1240ق) در ایضاح الطریقه گفته است« :حاصل ایمن
طریقۀ شریفه ،دوام حضور و دوام آگاهی است به حضرت ذات الهی سبحانه با التمزام عقیمدۀ صمحیحۀ
موافق اهل سنت و جماعت و اتباع سنت نبویه(».طاهری عراقی)51 :1354 ،

 )9محمد بن سلیمان ب دادی ،به نقل از رسالۀ شیخ محمد مراد اُزبکی تعریفی جامع آورده که از ایمن
قراراست« :انّ الطریقۀ النقشبندیۀ ،طریقۀ الصحابۀ الکرام(رض) ،باقیۀ علی أصلها لم یزیدوا ولم ینقصوا.
و هی عبارۀ عن دوام العبودیۀ ظاهراً و باطناً ،بکمال االلتزام بالسّنۀ والعزیممۀ ،وتممام اجتنماب البدعمۀ
والرُخصۀ فی جمیع الحرکات والسَّکَنات من عادات و معامالت مع دوام الحضمور ممع اهلل تعمالی علمی
طریق الذهول واالستهالک( ».الب دادی )14 :1313،این تعری که جامعترین تعاری

است ،در بیشتر کتب

متأخرین نقل شده است]5[.
نقشبندیه و تشیع
دربارۀ پیوستگی روش و اخالق بین صوفیه و شیعیان ،از عامه و خاصه سخن فراوان گفتهاند .نظر به حساسیت
اینگونه اندیشهها ،در زمان معاصر نیز اندیشهشناسان درصدد بازگشایی این راز سر به مهر برآمدنمد ،چمرا کمه
هرچه از آغازینهها به دور میرویم ،کالف اندیشهها سردرگُم و شناختن و گرفتن سررشته صعبتر و سختتمر
میشود .به عنوان مثال از محققان معاصر ،دکتر کامل مصطفی الشیبی در کتاب الصلۀ بمین التصموف و التشمیع و
استاد هاشم معروف الحسنی در کتاب التصوف و التشیع در این خصوص مطالبی ذکر کمردهانمد .در کتماب اول،
نویسنده کوشیده تا پیوندهای بنیادین این دو جریان فکری را عیان سازد ،ولمی در ضممن ایمن کمار بما اعتبمار
بخشیدن به راه تصوف و بزرگان آن و دیرینه قلمداد کردن فکر آنان ،جریان اندیشۀ شمیعه را تمابع یما یکمی از
ظهورات فکری تصوف قلمداد کرده است .معروف الحسنی هم در کتابش درصدد رفع ابهامات و اتهاممات از راه
و روش شیعه در مقابل صوفیان است .ولی این دو جریان فکری ،بسیار مهمتر و ریشهدارتر از آنند کمه بما ایمن
مقدار بتوان حق مطلب را بیان کرد (مسگرنژاد 12 :1381،و.)13

در عصر تیموری ،تشیع اندک اندک رواج می یافت .ایل ار م والن و سقوط خالفت ب داد(در سمال 656ق) و
حکومت غیرمتعصب ایلخانان و نبودن تقیدات مذهبی ،میدان را برای عرضاندام و جوالن شیعیان باز کرده بود.
تیمور خود حنفی مذهب بود ،ولی با شیعیان ایران و عراق به مدارا رفتار میکرد .مرگ تیمور و پیدایش ملوک-
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الطوایفی مجال بیشتری به شیعه داد .خصوصاً در میان صوفیه تشیع بیش از پیش راه یافت ،تصوف و تشمیع بمه
هم درآمیختند و صوفیانی متشیع ظهورکردند .نه تنها تشیع معتدل امامیه ،بلکه عقاید حادّ غُمالت شمیعه نیمز بمه
بعضی از مکتبهای صوفیگری راه یافت.
شورشها و نهضتهای این عهد تحت لفاف تشیع و یا تصوف و یا ترکیبی از هر دو بود .فکر مهدویت نیز در
آن میان نقشی گران داشت؛ چند تن از صوفیان شیعی مذهبی که در این زمان قیام کرده بودند ،دعوی مهمدویت
نیز داشتند .فضلاهلل استرآبادی( 804-740ق) پیشوای حروفیه ،قطبیت تصموف را بما مهمدویت تشمیع بمه همم
درآمیخت و در سال  ،786ادعای مهدویتش را به خواص مریدان اعالم کرد و بیعت گرفمت و قیمام کمرد .سمید
محمد نوربخش( 869-795ق) ،پیشوای صوفیان نوربخشی نیز قطبیت و مهدویت را با یکدیگر فراهم آورده بود
و در سال  826در ختالن دعوتش را آشکار کرد ،ولی ناکام و نامراد شکست خورد و کشته شد .او میخواست
همان کاری را بکند که قرنی بعد صوفیان صفوی کردند (طاهری عراقی.)25-24 :1354 ،

به طور خالصه ،تشیع در عهد تیموری بر تصوف سایهای گسترده بود ،صوفیان علموی بسمیار شمده بودنمد و
عقاید غالت در میان بعضی ازصوفیه راه یافته بود .برخی از درویشان مقید به آداب شرع و عرف نبودند و ایمن
همه ،مسلمانان معتقد و پیروان سنت و جماعت را بیمناک کرده بود که مبادا آثار شریعت و سنت از میان برود و
به جرأت میتوان گفت که طریقۀ نقشبندیه عکسالعملی در برابر این اوضاع بمود و یمک جریمان اصمالحی در
تصوف و دین بود (همان.)25 ،

بی شک ظهور طریقت نقشبندیه در خاک ماوراءالنهر و تقارن دوران نض آن با دورۀ تسلط تیموریمان بمر آن
منطقه و تشکیل حکومت مقتدر صفوی در مرکز ایران و انتقال قدرت از زمامداران تیموری به شاهان صفوی از
عواملی بود که باعث گردید ایرانیان کمتر به این طریقه توجه نمایند و شیوۀ سلوک و اساس ارزشمند آن طریق
به علت پارهای از تعصبات مذهبی در میان مردم این سرزمین بالنسبه ناشمناخته بماقی بمانمد و در ترکسمتان و
مناطق وسیعی از هند و ایاالتی از چین و آسیای ص یر و ممالک عربی بیشتر انتشار و رواج یابد .در صورتی که
همۀ پیشوایان این سلسله از سرزمین ایران نشأت گرفته و به زبان فارسی صحبت میکردند و بیشتر آثارشان به
همین زبان نوشته شده و اصطالحاتشان درترجمه به زبانهای دیگر به همان صورت فارسی ضبط شده اسمت
(خوانچه سپهرالدین.)95-94 :1368 ،
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طریقۀ نقشبندی در سرزمینهای سنینشین ماوراءالنهر و خراسان به سرعت رواج یافمت و مکتبمی در مقابمل
صوفیان شیعی و قلندران اباحی و حصاری برای حف شریعت و سنت از هجموم عقایمد غالیمان و اباحتیمان و
زندیقان شد .خواهناخواه صوفیان شیعی یا متمایل به تشیع با نقشبندیان روابط خوشی نداشته و در آثارشمان از
طعن و دق فروگذار نکردهاند .به عنوان مثال ،سید محمد نوربخش پیشوای نوربخشیه در یکی از مکاتیب خمود
بر سلسلۀ نقشبندیه تعریضی دارد .معصومعلیشاه نایب الصدر(1344-1270ق) ،عارف محقق نعمتاللهی نیز بر
نقشبندیه خرده گرفته و سلسلۀ آنان را غیر متسلسل شممرده و کسمی چمون قاضمی نموراهلل شوشمتری (-965
1019ق) که بیشتر عرفا و صوفیه را به أ دنی مناسبتی وگاه بی هیچ مناسبتی به تشیع منتسب داشمته ،از نسمبت
دادن نقشبندیه به تشیع عاجز مانده و با آنان خصومت نموده و سلسلۀ آنها را به کل مخترع و بی اصمل شممرده
است (شوشتری258-256 :1299،؛ طاهری عراقی]6[)73 :1382 ،

ائمۀ اطهار(ع) از منظر نقشبندیان
نباید توهم کرد که تسنن نقشبندیه ،مانع محبت و ارادت آنان به اهل بیت(ع) است ،چنانکه برخی ناآگاهان
پنداشتهاند .همانگونه که قبالً اشاره شد و خودِ کرسینامه و سلسلۀ اِسناد طریقتی این بزرگان نیز گویای آن
است ،ارتباط و پیوند عمیق و وثیقی میان مشایخ و اقطاب این طریقه با ائمۀ اطهار و اهل بیت(ع) وجود دارد .از
رهگذر مباحث مطروحۀ ذیل میتوان دریافت آبشخور اصلی پیوند و ارتباط مشایخ و عرفای نقشبندی با ائمۀ
أطهار(ع) و مدح و منقبت اهل البیت در بیان ایشان ،در درجۀ اول ریشه در تعلقات عمیق معنوی و روحانی
میان این بزرگواران با خاندان عصمت و طهارت دارد که کرسینامه و سلسلۀ اسناد طریقتی این بزرگان شاهدی
متقن براین مدّعاست .اگر چه ائمۀ أربعه[ ]7اهل سنت و جماعت نیز با واسطه و بیواسطه ریزهخوار خوان علمی
ائمۀ اطهار به ویژه امام جعفر صادق(ع) بودهاند ،لیکن مسائل عرفانی و صوفیانه مقوله و طوری دیگر است که
نقشبندیان بیشتر از این طریق به شجرۀ طیّبۀ عصمت و طهارت انتساب دارند.
افزون بر مطالب فوقالذکر وجود صحابی بزرگوار ،سلمان فارسی در یکی از حلقات این سلسله نشانۀ دیگری
بر این مدّعاست؛ چراکه در حدیث صحیح وارد است که پیامبر(ص) فرمودند« :سلمانُ منّا أهلَ البیت» (بخاری،

 )45 :1383نقشبندیان به مانند دیگر اهل سنت و جماعت دوستدار خاندان رسولاند و تصوف ،این گرایش را
فزونتر کرده است .چنانکه قبالً گفته شد آنان به سلسلۀ معروفیه –سلسلهای که از طریق ائمه به رسولاهلل(ص)
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میرسد -نیز معترف و معتقدند و علی(ع) و دیگر ائمۀ اثنیعشر(ع) را گرامی میدارند .بنا به گفتۀ شیخ محمد
کمالالدین الحریری در کتاب تبیان الوسائل و شیخ محمد زاهد الکوثری در ارغام المَرید بتوسل المُرید،
بهاءالدین نقشبند سرسلسلۀ این طریقه خود از سادات حسینی است و نیز صاحب خزینۀ االصفیاء به نقل از
روضۀ السّالمِ شرف الدین محمد نقشبندی ،بهاءالدین را سیدی حسینی شمرده و سلسلۀ نسبش را به امام جعفر
صادق رسانیده است (طاهری عراقی.)40 :1354،

کتاب فصلالخطابِ خواجه محمد پارسما سراسمر شمرح مناقمب و فضمائل ائممۀ اثنمیعشراسمت .نورالمدین
عبدالرحمن جامی در مثنویات خود اهل بیت(ع) را بسیار ستوده وخود را دوسمتدار رسمول(ص) و آل خوانمده
است:
دوستدار رسول و آلِ ویم

دشمن خصم بدخصالِ ویم (جامی)149 :1337،

و با الهام از سخن «امام شافعی»(رض)[ ]8گوید:
رفض اگر هست حُبّ آلِ نبی

رفض فرض است بر ذکی و غبی

رفض نی بَد ز حُبّ آلِ عباست

بَدی آن ز بُ ض اهلِ وفاست

ب ض آنان که مقتدا بودند

سابقان ره هدی بودند( ...همان)146 :1337 ،

مشایخ نقشبندیه که قبل از ظهور صفویه در ماوراءالنهر وخراسان بودند و به مذهب تسنن پایبندی نشان ممی-
دادند ،نسبت به آلِ علی غالباً اظهار تولی میکردند ،چنانکه جامی در یک قصمیدۀ معمروف و در پمارهای آثمار
دیگر نسبت به امیر مؤمنان اظهار اخالص میکرد؛ بلکه فخرالدین علی صفی پسر مال حسمین کاشمفی همم کمه
تاریخ و تذکرۀ سلسلۀ نقشبندیه را به نام رشحات عین الحیات تدوین وتصنی کرد ،خود غالباً نسمبت بمه ائممۀ
شیعه(ع) با همین لحن تعظیم و تکریم سخن میگفت و ذکر ائمۀ اثنیعشر(ع) در کتاب لطائ الطوائ او طوری
است که احتمال تشیع او را هم به ذهن خواننده میآورد (زرین کوب.)225 :1380،

نورالدین عبدالرحمن جامی معروف به «خاتم الشُّعراء» مذهب حنفی داشت و با وجود باور به حقانیت خالفت
خلفای راشدین به ائمۀ اطهار(ع) عالقۀ قلبی و ارادت تام دارد .بنابراین آن دسمته از صماحب نظمران کمه ابمراز
داشتهاند او شیعه بوده ،ولی به دلیل شرایط زمانی تقیه کرده و مذهب واقعی خود را بیان ننموده و نیز آن دسته که
او را مخال و معاند ائمۀ دوازده گانۀ شیعه میپندارند ،هر دو راه افراط و تفریط را پیمودهاند .جامی در جمای-
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جای آثارش ذکر خلفای راشدین را نموده و آنان را ستوده است و همچنین درکتاب شواهد النّبوّۀ بمه صمراحت
آنان را بر اهل بیت(ع) مقدّم داشته و بر تسنّن استدالل میکند .البته وی اشعار دیگمری نیمز در افضملیت اهمل
بیت(ع) گفته از جمله سرودههایی در مدح علی(ع) و امام حسین(ع) و اممام رضما(ع) دارد (آلِ رسمول21 :1383،
و.)25

یکی دیگر از نقشبندیان عهد تیموری ،مال حسین واع کاشفی(متوفی910ق) است که کتاب روضۀ الشهداء او
در رواج روح شیعیگری اثری بسیار داشت .عالقۀ فراوانش به اهل بیت و اقوال متشیعانۀ او در برخی از آثارش
سبب شد که بعضی نسبت تشیع بدو دهند و بعضی فراتر روند و او را از شیعیان مخلص شمارند .ولی مال حسین
با آنکه سبزواری بود و سبزوار از دیرباز از مراکز شیعه بود ،سنی و بر مذهب امام ابوحنیفه بود .در خطبۀ ،اغلب
آثارش صحابه و خلفا را ستوده و رسالهای نیز در فقه حنفی نوشته اسمت (طماهری عراقمی .)27-26 :1354،ارادت
کمالالدین حسین کاشفی به اهل بیت چندان بود که کتاب فتوّتنامۀ خود را به نام امام علی بمن موسمی الرضما
کرد .او در این کتاب از امام علی(ع) -به عنوان مظهر فتوت و قطب فتیان -و دیگر ائمه بسیار یاد کمرده اسمت
(کاشفی سمبزواری4 :1350،و6و20و .)74کتاب روضۀ الشهدای کاشفی را که در مقتل شهدای کربالسمت ،در محافمل
میخواندند و اصطالح «روضهخوان» یادگار آن زمان است .بعدها نیز که اکثر ایرانیان شیعی مذهب شدند ،ایمن
کتاب را همچنان عزیز میداشتند و میخواندند .مالحسین هنگام اقامت در هرات با عبدالرحمن جامی دوسمتی
استواری داشته و هم از عبدالرحمن جامی طریقت گرفته است .فرزندش فخرالدین علی در رشحات مینویسمد:
«والدِ راقمِ این حروف علیه الرحمه مالزمت حضرت مخدوم [یعنی جامی] بسیار میکردند و از ایشان به التفمات
و اشارتی به ش ل باطنی این طائفۀ علیّه[یعنی نقشبندیه] مشرّف شده بودند( ».واع کاشفی)144 :1356،

خواجه عبیداهلل احرار که از متنفذترین مشایخِ عصر تیموری به شمار است -و در مدح و منقبت ایشان هممین
بس که امیر علیشیر نوائی او را «قطبِ وقت» و معینالدین اسفزاری وی را «غوثِ روزگار» خوانمدهانمد -در
باب علوِّ همّت میفرمودند« :منقولست که امام علی زین العابدین(ع) هر شب هزار رکعت نماز میگزاردند .چون
در دیوانِ اعمالِ جدّش حضرتِ امیرالمؤمنین علی(ع) نظر کردند ،عملِ خود را به نسبتِ اعمالِ ایشان بسیار کمم
یافتند؛ دانستند که این بدین سبب است که سعادتِ آخرت منوط به همت عالی در انجام اعمال است و ایشمان
نیز به تمامی همت سعی نمودهاند( ».نیشابوری 42،59 :1380 ،و)145
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شیخ احمد فاروقی سرهندی(1034-971ق) ،معروف به امام ربانی و مجدّد أل

ثانی که از اقطاب بلند مرتبۀ

نقشبندیه بشمار است نیز قاعدۀ «تولّی و تبرّی» شیعه را در مواالت اهل بیت صحیح دانسته است ،اما اینکه
تبرّی خلفای ثالثه -حضرات ابوبکر ،عمر و عثمان رضیاهلل عنهم -و غیر ایشان را شرط آن مواالت داشتهاند،
نامناسب میداند ،چرا که تبری از دشمنان شرط مواالت دوستان است نه تبری مطلق از غیر ایشان ،و هیچ عاقل
منصفی تجویز نکند که اصحاب پی مبر(ص) با اهل بیت پی مبر(ص) دشمن باشند و حال آنکه این بزرگواران در
محبت پیامبر(ص) اموال و انفس خود را صرف کرده و جاه و ریاست را بر باد دادهاند؛ چگونه دشمنی اهل بیت
را به ایشان منسوب توان ساخت و حال آنکه به نص قطعی محبت قرابت آن سرور(ص) ثابت شده است و
اجرت دعوت را محبت ایشان ساخته کما قال اهلل تعالی« :قُلْ لَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیْه أَجْرًا إِلََّا الْمَوَدََّةَ فی الْقُرْبَى وَمَنْ
یَقْتَرِفْ حَسَنَۀً نَزِدْ لَهُ فیهَا حُسْنًا »(شوری )23،و تبری در حقیقت عبارت است از دشمنی با دشمنان حق جل وعال،
آن دشمنی خواه به قلب بود -اگر خوفی از ضرر ایشان داشته باشد -و خواه به قلب و قالب هر دو -در وقت
عدم آن خوف -آیۀ کریمۀ «یا أَیَُّهَا النََّبِیَُّ جاهد الْکُفََّارَ وَ الْمُنافقینَ وَ اغْلُظْ عَلَیْهِمْ» (توبه )73،مؤید این معنی است،
چه محبت خدای عزوجل و محبت رسول او(ص) بی دشمنی دشمنان ایشان صورت نبندد که «تولی بی تبری
نیست ممکن ( ».فاروقی سرهندی ،1383،ج)577-576 :1

در جایی دیگر حضرت مجدّد میفرمایند «:بر من مکشوف ساختند که حضرت امیرالمؤمنین اسداهلل ال الب
علی بن ابیطالب(ع) و جناب سیّدۀالنّساء فاطمۀ زهراء(س) واسطۀ فیض والیتاند ،اگر چه اولیایِ اُممِ سابقه
موجود باشند و بعد از ایشان تا ائمۀ اثنا عشر –علیهمالسالم -همین منصب قائم است .سپس حضرت محیالدین
عبدالقادر جیالنی(رض)[ ]9نیز از این دولت عُظمی سرافراز شدهاند و بعد از ایشان بر سرأل

ثانی حق سبحانه

مرا هم از این منصب نائب ایشان فرموده و سرافراز به این خُلعت نموده است( ».مجددی ،1376،ج 245 :1؛ مولوی،

 )563 :1988امام ربانی همچنین ،حضرت مهدی(ع) را بر نسبت مجدّدیه میداند و وی را به ظاهر و باطن مروّج
این نسبت علّیه میخواند و معتقد است که مهدی موعود ،معارف و حقایق وی را مطالعه خواهند کرد و قبول
خواهند نمود (فاروقی سرهندی ،1383،جلد 497 :1و538؛ مجددی.)26 :1323،
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در کتاب سراج الطالبیمن تألی

محمدعلی افندی که خود از خلفا و مشایخ نقشبندیه میباشد ،منقول است که:

محمّد الحُجّۀ که یکی از ائمۀ اثناعشر است ،در سن پن سالگی به مقام قطبیّت عصرِ خود نائل شده است (افندی
الحسامی]10[)60 :1331 ،

مشایخ نقشبندیه ،از میان ائمۀ اطهار ،حضرت امام جعفر صادق(ع) را «واسطۀ فی کلّ» میدانند و از وی با
لقب «مجمع البحرین» یاد کردهاند ،چرا که همۀ طرائق و سالسل صوفیه از جمله نقشبندیه و قادریه ،اِسناد
طریقتی خودشان را به وی منتهی میکنند و از طریق ایشان به پیامبر (ص) میرسانند (نکم  :ص  5همین مقاله؛
وزیری.)302 :1386 ،

فضل اهلل بن روزبهان خُنجی شافعی معروف به خواجه مالّ ،متخلص به امین (متوفی925ق) که در سال 914ق

به زیارت مزار خواجه عبدالخالق غجدوانی رفته و دربارۀ آن توصیفاتی دارد ،در کتاب خود بنام مهممان ناممۀ
بُخارا که در سنۀ 915ق تصنی نموده ،خاطر نشان میکند که اظهار تولّی و اخالص به اهمل بیمت ،مسمتلزم آن
نیست که مثل آنچه نزد طایفۀ قزل بورک(یعنی قزل باش) رسم است به سبّ و لعن صحابه پردازند ،بلکه مُحبّ
کامل اهل البیت کسی است که او را کمال محبت با صحابه باشد ،سمیّما خلفمای راشمدین (خنجمی شمافعی:1341،
61و336و347؛ زرین کوب.)226-225 :1380،

نقشبندیانِ کردستان نیز علیرغم مشهور که با استناد به انتساب سلسلۀ مشایخ نقشبندیه به ابوبکر صدیق(رض)
آنان را به نازلی محبت اهل بیت(ع) متهم میسازند ،از مبلّ ین و مروّجین فرهنگ ائمۀ اطهار بودند .موالنا خالد
شهرزوری(1242-1193ق) قطبِ بزرگ نقشبندیه در کردستان[ ]11در باب ارادت به اهل بیت وآل پیامبر
اکرم(ص) چنین میسراید:
سادات و سعادات به هم چون تن وجانند

اینست که سادات ،سعادات جهانند

در لف ِ سعادات بیندیش که عینش

یک چشمه و سادات به پیرامُن آنند

با آلِ نبی دشمنی و دعوی ایمان

هرگز نشود راست که الیجتمعانند

(روحانی ،1382،ج321 :1؛ کریمیان سردشتی)316 :1381،

مولوی عبدالرحیم تایجوزی -مولوی کُرد -شاعر بلندآوازۀ کُرد و از مریدان و خلفای برجسمتۀ شمیخ عثممان
سراجالدین نقشبندی[ ،]12درآثارش به کُردی و فارسی و عربی ،محبت به اهل بیت آشکار و نمایان است .دیگر
اثر مستقل ،یکصد گفتار در تضییع حقوق آل محمد ،تألی قاضی زنگه زوری به زبمان عربمی از خلفمای شمیخ
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عثمان سراجالدین نقشبندی است که توسط شادروان مرحوم آیتاهلل خرّمشاهی به فارسی ترجمه شده و در قُمم
انتشار یافته است ،از دیگر دالیل اثبات این مدعا است (سلطانی .)154-153 :1380،همچنین غزل مشمهور موالنما
خالد شهرزوری در سفرش همراه با درویش محمد رحیم عظیمآبادی به سرزمین هند ،که در مشهد و دربارگماه
حضرت امام ثامن ضامن علی بن موسی الرضا(ع) سروده و اکنون در کتیبۀ کاشی کاری ایموان مسمجد شممالی
مرقد مشهود است ،شاهد روشن دیگری براین قضیه است ،مطلع غزل موالنا از اینقرار است:
«این بارگهِ کیست که ازعرش برتراست *** وز نورگنبدش همه عالم منوّر است»
توضیح اینکه کلّ غزلِ موالنا خالد در مدح امام رضا(ع) 45 ،بیت میباشد و برای اطالع از ممتن کاممل ایمن
غزلِ لطی

شما را به دیوانِ فارسمی و کُمردی حضمرت موالنما خالمد نقشمبندی ،ارجماع ممیدهمیم( .نقشمبندی

الشافعی38-35 :1385،؛ ب دادی)23 :1380،

از شیخ عالءالدین محمد(1373-1280ق) -از اقطاب نقشبندی در کردستان -نقل است که :در سمفر عتبمات
عالیات همراه پدرم -شیخ عمر ضیاءالدین فرزند شیخ کبیر ،حضرت سراجالدین طویلی -بودم و امام علمی بمن
ابی طالب و سپس امام حسین(رضیاهلل عنهما) را زیارت کردیم ،اما پدرم تنها به زیارت حضمرت اممام حسمین
رفت و چون از زیارت فراغت یافت به من گفت« :هم اکنون چیزی عجیب بر من کش شد وآن چنین بود کمه
من سرورم امام حسین را دیدم که در برابرش جنازهای در تابوتی قرار داشت ،سپس ایشان به من خطاب فرمود:
ای عُمَر آیا این شخص را در این تابوت میشناسی؟ گفتم خیر ای سرور من .فرمود :این شخص عِلم اسمت کمه
در حال احتضار می باشد ،آیا میتوانی آن را خدمت و توجه کنی ،شاید خداوند حیمات را بمدان بازگردانمد و
دوباره زنده کند؟! گفتم :بلی سرورم ،به شرط دعای خیر و همت شما( ».مدرّس )307 :1369،بعمد از ایمن مماجرا
شیخ ضیاءالدین عمر نقشبندی علمای مشهور منطقه را دعوت به تدریس و تربیت طالب علوم دینی نممود و در
بیاره و خانقین و کفری و قرزآباد(سعدیه) ،خانقاه و مدرسه برای تعلیم و تربیت طالب شریعت و سالکان طریقت
و نشر و تروی علوم دینی و اسالمی بنا شد ،به طوری که خانقاه نقشبندیه در کشور مصر نیز بمه تصمدی شکیخ
محمد امین کُردی از خلفای شیخ ضیاءالدین عمر برقرارگردید (سلطانی.)156-155 :1380،

خاتمِ پیمرانِ نقشبندیه درکردستان ،شیخ محمد عثمان سراج الدین ثمانی( 1375 -1275ش) فرزنمد ارشمد و
خل الصّدق شیخ محمد عالء الدین(قدّس سرّهما) میگوید« :هنگامی که به زیمارت روضمۀ حیدریمه در شمهر
نج اشرف رفته بودم ،شبانگاه در عالم خواب موالیم حضرت علی(ع) را مشاهده نمودم که مانند آفتاب چهره
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اش نورانی بود ،ایشان مرا به نزد خود فراخواند و سه عمامه با رنگهای سبز و قرممز و زرد بمه ممن مرحممت
فرمود و با دست مبارکش به دور سرم پیچید .وقتی از خواب برخاستم آن را برای حسین فوزی که هممراه ممن
بود ،تعری کردم ایشان نیز آن را با سیّد عباس مسئول و دربان روضۀ حیدریه در آن وقت در میان گذاشمتند و
ایشان اینگونه آن خواب را تعبیر نمودند که« :عمامۀ سبز نشانۀ نجابت و سیادت خاندان شمیخ اسمت ،عماممۀ
قرمز بیانگر این است که شیخ از اوالد سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین(ع) است و عماممۀ زرد نیمز
نشانۀ این است که به ایشان اجازۀ ارشاد و دستگیری از طالبان طریقت را دادهاند( ».وزیری)230 :1386،

نتیجه:
طریقت نقشبندیه ،یکی از طرائق و سالسل مشهور صوفیه است و مشایخ و اقطاب بزرگ آن ،با وجود اینکه
طریقتی سنی و پیرو اهل سنت و جماعت میباشند و بیشتر در مناطق و سرزمینهای سنینشین رواج و نفوذ
داشتهاند ،اما تسنن این بزرگواران -چنانکه عوام میپندارند -به هیچ وجه مانع از ارادت و عشق و محبت آنان
به ائمۀ اهل بیت و خاندان عصمت و طهارت(علیهمالسالم) نشده است؛ بلکه چه بسا این گرایشات عرفانی و
صوفیانه ارادتشان را به خاندان و آلِ رسول(ص) بیشتر و مضاع

نموده است همچنانکه کتب و رساالت و

مکتوباتِ مشایخ معتبر و صوفیان برجستۀ این طریقه حاکی از آن و مشحون و آکنده از محبّت اهل بیت و مدح
و منقبت و ثنای آنهاست و هر محققِ منص ِ اهلِ خرد و بینشی در صورت مراجعه بدانها ناگزیر بدین حقیقت
آشکار صحه خواهد گذاشت .برای نمونه آثار خاتم الشعراء موالنا عبدالرحمن جامی ،خواجه محمد پارسا،
مالحسین کاشفی سبزواری و دیگر بزرگان این طریقه ،آشکارا و عیان این حقیقت را نشان خواهد داد که بزرگان
این سلسلۀ جلیله تا چه حد نسبت به ائمۀ اطهار(علیهم السالم) خلوص و محبت داشتهاند ،بهطوریکه از یکسو
در حد بضاعت و وسع خود به تبلیغ و غنای این فرهنگ اصیل و ناب محمدی مدد رساندهاند و از سوی دیگر،
چنانکه از رهگذر مطالب مذکور در این مقاله میتوان دریافت ،توسعه و رواج طریقت خود را نیز مرهون همت
و برکت و انوار و انفاس قدسی ائمۀ اطهار(ع) و در صدر آنان امام المتّقین حضرت علی بن ابیطالب(ع) می-
دانستند.
پی نوشت ها
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 .1این طریق به اعتبار نفاست و شرافت و اشتمالش بر ائمۀ اهل بیت(ع)« ،سلسلۀ الذَّهَب» نامیده شده است
(زرین کوب 367 :1380،؛ الکُردی األربلی.)10-6 :1329،

 .2از مشهورترین القاب بهاءالدین نقشبند ،که برخی از آنها عبارتند از :شاهِ نقشبند ،خواجۀ مشکل گُشا،
خواجۀ بالگَردان و پیرِ بخارا (وزیری.)90 :1386،

 .3خواجه محمد امکنگی جانشین درویش محمد سمرقندی (متوفی970ق) بود و او جانشین محمد زاهد
سمرقندی (متوفی936ق) و او خلیفه خواجه عبیداهلل احرار.
 .4ترجمۀ عبارت :طریقۀ عالی و به دور از انحرافاتِ جاهالن اهل تصوف ،همانا طریقۀ نقشبندیه است.
 .5عبدالخالق غجدوانی در رسالۀ وصایا گوید...« :بر تو باد بر سنت و جماعت مالزمت نمایی و بر طریقت
سنت قدم زنی ،که هرچه نو بیرون آوردهاند ،آن مخال

سنت و جماعت است ،آن ضاللت است( »...طاهری

عراقی)34 :1354،

 .6أئمۀ أربعه و صاحبان مذاهب چهار گانۀ اهل سنت و جماعت به ترتیب عبارتنمد از :اممام اعظمم ابوحنیفمه
(مؤسس مذهب حنفی) ،امام مالک بن أنَس(مؤسس مذهب مالکی) ،امام محمد بن ادریس شافعی(مؤسس مذهب
شافعی) و امام احمد بن حَنبَل(مؤسس مذهب حنبلی).
 .7امام شافعی(رض) از ائمۀ عالیقدر اهل سنت و جماعت به علی بن ابی طالب(ع) ارادت تام داشت و بمه آن
حضرت عشق میورزید .وی همچنین تمایل شدیدی به آلِ علی ابراز میکرده و یکی از دوستداران آنمان بموده
است .ابن ندیم گوید« :کان الشافعی شدیداً فی التشیع؛ یعنی شافعی سخت متمایل بود به تشیع( .ابمن نمدیم:1964،

 )209استاد ابو زُهره دربارۀ تمایل شافعی به تشیع شعری از او آورده است ،بدین قرار:
فلیشهد ایّها الثقالن إنّی رافضیٌ »

«إن کان رفضاً حُبّ آل محمدٍ

یعنی اگر دوستی نسبت به آ ِل محمد رفض است ،باید انمس و جمن گمواه باشمند کمه ممن رافضمی هسمتم.
(ابوزهره )140 :1948،این شعر ،سرودۀ خود شافعی است ،چرا که امام شافعی ذوق شعری باالیی داشمته و اشمعار
زیادی نیز سروده و این گفته منسوب به اوست که« :اگر شعر و شاعری برازندۀ علمای دیمن بمود ،چمه بسما از
«لبید» و سایر شعرایِ معروف عرب شاعرتر بودم( ».یماقوت حمموی ،1983 ،ج  318 :7بمه نقمل از :تماریخ تسمنّن در
کرمانشاه :1380 ،ص) 7
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 .8شیخ عبدالقادر گیالنی( 561-470ق) مشهور به «محیالدین» و «غوث اعظم» از بزرگترین مشایخ صوفیه
در اسالم و بانی و مؤسس یکی از قدیمیترین و اصیلترین طرائق صوفیه ،بنام طریقت قادریه است( .برای مزیمد
اطالع نکم  :وزیمری)33-17 :1386 ،

 -9موالنا عبدالرحمن جامی در شواهد النُّبموّۀ به تفصیل احوالِ محمّد الحُجّمۀ رضیاهلل تعالی عنه را ذکر می-
فرماید و در نزد شیعه همان مهدی(ع) است که در آخرالزّمان ظهور میکند و حاال زنده است و در سردابِ شمهرِ
سامراء غائب شده است (افندی الحسامی. )60 :1331 ،

 .10طریقۀ «خالدیه» معروفترین و مقتدرترین شاخه از طریقت نقشبندی بعد از شاه عبداهلل دهلوی است که
توسط موالنا خالد شهرزوری از برجستهترین خلفای شاه عبداهلل دهلوی ،در اوایل قرن سیزدهم هجری از هند
به شرقِ نزدیک آورده شد و در کردستانِ ایران و عراق و همچنین ترکیه و سوریه و حتی مصر و حجاز اشاعه و
تروی

یافت و نقشبندیان این سرزمینها همه در نسبت طریقتی به خالد میپیوندند (طاهری عراقی82 :1382،؛

اوزدالگا159 :1389،و .)172

 .11موالنا خالد شهرزوری خلفای بسیار داشت که طریقۀ او را در اغلب بالد گستردند و پس از او چراغ این
طریقت را افروخته داشتند؛ از جمله خلفای موالنا خالد یکی شیخ سراجالدین عثمان طویلی(1283-1195ق)
است که پس از او فرزندش ضیاءالدین عمر(1308-1255ق) به جایش نشست و خاندان نقشبندیانِ کردستان
بدو میپیوندند( .طاهری عراقی)82 :1382،
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