
 

 

 سلسلة کبرویة ذهبیه پس از حاجی محمد خبوشانی
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 *محسن شرفایی

 نیالد کمالمنام یعنی نوشتار حاضر به بررسی احوال سه صوفی ه :چکیده

الدین ی و تاجخوارزم نیالدشهاب بن نیحس نیالد کمال، یخوارزم حسن بن نیحس

ترین اصلی. پردازدها در منابع خلط شده، میحسین خوارزمی تبادکانی که احوال آن

اثر برکبرویه پس از حاجی محمد خبوشانی،  ۀاین مقاله بررسی قطبیت سلسل ئلۀمس

الدین حسین  الدین حسین خوارزمی و تاجصوفی به نام کمالاختالط احوال دو 

دومی یکی از اقطاب حسینیۀ همدانیۀ کبرویه و  ۀکه اولی  قطب سلسل ،تبادکانی است

محمد ) ارفاینکه شیخ محمد عه با توجه بهئلهمچنین این مس .اندبوده کبرویۀ ذهبیه

همنام به اما با توجه  بوده، دارای اهمیت است، هادوی آن هرمریدان  جزء( کارندهی

که در وریط، بههم درآمیختهها را بابودن این دو صوفی، برخی منابع احوال آن

کوشد این نوشتار می. اندجای یکدیگر ذکر کردهرا بهها بسیاری از موارد احوال آن

 ۀدر منابع سلسل قطب احتمالی این سلسله که ةضمن تبیین احوال این دو صوفی، دربار

 .زنی بپردازدذهبیه از آن نام برده شده به گمانه
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 قدمه م
در طول قرون و  از جمله سالسلی که و (626:شهادت)کبری  الدینمنسوب به شیخ نجم کبرویه ۀسلسل

 .انشعاب شده است دستخوشبار  کبری چندینالدینبنیانگذار آن، یعنی شیخ نجموران پس از د

داشت و مشایخ آن در  یدر مشرق ایران، رونق فراوان ویژهبهدر زمان حملۀ مغول، این سلسله 

عهد خوارزمشاهیان و ایلخانان، از خراسان و ماوراءالنهر تا شام و آسیای صغیر، در نشر و ترویج این 

شیخ : توان به افراد زیر اشاره کردمی الدین کبریترین مشایخ نجممهم جملهزا .نداهطریقت کوشید

 (ق653 :د)الدین باخرزی سیف ،(ق606: د)الدین کبری کشته شد که در زمان نجم مجدالدین بغدادی

در  (ق643 :د)در خراسان، و سعدالدین حمویه  (اوایل سدة هفتم :د)الال  علی الدینرضیدر بخارا، 

 :د)الدین رازی شیخ نجم: اند ازهای مهم این سلسله عبارتبرخی دیگر از شخصیت. خراسان و شام

 ،محمد ولد، پدر مولوی بهاءالدین ،(633تا  660های بین سال :د)عزیزالدین نسفی  مشهور به دایه، (ق654

و امیر سیدعلی  (ق636 :د)شیخ عالءالدوله سمنانی  ،(635 :د)شیخ نورالدین عبدالرحمان اسفراینی 

  (.334: 6، ج2361پازوکی،  ؛263و 205و 36و 62: 2360کوب، زرین) (ق666 :د)همدانی معروف به علی ثانی 

مقتول در )علی همدانی، یعنی خواجه اسحاق خَتَالنی  در زمان جانشین میر سیدسلسلۀ کبرویه 

محمد  میان دو تن از مدعیان جانشینی، یعنی سیددردلیل اختالف آن به؛ یافت، انشعاباتی (ق616

 دار طرف نام نوربخشیهو گروهی به بود ،(ق630 :د)آبادی عبداللّه برزش و سید (ق663 :د)نوربخش 

تدریج ذهبیه هآبادی بشعبۀ برزشو  آبادی شدندنوربخش، و گروهی نیز طرفدار برزشسیدمحمد 

 (.344: 1، ج2361 الصدر،نایب) خوانده شد

 تحقیق ئلهمس
ی و حاجی محمد علی اسفراین ،(بیدآوازی) رشیدالدین محمد بیدآبادیترتیب آبادی بهپس از برزش

ذهبیه  ۀاین مقاله بررسی تعیین قطب سلسل ئلۀمس. گرفتندعنوان اقطاب این سلسله قرار خبوشانی به

اثر علی بدخشانی،  جامع السالسلالدین خوارزمی و اثر شریف العاشقین ةهجاداست که در تذکره 

عنوان قطب او را به اند وبوده (356: د)الدین حسین خوارزمییکی فرزند و دیگری مرید کمالکه 

محمد و قطب این سلسله در  حاجی بالفصل مطرح کرده و خلیفۀه حسینیۀ همدانیۀ کبروی ۀسلسل

های ذهبیه و آثار مربوط به این سلسله، پس از نامهحال آنکه در کرسی. کنندخوارزم معرفی می
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    ذهبیه معرفی ۀعنوان اقطاب سلسلالدین حسین تبادکانی بهخبوشانی، غالمعلی نیشابوری و تاج

نویسان احوال ی حسین خوارزمی سبب شده تا تذکرهصوفی همنام با اسامطرفی وجود سه از. اندشده

که در  هایی شباهتسلسلۀ ذهبیه، با توجه به  ، قطبوصف اینبا . ها را با یکدیگر خلط کنندآن

 شدهها نیز با هم خلط خوبی مشخص نیست و حتی احوال آناحوال این سه صوفی وجود دارد، به

نام احوال سه صوفی هم ،و سپس به تفکیکدر این نوشته برآنیم تا ابتدا احوال حاجی محمد . است

ذهبیه از بین  ۀلدست آمده، دربارة قطب احتمالی سلسرا بررسی کنیم و در ادامه با توجه به قرائن به

 .زنی بپردازیمگمانهصوفیان مذکور به 

 حاجی محمدخبوشانی
طدی و  مدد خبوشدانی اطدالن چنددانی جدز آنچده در برخدی نسدخ خ        از زنددگی و احدوال حداجی مح   

قدرن  )ال های خطی که بده احدو  ترین نسخهاز مهم. آمده، وجود ندارد های قرن دهم و یازدهم تذکره

و  الددین خدوارزمی  اثر شریف العاشقین ةجادتوان از تذکره اند میاو اشاره کرده (دهم و یازدهم هجری

تدوان از  اند مدی هایی که به احوال او پرداختهترین تذکرهاثر علی بدخشانی، و از مهم السالسل عجام

االشدراف ناداری    خواجده نقیدب   مدذکر احبداب   ،(ق2023: د)قاضی نوراهلل شوشدتری  منینمجالس المؤ

یداد   (ق2011-366)میرزا لعل بید  لعلدی بدخشدی   األنس  القدس من شجرات تذکره ثمراتبخاری و 

و از او با صدفت مقتددای اعظدم و     ذهبیه بوده ۀاز اقطاب بزرگ سلسل وی. (33-6: 2331عظیمی، ) کرد

دان در بین اقطاب ذهبیه اند که نشان از اهمیت باالی او و همچنین کارت مریمخدوم اعظم یاد کرده

مخدومی موارد از او با عنوان حضرت  بیشتردر العاشقین  ةجادالدین در تذکرة جمله شریفاز. دارد

ای شدیخ  گفته شده در جوانی به تحصیل علوم رسمی سرگرم شدد و در واقعده  . اعظم یاد کرده است

ذهبیه به ارشاد خالیق  ۀعلی را زیارت کرد و از او تلقین ذکر یافت و پس از او در مقام پیر سلسل شاه

او سدفرهای  . بردندد االسدالم هدرات   شدیخ  به اتهام رفض و تشیع بده محضدر  آخراالمر او را . پرداخت

از . (153-156: 2، ج2361خداوری،  ) بدار بده زیدارت مشهدالرضدا رفتده اسدت       چندانی نداشته و تنها یدک 

الددین حسدین    و شدیخ کمدال   (ق324 :د) اهلل مشدهدی توان به شیخ فضدل یافتگان او میترین تربیت مهم

ن از او جز سخنا (.2114-2122: 2366لعلی بدخشی، : رک ،آگاهی بیشتربرای ) کرداشاره  (ق356 :د)خوارزمی

 قمدری  336او سرانجام درسدال  . جای نمانده استاند، اثری بهکردهو اشعار پراکنده که دیگران نقل
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 است و مزار او در شهر وزیر خوارزم واقع شده ازبک در خوارزم وفات یافت در زمان عبیداهلل خان

 (.153-156: 2، ج2361؛ خاوری، 31: 2366؛ نااری بخاری، 261-262، 256-256: 1ج ،ق2356شوشتری، )

 ی خوارزم حسن بننیحس نیالد کمال
 و ،یهجدر  نهم ةسد اول ۀمین و هشتم ةسد دومۀ مین در ه،یکبرو ۀسلسل عارفان از نیالد تاج به بملق

ی فارس نار نگاشتن در کوینی قلم وبوده  باطن و ظاهر و منقول و معقول علوم به عالم و توانای شاعر

 (.16: 2360؛ درخشان، 33-32: 2364هروی،  مایل) است داشته

هشدتم   قدرن  دوم مدۀ ین دری و کده  گفدت  تدوان  یمد  نیقد ی به بیقر ظن به این باورند کهبرخی بر

 نبدون ی کتداب  در کده ی مطدالب  بده  توجده  بدا  راید ز اسدت؛  آمده ایدن به (ق660تا -660یهاسال نیب) یهجر
 اسدت  داده خبدر  خدود  در فتدور  وی رید پ آثدار  شددن  داید پ از (ق 631) کتداب  فیتدلل  زمان در آورده،

 50 تدا  40 کتداب ایدن   فیللتد  زمان دراو  سخن، نیا به توجه با محققان نظربه  .(314: 2360خوارزمی، )

 (.246: 2366مایل هروی، ) است داشتهسال 

 حیتصر بنابه لقب نیا و نبوده نیالدکمال لقبی دارا فصوص شارحی خوارزم حسنبننیحس

 حسن بننیحس لقب و است (ق 356 :د) نیالدشهاب فرزندی خوارزم نیحس آن ازی غجدوان محمود

 یاثیغ فرائد کتاب به توجه با مطلب نیا. (25: 2364هروی، مایل) است شده ذکر نیالدتاج ،یخوارزم
 نام بهی افراد به یخوارزم نیحس از کهیی ها نامه در اهل وسفی که استی گفتن. است توجه مورد

یوسف ) است کرده ادی یخوارزم نیحس نیالدتاج لقب با او از آورده میابراه نیناصرالد وی الالژ

 .(563 -561: 1، ج2356اهل، 

. است بوده (نامعلوم : د -ق660تولد احتماالً ) یصوفی خوارزمی ابوالوفا خواجه دیمر قتیطر در او

 نیزمی رو ۀفرشت و فرشته ریپ القاب با و بود دانیقیموس و دانشمند ،شاعر سرّ، اهل ابوالوفا خواجه

 پسر) ابوالفتوح قیطر از واسطه پنج به او خرقه و (360: 6، ج2363شمس، ) است شده خوانده

 وی جند کمال بابا به او از وی کبر نیالدبهاء به او از موالنا، دانشمند به معروف محمد به( نیبهاءالد

؛ 32: 2364هروی، ؛ مایل16-16: 2، ج2360شریعت، ) رسد یم (626 :د)یکبر نیالدنجم به از او سرانجام

 (. 466: 2340خیامپور، 

 یحاج جمله از خوارزمی نواح بهیی سفرها او، آثار و اشعار به توجه با به گفتۀ برخی محققانبنا

 و قلوب الفتی برا ملک نیالداثیغ اشارت و امر به و داشته خوارزمی نواح ازی بعض و ترخان
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 نیالد اثیغ با ایگو. است داشته مشهدالرضا و خراسان بهی سفر خوارزم نیسالط هتوج جلب

 او نوشته، ملک نیالداثیغ شاه مرگ از پس کهی آثار از کهیطوربه داشتهی الفت و انس شاه، ملک

 حسادت لیدلبه ایگو و سپارد یم او به راش فرزند ،خود حینصا در زین ملک شاه و است ستوده را

 را خوارزم کمکم نیحس خیش و نداده قرار خود اکرام و اعزاز مورد را خیش پدر، همانند شانیبداند

 (.16-16: 2360درخشان، ) کند یم ترک

 محمد همچونی بزرگان ترازهم شاهرخ دربار دری خوارزم نیای سمرقند دولتشاه ۀگفت بنابه

ی عل نیالدشرف وی اصفهان ترکه نیالدصائن خواجه و( ینقشبند حیش) پارسا به معروفی بخار

ی کاتب وی سبزواری رشاهیام و شهابی عل موالنا وی سودائ بابا وی آذر خیش چون یشاعران وی زدی

 .(363: تاسمرقندی، بی) است بوده شانیا مصاحب و مالزم وی مینس موالنا وی زیترش

 بر جدلی روین سبببه ایگو و ندکرد ریتکفی غزل سرودن سبببه را او رزایم شاهرخ عهد در

 ارید به و ابدی یم نجات مهلکه از و شود یم روزیپ ،(3: 2360شریعت،) اند بوده هرات انیحنف که انیمدع

 .(364: 1، ج2366؛ حاج سیدجوادی، 116-116: 1، ج2363؛ بهار، 3: 1ج، 2313نوائی، علیشیر) گردد یم باز خود

ی آسانبه آن کنار از است توانسته ینمی خوارزم و داشته تیاهم اوی زندگ در هواقع نیا کهازآنجا

 ماجرا نیا بهی اشارت چیه داشته مریق 635 تا اًظاهر کهی فاتیللت و آثار در، کند سکوت و بگذرد

 با و بوده خوارزم در مریق 636 سال در شده گفته نیهمچن .(16-16: 2360درخشان، )است نکرده

 مریق 634ی هاسال نیب در .(561-560: 1، ج2356یوسف اهل، ) است داشتهی ا حسنه روابط رسلطانیام

 دهیرس دتاشه به ازبکان دستبه و گرفته قرار ازبکان هجوم مورد دوبار خوارزم ،مریق 633 تا

 635 نیب را او شهادت محققاناست که ی گفتن البته .(24: 2360؛ درخشان، 20، 3: 2360شریعت، ) است

: 2360؛ شریعت، 364: 1، ج2366؛ حاج سیدجوادی، 116-116: 1، ج2363بهار، ) اند دانسته مریق 640تا مریق

 دانسته مریق 645 در را او وفات نیالعارف ةیهد کتاب صاحبی بغداد .(31: 2364هروی، مایل ؛20

 قمری 635 سال از پس را او شهادت یلیدال به برخی .(35: 5، ج2352بغدادی، ) ستین حیصح که است

 ابوالوفا وفات چون و بود ابوالوفا خواجه استادشی پا نییپا در نیالدکمال قبر نکهیاو از  ،ندادانسته

علیشیرنوائی، )باشدداده  رخ ق635 از پس دیبا او شهادتبر این باورند  است داده رخ قمری 635  در

ی عنی ؛بوده ق633 سال رمضان اواسط در یمانو دوم دفتر شرح شرون آنکه گرید .(3: 1، ج2313

 شرح را دفتر چهار فقط نکهیا فرض به و خوارزم، به ازبکان نخست ۀحمل از شیپ ماه چهار حدود
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 به موفق بتواند اندکی مدت نیچن در که دینما یم دیبع اریبس باشد گذاشته ناتمام رای مابق و کرده

 به و شده ق دانسته633در  او شهادت قیدق سالرو  ازاین. (30-13: 2360درخشان، ) گردد مهم نیا

  .(246-246: 2366مایل هروی، ) است دهیرس شهادت به دوم ۀحمل در ادیز احتمال

 ی خوارزمحسن  بن الدین حسین کمال آثار

 ندا عبارت هاآن نیترمهم که اند داده نسبت او بهی متعددی ها کتاب ،اعالم کتب صاحب و محققان

 : از

 ۀنام حتینص . 4 ؛قیالحقا کنوز  .3 ؛االسرار جواهر به معروفی مانو شرح . 1 ؛االسرار نبونی.2

 علوم دری کتاب . 6 ؛األذکار افضلی ف االبرار تحفة . 6 ؛اشعار وانید . 6 ؛یاالقص المقصد . 5 ؛یشاه

 آداب. 20 ؛برده دهیقص شرح . 3 ؛عرفان باده ازی مست دری ا رساله. 3 ؛اصطالحات وی ظاهر
؛ 366: 2، ج2343کربالئی، )القواعد اساس . 23 ؛عرفان دری ا رساله . 21 ؛نیریالسا جواز . 22 ؛نیدیالمر

 .(364: 1، ج2366؛ حاج سید جوادی، 30-13: 2360؛ درخشان، 35: 5، ج2352بغدادی، 

  نسبتی خوارزم نیا به را (ق356: د)ی خوارزم نیحس به متعلق نیدیالمر ارشاد رساله برخی

ی ها نسخه فهرست دری منزو که است الزم نکته نیا یادآوری. رسدنظر نمی صحیح به که اندداده

 .(646: 22، جق2420منزوی، ) است گذاشته فرق گریدی خوارزم وی خوارزم نیا انیمی درست به یخط

  یخوارزم نیالد شهاب بن نیحس نیالد کمال
 هینیحس ۀسلسل قطب و شاعر ،صوفی ،(ق859:د) نیالدشهاب فرزند یخوارزم نیحس نیالدکمال

 اصل. رسدیم ابوبکر به قیطر آن از او نسبت و است بوده جیقل نیالدبرهان اوالد از 2هیکبرو ۀیهمدان

 آمدند خوارزم به رزایمی جوک زمان دری و اکانین و است بوده اندجان تیوال از سمرقند ازی و

 .(261: 1، جق2365؛ شوشتری، 15-14،  5: 363خوارزمی، )

ی خوارزم دو از شیبی خوارزم نیا احوال شرح وی زندگ از ما اطالعات که است ذکر انیشا

 نیالدکمال نخست. است شده نوشته او مناقب و مقامات ةدربار مستقل کتاب دو رایز است؛ گرید

. است آمده ماوراءالنهر به خوارزم از ق313 سال به که بودهی و دانیمر ازی کی ،یغجدوان محمود

 از هرآنچه کرد،ی همراه را او زین حجاز سفر در و بود خیش خدمت در مریق 343 سال تا وی

؛  6 :363خوارزمی، ) است گردآورده نیالطالب مفتاح نام بهی کتاب در دهید او کرامات و خیش مناقب
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 1نیحسنیالدفیشری عنی او فرزند ۀنوشت نیالعاشق ةجاد گرید کتاب. (345: 1ج، 2361الصدر، نایب

 .(6: 363خوارزمی، ) است بوده خیش مالزم سال وسهچهل حدود و نگاشته مریق 363 سال در که است

 او از نیحس خیش باعنوان هم و برده کاربه را نیالدکمال لقب هم اوی برا فرزندش گفت دیبا البته

 نیدیالمر ارشاد ۀرسال دری و اام ؛اند آورده اوی برا را نیالد کمال صفت زین خرانلمت .است ادکردهی
 .(261: 1، ج2365شوشتری،  ؛ 13 :363خوارزمی، ) است نکرده ذکر خودی برا را لقب نیا

 نیالدفیشر نکهیا به توجه با اما ،اند نکرده انیب رای و تولد خیتار سانینومناقب از کیچیه

 محمد حاجی مالزمت به ق633 سال در نکهیا و دانستهی سالگهجده در را او جذبات شرون خیتار

 نیحس خیش .است بوده ق662 تا 660 نیب او تولد احتماالً ،(16: 363 خوارزمی،) رود یمی خبوشان

 ،بود دایپ او در سعادت آثاری کودک از شد، گفته کهچنان و گذراند خوارزم در را خودی کودک

          در شده گفته. (15: 363خوارزمی، ) است بوده بیالغ لرجا مالزمدر برخی اوقات  کهچنان

 ها رانهیو در را روز  و  شب آن راثرب و است دهیرس خود ۀجذب نیاول به خوارزم دری سالگهجده

 در و آقا میحک وی اتاوج دیس  مزار سر بر باغرغان ۀمحل در و دیگز یمی دور خلق از و گذراند یم

 گرید از. ه استخورد یم آش قاشق کی تنها روز شبانهدر  و پرداخت یم اضتیر به بانیغا مسجد

خوارزمی، ) است بوده زمستان فصل در متعددی وضوها گرفتن و یال و گل خوردن او یها اضتیر

363 :13-31) . 

بدخشانی، ) پیر نظر او بوده است اهللفضل نیعمادالد خیش مجلس در حضور سبببه تحول نیا

 نیالد نجم خیش مزار سر بر زین و اثیمحمدغ موالنا خدمت به مدت نیا در. (الف36گ: بخش دوم تا، بی

 متوجه خوارزم از داهلل،یعب خیش ارتیز قصدبه اثیمحمدغ موالنا از رخصت از پس. رودیمی کبر

 و رسد یم نیالدجمال خیش صحبت آنجا بهدر. بود افتهی وفات داهللیعب خیش اما ،هشد ماوراءالنهر

 متوجه خوارزم از پس. (33-31: 363خوارزمی، ) گردد یم باز خوارزم به از طریق بخارا سپس

. (43گ : 363خوارزمی، ) شود یم نیعمادالد خیش مالزم و گردد یبازم وردیاب به و شود یم مشهدالرضا

 مشهدالرضا به ریپ افتنی یبرای خبوشان محمد حاجی حضور از افتنی اطالن با (ق 633) سال نیهم در

 320 سال تا و رسد یم او  مالزمت به و رود یم خبوشان به او دنبال به و ابدی ینم را او اما ،رود یم

 خیش اشارت با ارشاد مقام به دنیرس از پس و ماند یم خیش مالزمت در سال ازدهی حدودی عنی مریق

 آنجا از و غجدوان و ماوراءالنهر به مریق 313 سال در. (64 - 63: 363خوارزمی، ) رودیم خوارزم به
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 356 سال در او .(203 - 60: 363خوارزمی، ) گردد یبازم خوارزم به سپس و کند یم سفر سمرقند به

پس از گذشتن از  است، بوده شانیا از زین جاده کتابمؤلف  که مالزمان و شانیدرو همراهبه مریق

 نیفیشر نیحرم طواف عازمشهرهای مختلف ازجمله سمرقند، بخارا، خیوق، قونیه، حلب و شام 

 ةعد هکردیم اقامت کهی منزل هر در سفر نیب در. روندو در هر منزلی بر سر مزار پیران می دنشو یم

 و گردند یبازم شام به حج مراسم اتمام از پس. اند آمدهیم نیحس خیش نزدی ریدستگی برای فراوان

 ناتوان و فرتوت که خیش و شوندیم حلب وارد مریق 356 سال در و سازندیمی خانقاه آنجا در

 دانستیم ایاول و ایانب مدفن را( هیصالح) دمشق شهر خیش کهییازآنجا و ماند یم جاهمان ،بود شده

 بنابه .ندارد وجودی اختالف او وفات ةدربار (.265-234 :363خوارزمی، ) ندیگز یبرم وفاتی برا را آنجا

 در سرانجام و افتد یمی ماریب بستر در روز نُه حدود حلب به خیش ورود از پس نیالدفیشر ۀگفت

 ،یالنیگی عل جمله از خیمشا ازی ا عده کهیهنگام مریق 356 سال شعبان ماه هجدهم شنبه روز

 و بربست رخت البقا دار به ایدن دار از ،داشتند حضور شانیدرو ازی جماعت وی تاشکند عبدالصبور

 ةحجر همان در حلب اهللباب در را خیش ةجنازی نبو سنت مطابق که کردند توافق اشراف و بزرگان

 ذکر انیشا .دکر موافقت زین خواجه گیالن ،آن صاحب و کنند دفن ،بود افتهی وفات که شیخو

 پور امیخ ،(312: 6ج، 2352بغدادی،) مریق356 شعبان20 را او وفات با اندکی تفاوت یبغداد که است

 مریق 336 اشتباه به احباب مذکر کتابۀمقدم در یهرومایل  و ،(463: 2340خیامپور، ) مریق 353 در

 .  ( 11-12 :2366مایل هروی، ) ستین حیصح که اند دانسته

 اسامی پیران و مقتدایان

 ازی خبوشان محمد حاجی او ارادت رِیپ و اهلل،فضل نیالددعما خیش او لیدل رِیپ سانینو مناقب ۀگفتبه

                  سال در ایگو .3(261: 1، جق2356؛ شوشتری، 23گ : 363خوارزمی، ) اند بوده هیذهب ۀسلسل اقطاب

 مقام بهقمری  320 سال در خدمت سال ازدهی از پس و رسیده محمد حاجی مالزمت به قمری 633

 که است ذکر انیشا (.261: 1، ج2356؛ شوشتری، 64-63: 363خوارزمی، ) شودمینایل ی ارشاد وی خیش

، 2361الصدر، نایب)است  دانستهی مشهد اهللفضل ۀفیخل و دیمر را او قیالحقا قیطرا در الصدربینا

آنکه که با توجه به دانسته هیامام خیمشا و انیصوف از را او ریپ دو هری شوشتر و  .(345-344: 1ج

 دیمر اهللفضل نیعمادالد (.261: 1ق، ج2356شوشتری، ) رسدنظر نمیمذهب او تسنن است، صحیح به

 مزار و دهیرس شهادت بهی بانیش خان یب شاه دستبهی سالگچهل در او. است بوده محمدی حاج
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 عمری کوتاه از عبارت را عصای کوتاه ،یا واقعه ریتعب در محمدی حاج. است دالرضامشه در او

 خیشۀ گفت بنابر .(66 : تا، بخش سوم؛ بدخشانی، بی233-236 :363خوارزمی، ) است کرده ذکر نیعمادالد

 نیتلق (ن)یعل حضرت ازی معن عالم در محمدی حاج خدمت به دنیرس از پس پدرش ن،یالدفیشر

 هیکبرو ۀسلسل قطب عنوانبه محمدی حاج مرگ از پسی و. (23گ : 363خوارزمی، )د بو افتهی ذکر

 است شده معروف هیهمدان ۀینیحس ۀسلسل به سلسله نیا عنوان او، از پس و بوده مطرح هیهمدان

 است دانسته هیهمدان هینیحس گروه گذارانیبن رای خوارزم نیحس ،الصدربینا .(26: 363خوارزمی، )

 نیدیالمر  ارشاد  ۀرسال دری خوارزم نیحس. ( 646: 22، ج2420؛ منزوی، 345-344: 1، ج2361 الصدر،نایب)
 : است کرده انیب گونهنیا را خود ۀخرق اسناد و ذکر نیتلق ۀسلسل

 از ،(ن)نیحس امام به شانیا از و داد« اهلل اال اله ال» ذکر نیتلق را( ن)یعل حضرت امبریپ
 از، (ن)صادق جعفر امام به شانیا از، (ن)باقر محمد امام به شانیا از ،(ن)سجاد امام به شانیا
 ،یکرخ معروف به شانیا از و ،(ن)رضا امام به شانیا از و ،(ن)کاظمی موس امام به شانیا
 از ،یمغربی ابوعامان به شانیا از ،یبغداد دیجن به شانیا از ،یسقطی سر به شانیا از و
 ابوالقاسم به شانیا از کاتب،ی ابوعل خیش به شانیا از ،یرودباری ابوعل به شانیا

 خیش به شانیا از ،یسهرورد بیابونج به شانیا از ،یغزال احمد به شانیا از ،یکرّگان
 از ،یبغداد نیمجدالد به شانیا از ،یکبر نیالدنجم به شانیا از ،یسیبدل اسری عمّار
 به شانیا از ،(یگورپان)ی جوزقان احمد خیش به شانیا از الال،ی عل نیالدیرض به شانیا

 به شانیا از ،یسمنان عالءالدوله خیش به شانیا از ،ینیاسفرا عبدالرحمن نینورالد
 به شانیا از ،یهمدانی عل دیرسیمی ثانی عل به شانیا از ،یمزدقان محمود نیالد کمال
 محمد نیدالدیرش به شانیا از ،یبادآبرزش عبداهلل به شانیا از ،یختالن اسحاق
 از وی خبوشان محمدی حاج به شانیا از ،اسفراینیی عل شاه خیش به شانیا از ،بیدوازی

 ،العاشقین ةجاد؛ 4الف133 – 131:  تا، بیارشاد المریدینخوارزمی، ) است دهیرس او به شانیا

 .(42: 2366نااری بخاری، : ؛ همچنین رک23-10 :363

 فرزندش او وفات از پس و شد یم ادارهی خوارزم نیحس نیالدکمال نظر ریز هینیحس ۀقیطر 

 .(31: 2364، چنین؛ هم12: 2366مایل هروی، ) رسد یم سلسلهی خیش مقام به نیالدفیشر

 خلفای خوارزمی
 کتابمؤلف  کهیطوربه ،است بودهی ادیزی ها فهیخلی دارا او که گفت دیبا خیشی خلفا ةدربار
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 کرده ذکر زین اوی برا بوده،ی کبر نیالدنجم به متعلق که را تراشیول خیش صفت ،نیالعاشق ةجاد

 امر نیهم ،گمارد یمی ا فهیخلی مکان هر در نیالدنجم ،است گفته نیالدفیشر طورکههمان. است

 نیا به زین راپدر خویش  ،الدین حسینرو کمالازاین ،بخوانند تراشیول خیش را او بود شده سبب

 .(63: 363خوارزمی، ) است خوانده صفت

 : کرد اشاره ریز افراد به توان یم ریزی ها فهیخل نیترمهم از

 مردم ازی ادیز ةعد و است بوده خیش ارشاد تحت سالی س حدود که یوقیخ محمد خواجه . 2

      مقصود خیش .1 ؛بودند درآمده هینیحس ۀسلسل به او ۀواسط به آهنگران، و هیشاهرخ و تاشکند

 خیش مرگ از پس و بود دادهی خیش رخصت سال ستیب حدود را او نیحس خیش که (وقیخ اهل)

 . 4 ؛یمنقشالق آرتوق خیش . 3 ؛است وقیخ در او مزار .است بودهمریدان ی راهنما سال ده حدود زین

 ننهاده نیزم بر پهلو سالی س نیالدفیشر ۀگفت بنابه و بوده سبزوار اهل که احمد نیفخرالد خواجه

ی صوف ابوالفتح . 5 ؛است بوده او کرامات جمله از قبور اهل ةمشاهد و ریضما بر اشراف و بود

 دنید به سالی س داشت خیش خانقاه با او ۀخان کهی کم ۀفاصل وجود با شده گفته: یخوارزم سلطان

 کرده یم شنا خی در ها زمستان در که بوده خیشی خلفا گرید ازی صاف شیدرو . 6 ؛است نرفته خیش

 به خوارزم از مریق 313سال در و بوده خوارزم اهل: یغجدوان محمود نیالدکمال. 6 ؛است

 است بوده زین حجاز سفر در و برده سربه خیش خدمت در مریق 343 سال تا و است رفته ماوراءالنهر

-105، 6گ :363 خوارزمی،) است نگاشته نیالطالب مفتاح نام به خیش کرامات و مناقب باب دری کتاب و

121) . 

حسین  خیش خیمشا از شمار بسیاری نیالعاشق ةجاد کتاب چهارده فصل در نیالدفیشر

محمد ) عارف محمدشیخ  عبدالسالم، خیش صادق، حمزه ،یحام محمد همچون؛ خوارزمی

موالنا علی  وی باباوال موالنا  ،یبدخش لیخل موالنا  ،یتنبکر خیش ،یخوارزم عبداهلل خیش ،(کارندهی

     ۀعلی بدخشانی نیز در رسال .(123 -121: 363خوارزمی، ) است آورده رای گرید ةعد و 5بدخشی

خالفت و تربیت خویش را از  ۀالدین حسین که خرقترین ارادتمندان کمالنام مهم السالسل جامع

سلسله و ادعای قطبیت برای  ۀالدین حسین دریافت کرده بودند، آورده است که نشان از ادامشریف

 .(51-44: تابدخشانی، بی) فرزندش پس از او دارد

ی آخ خیش  ،یصوفی عل خیش  صدر، خیش احمد، شاه خیش به توان یم خیش مالزمان نیترمهم از
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 خیش هرگاه و بوده خیش خدمتکاران از که) عطا پهلوان ملک،ی صوف محمود نیالدقطب ،یعل

 آمده خوارزم به روم از که)ی روم محمد موالنا  ، (است کرده یم فراهم را سفر اسباب داشتهی سفر

   .(60-64: 363خوارزمی، ) کرد هاشار یاوبه حافظ و( بود مشغول اضتیر به او درخدمت و بود

 است بوده سمرقند یشطر ۀیقر در سبز شهر هایتیوال از گریدی کی در خوارزم خیش خانقاه

  .(266 : 363خوارزمی، ) کرد بنا شام دری خانقاه عمر اواخر در و ،(214 : 363خوارزمی، )

 کرامات خوارزمی

مؤلف  کهیطوربه ،است داشتهی فراوان کراماتی و گفت دیبای خوارزم نیحس کرامات ةدربار

 خیش کرامات ازجمله. است داده اختصاص او کرامات ذکر به را باب کی نیالعاشق ةجاد کتاب

 نیالد فیشر خودی چشم یِماریب دادن شفا  نا،ینابی شفا رودخانه، از قیغر افتنی نجات به توان  یم

 بهی فرد شدهگفتهی حت. کرد اشاره توان یم ... وی ال و گل نیب از شتر دنیکش رونیب  ،یکودک در

 مجلس برکت به و بود او مالزم خوارزم خانقاه دری خوارزم خان پرس لیا از سلطان لفتحاابو نام

 خیش. ( 103 -236: 363خوارزمی، ) کند یم رها رای صور سلطنت و است دهیرس او بهی ا جذبه ،خیش

 خود. است بوده مذهبیحنفی فقه لحاظبه و جماعت و سنت اهل قیطر بری خوارزم نیحس

 کهی کسان است معتقد و کرده دیکلت آن ةریدا از نرفتن رونیب و جماعت و سنت قیطر بری خوارزم

در  اشعاری که او .(132 :تاخوارزمی، بی) است بوده امبریپ سنت متابعت ۀواسط به اند دهیرس کمال به

 عملبه شهیعا و عامان قبر از نهیمد در او کهی ارتیز و همچنین (26: 363خوارزمی، )مدح خلفا سروده 

 عهیش به قائل نیمنؤالم مجالس دری شوشتر اما. (264 :363خوارزمی، ) است مطلب نیا دیمؤ ،آورد یم
 خیش بریی افترا ،را  او تسنن باب در المفتاح کتاب دری غجدوان محمود سخنان و است خیش بودن

 و سنت موافق را آن ای کرده فهم خیش از کهی سخنان براساسی غجدوان است معتقد و دانسته

 را او بودن یسنّیی ها داستان آوردن با و است داشته منسوب سنت اهل مذهب به را او دهید جماعت

-261: 1، ج2356شوشتری، ) رسد یم نظربه اساسیب که است کرده اثبات را او بودن عهیش و رفتهینپذ

266). 

 بودهی ا گونهبه نیخوان و حاکمان با او ارتباط و اند بوده کار سر بر چراکسه نیحس خیش زمان در

 دستور خان آن و بسازدی مسجد کند یم امر نیخوان ازی کی به ترخانی حاج در بار کی که است
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 به که (مناطقی از ترکیه کنونی) کفه و قرم پادشاه خانیکراصاحبی حت. سازد یمی عمل را خیش

 اراده یب افتد یم خیش به چشمش که نیهم رودیم نماز به که جمعه روز است نداشتهی اعتقاد خیش

 با رسد یم هیقسطنطن به خیش کهی زمان شدهگفته نیهمچن. کند یم اریبس تواضع و رود یم او نزد

 که دهد یم نشان و (251 -235: 363خوارزمی، ) رود یمی عامان پادشاهان دارید به شانیدرو ازی جمع

 . است داشته مراوده پادشاهان با خیش خود و داشته ارادت خیش به نسبت زمان پادشاهان

 است کرده تخلصی نیحس خود اشعار در و بوده شاعر نیحس نیالدکمالاست که ی گفتن

 غزل و دهیقص ،یرباع قالب در او ازی اشعار العاشقین ةجاد در زین نیالدفیشر .(116 :تاخوارزمی، بی)

 .(4: 363خوارزمی، ) است آوردهی مانو شتریب و

 آثار

 از خواجه خیش منزل دری اداغ کیل در مریق 351 سال در را آن :نیدیالمر ارشاد ۀرسال -

ی بعض البته. (506: 2354افشار، ) است کرده فیللت بودهیی بدرآتا اوالد از که روزگار آن بزرگان

 نیالد تاج به را آن اشتباه بهی منزو ازجمله و اند دانسته مریق 315 در را آن فیللت سال محققان

 .(33: 2364؛ مایل هروی، 551: 1ج ،2336منزوی، )نیست  حیصح که دانسته منسوب (ق633:د) نیحس

ها را تحریر اوست که محمود غجدوانی آن ۀگاننام مستحدثی بر مقاالت چهل: چهل مجلس -

 (.246-246: 2366مایل هروی، ) گنجانده است مفتاح الطالبینکرده و در 

 یتبادکان نیحس نیالدتاج خیش
از او در آثار مهم سلسلۀ ذهبیه در شمار اقطاب این سلسله سخن گفته شده و جز اطالعات اندکی 

( 260: 2362) ذن خراسانیؤبرخی همچون م جملهاز. او دانسته نیستحوال و زندگی چیز دیگری از ا

 (2113: 3، ج2363الشریعه خوئی، امین) الدین نیریزیو قطب (64: 2341) ا زرگر تبریزیالدین رضنجیب و

الدین گرچه نجیب. اندمحمد کارندهی یاد کرده الدین حسین تبادکانی و مراداز او با عنوان تاج

گوید او را مرید که از محمد کارندهی سخن میسبع الماانی رضا در جای دیگری از کتاب 

 ةتذکرهمچنین در . (346: 2341تبریزی، زرگر ) کندب بالفصل وی معرفی میو قط الدین حسین  کمال
 الدینتاج ۀکارندهی را صاحب خرق شود محمدکه از آثار متلخر ذهبیه محسوب می السالکین

حسین که اهل تبادکان بوده، دانسته و در ادامه پیر و راهنمای تبادکانی را غالمعلی نیشابوری ذکر 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            12 / 18

https://erfanmag.ir/article-1-76-fa.html


   03                                                                                                                     ...سلسله کبرویۀ ذهبیه پس از 

اهلل استخری و اسداهلل خاوری به جمله احسانمحققان متلخر از. (66-66: 2366اردبیلی، ) کرده است

قاضی نوراهلل شوشتری  منینؤالم مجالسکه در بیان احوال او به ازآنجاییاحوال او اشاره کرده اما 

عنوان ا او ب که ازطوریبه ،اندهم آمیختهدرحسین خوارزمی  الدینکمال اند احوال او را بانظر داشته

-351: تا؛ استخری، بی153-156 :2، ج2361خاوری، ) اندالدین حسین خوارزمی تبادکانی یاد کردهتاج

 را نیالدفیشر خیش پدری خوارزم نیحس خیش مناقب قاًیدق او نسب و اصل انیب دری استخر. (353

 وی .(353و351: تااستخری، بی) است دانسته( مشهد ۀحوم دری اقصبه) تبادکان اهل را او اما آورده،

 به او اشارت به که است کرده انیب و کرده ذکری مشهد اهللفضل دیمر و هیذهب ۀسلسل از رای تبادکان

 صورتی شابورینی غالمعلۀ لیوسبه او کمال اما ،(یخبوشان محمد ایگو) دیرسی کامل خیش نزد

عارف در  محمدست که از شیخ الزم ایادآوری این نکته . گرفتی زن به را او دختر و رفتیپذ

شده است که امروزه مرقد او در کنار حریم  ه باعنوان شیخ محمد کارندهی یادهای ذهبیتذکره

رضوی واقع شده و بر سرِ درب آن، همین نام حک شده است و در افواه به پیر پاالندوز شهرت 

ترغیب و تهدید امام معصوم عارف قطبیت را با همچنین گفته شده است که شیخ محمد. دارد

 .پذیرفته و اساساً تمایلی به بیان و آشکار کردن قطبیت خود نداشته است

 و تیب اهل مدح دری اشعار اوی برا و الحکم فصوص شارح را حسینالدینتاج ،یاستخر 

 ازدهمی قرن لیاوا و دهم قرن دوم ۀمین در وا ارشاد زمان. است کرده ذکر هاآن دشمنان مذمّت

خوبی پیداست که احوال او را با که به بوده تبادکان در ازدهمی سدة لیاوا در شوفات و ،یهجر

 .(364-351: تااستخری، بی) خوارزمی اول خلط کرده است

   مجالس کتاب از را مطالبشی و ،یاستخر اذعان به توجه با که است الزم نکته نیا تذکر
حسین الدینة کمالکه به تفصیل دربار قاضی نوراهلل و کرده اخذی شوشتر نوراهللی قاض نیمنؤالم

 .(351: تااستخری، بی) است ختهیآمدر همبه را اول یخوارزم دو مناقباست  خوارزمی سخن گفته

 نتیجه

با نخست با احوال خوارزمی دوم خلط شده، اما  تر گفتیم احوال خوارزمیکه پیشطورهمان

بود و الدین مرید خواجه ابوالوفا خوارزمی و ملقب به تاجهای انجام شده مشخص شد که او بررسی

 .خوبی پیداستاحوال وی به
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وجود دارد،  تشابهاتیالدین حسین تبادکانی و تاج الدین حسین خوارزمیاما بین احوال کمال 

 :توان موارد زیر را برشمردکه می

 .زمرة اقطاب کبرویهها درذکر آن -

 .اندارادتمندان خبوشانی بودهکه هر دو از مریدان و این -

 .هادر سلک مریدان آن( محمد عارف) وجود شیخ محمد کارندهی -

 : توان موارد زیر دانستاساس منابع اصلی میاین دو صوفی را بر هایتفاوتترین اما مهم

 جامعو  العاشقین ةجادوجه با نامی از سلسلۀ حسینیه که در تذکره هیچهای ذهبیه بهدر تذکره -

 ۀکبرویه ذهبیه در دوران متلخر حتی با عنوان کبروی ۀبلکه سلسل ؛خوریمنمیآمده بر السالسل

همدانیه نامی است که  ۀحسینی ۀکه عنوان سلسلشود، حال آناحمدیه خوانده می ۀذهبی

 .می با ادعای قطبیت برای پدر خویش جعل کرده استزالدین خوار شریف

ابوری، که از احوال او جز ذکر او در ردیف اقطاب این های ذهبیه از غالمعلی نیشدر تذکره -

حسین تبادکانی و قطب ذهبیه پس از حاجی الدینعنوان پیر تاجسلسله چیزی دانسته نیست، به

الدین حسین نوشته شده، کمال دربارةهایی که محمد خبوشانی نام برده شده، اما در تذکره

 .نامی از وی نیامده است

( محمد کارندهی) عارف یخ محمدحسین خوارزمی شالدینط به کمالهای مربودر تذکره -

، سبع الماانیو  عباسی ۀتحفاما در آثار مهم ذهبیه از جمله  ،شودیکی از مشایخ وی معرفی می

 .شودالدین حسین تبادکانی معرفی میعارف قطب و جانشین بالفصل تاج شیخ محمد

 .در تبادکان استمحل وفات این دو صوفی یکی در حلب و دیگری  -

تحفۀ های ذهبی از جمله ترین تذکرهالدین برای خوارزمی سوم در قدیمیذکر لقب تاج -
، با وجود شرح فصل الخطاب نیریزیو  الماانیسبع جمله و سایر آثار مهم ذهبیه از عباسی

 .شود کار برده نمیهالدین حسین ببرای کمال این لقب السالسل جامعو  العاشقین ةجاداینکه در 

سوی به منابع ازدیگر با توجه به مذهب این دو صوفی باید گفت اظهار تشیع با استناد  سویاز -

که از طوریبه ،کنندای بوده است که وی را از هرات اخراج میگونهمحمد خبوشانی به

 ، لذابر تشیع او تلکید کرده است السالکین ةتذکر  عماد اردبیلی در ،نویسان متلخر ذهبیهتذکره
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-کرد و هماناساس سنت پیر خویش اظهار تشیع میبایست برحسین تبادکانی نیز میالدینتاج

که گفته شد جانشین بالفصل او یعنی محمد کارندهی در مجاور حریم رضوی مدفون طور

حسین خوارزمی به اقتضای سرزمین خوارزم بر الدینحال آنکه با استناد به منابع کمال. است

 .استطریق تسنن بوده 

ان سوی محققحسین خوارزمی تبادکانی ازالدیناینکه ذکر عنوان تاجبا نظر به ،کالم ۀخالص

اقطاب ذهبیه صورت گرفته خلط احوال این دو صوفی از  ةزمرمتلخری چون استخری و خاوری در

 الدینال تاجگفته شد ایشان در بیان احو کهطورهمان زیرا ؛ها بوده استروی سهو و از جانب آن

اند و آن در حالی قاضی نوراهلل شوشتری نظر داشته المومنین مجالسحسین تبادکانی بیش از همه به 

               را با خوارزمی دوم (ق 633: د) است که خود قاضی نوراهلل زندگی و احوال خوارزمی اول

الدین ادکانی لقب تاجکه در منابع ذهبیه برای حسین تبو ازآنجایی .خلط کرده است (ق 356: د)

   منینؤالم مجالسرو شاید عنوان خوارزمی را که متعلق به دو صوفی اول است از آمده، ازاین
 . اندگرفته

مریدان فراوانی در نقاط مختلف بسا حاجی محمد خبوشانی دارای توان گفت چههمچنین می

حسینیه در خوارزم و ذهبیه در خراسان  ۀکه سلسلطوریبه ،ویژه در خراسان و خوارزم بوده استبه

حاجی محمد خبوشانی در اولین دیدارش با  العاشقین،  ةجادطبق تذکره طرفی براز .اندادامه یافته

وسیله مجدالدین بغدادی از سال که بهاین سلسله پس از سیصد گوید کهحسین خوارزمی می

جویی پیدا نشد، باشد که توسط او سلسلهطالبی و  خوارزم به خراسان آورده شد از آن زمان والیت

حسین الدیندر ایران گسترش یافت که شیخ تاج حال آنکه سلسله ذهبیه بعدها .به خوارزم انتقال یابد

 .زمرة اقطاب این سلسله بر شمرده شده استذهبیه ازهای نامهکه ساکن تبادکان بوده نیز در کرسی

 هانوشتپی
اقطداب  عندوان یکدی از   خوارزمی بوده است که در کتاب خود از وی بده علی بدخشانی یکی از مریدان  .2

 .شمرده استکرده و مریدان و خلفای او را بر سلسله کبرویه همدانیه یاده

مطربدی سدمرقندی،    و ؛143-141: 2366ناداری بخداری،   رک، ): حسدین الددین برای آگاهی از احوال شدریف  .1

2366 :643-652). 
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، او را مرید حاجی محمد خبوشانی و پیر سلسدله پدس از وی ذکدر کدرده     جامع السالسلبدخشی نیز در  .3

بدر خبوشدانی، شدیخ     در قسمت سدوم ایدن نسدخه عدالوه    . (63-66نسخه خطی، بخش دوم، گ : رک). است

 .کندنقل می العاشقین ةجادلف مطالبی را از کتاب نیز از پیران او ذکر شده است و مؤعمادالدین 

دانشدگاه علیگدره    جدادة العاشدقین  در انتهای نسخه  المریدین ارشادخطی  این تذکر الزم است که نسخه .4

 .آمده است هندوستان

بده شداه    میدراث تصدوف  البته در کتداب  ، (الف 16گ : رک) اهلل بدخشی بودهلشاه خلی ةعلی بدخشی نو .5

 .(536-536: 2364لوئیزن، : کر)اهلل بدخشی نسبت داده شده است خلیل

 نامه کتاب
 .دریای نور: کوشش محمد خواجوی، شیراز، بهالسالکین ةتذکر، (2366. )اردبیلی، عماد -

 .کانون معرفت :، تهراناصول تصوف ،(تابی. )اهللاستخری، احسان -

 .توس :، تهرانبیاض سفر ،(2354) .افشار، ایرج -

 به کوشش محمد ،میزان الصواب در شرح فصل الخطاب ،(2363. )الشریعه خویی، ابوالقاسمامین -

 .مولی: خواجوی، تهران

کتابخانه دفتر تبلیغات  :، قم2206، شماره جامع السالسل، نسخه خطی (تابی. )بدخشانی، علی -

 .اسالمی

 .المانی مکتبة :، بغدادالعارفین یةهد ،(2352. )بغدادی، اسماعیل پاشا -

 .ریرکبیام :، تهرانیشناس سبک ،(2363. )یمحمدتق بهار، -

، زیر دانشنامه جهان اسالم، «تصوف در ایران بعد از قرن ششم: تصوف»، (2361. )پازوکی، شهرام -

 .المعارف اسالمی ةدائر: نظر غالمعلی حداد عادل، تهران

 .یفرهنگ مفاخر و آثار انجمن :، تهراننانیآفر اثر ،(2366. )کمال ،یجواد دیس حاج -

 .دانشگاه تهران: ، تهرانذهبیه تصوف علمی و آثار ادبی، (2361. )خاوری، اسداهلل -

به کوشش مهدی  نبون االسرار فی نصائح االبرار،ی ،(2360. )حسن بن الدین حسینخوارزمی، تاج -

 .انجمن زبان و ادبیات فارسی :تهراندرخشان، 

الدین کمالارشاد المریدین به انضمام  العاشقین ةدجا خطی ۀنسخ ،(363. )الدینخوارزمی، شریف -

 .علیگره :هندوستان ،حسین خوارزمی

  .هرگیلع :انتسودنه ،نیدیرملا داشرا ،(ات یب) .نیسح نیدلا لامک ،یمزراوخ -
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  کتاب پچا سهامی شرکت :تبریز ،سخنوران فرهن  ،(2340. )ن امپور،یخ -

 انجمن زبان و ادبیات :، تهراننبون االسرار فی نصائح االبراری بر مقدمه ،(2360. )درخشان، مهدی -

 .فارسي

 .احمدی: ، شیرازسبع الماانی، (2341. )رضاالدین زرگر تبریزی، نجیب -

 .امیرکبیر: ، تهراندنباله جستجو در تصوف ایران، (2360. )کوب، عبدالحسینزرین -

انتشارات  :به تحقیق و تصحیح محمد استعالمی، تهران الشعراء، ةتذکر ،(تابی. )سمرقندی، دولتشاه -

 .کتابفروشی بارانی

بن حسن  الدین حسینتاج ،االسرار شرح مانوی جواهر بر مقدمه ،(2360. )جوادشریعت، محمد -

  .مشعل :اصفهان خوارزمی،

، زیر نظر کاظم المعارف بزرگ اسالمی ةدائر، «ابوالوفا خوارزمی»، (2363) .شمس، محمدجواد -

 .المعارف بزرگ اسالمی ةدائر: موسوی بجنوردی، تهران

 .اسالمیه :، تهرانمنینؤمجالس الم ،(2365. )شوشتری، قاضی نوراهلل -

، به اهتمام محمد خواجوی، مقدمه بر تذکره شیخ محمد خبوشانی، (2331. )اهللعظیمی، احسان -

 .مولی: تهران

 حکمت، اصغریعل اهتمام وی سع به ،النفائس مجالس، (2313) .نیالدرنظامیم ،ینوائ ریشیعل -

 .منوچهری: تهران

تصحیح جعفر سلطان القرایی،  ،الجنانروضات الجنان و جنات  ،(2343. )کربالئی، حافظ حسین -

 .بنگاه نشر و ترجمه کتاب: تهران

 دیس کمال حاج ،ثمرات القدس من شجرات األنس، (2366. )لعلی بدخشی، میرزا لعل بی  -

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی: تهران ،یجواد

 .مرکز: تهران، ترجمه مجدالدین کیوانی، میراث تصوف، (2364. )لوئیزن، لئونارد -

-کتاب   های عرفانی، ادبی و ها و رسالهدفتر مقاله: سایه به سایه، (2366. )مایل هروی، نجیب -

 .گفتار: ، تهرانشناختی

حسن خوارزمی، بنالدین حسینتاج ،الحکمشرح فصوص، مقدمه بر (2364. )ددددددددددددددددد  -

 .مولی: تهران

 :تهران خواجه نقیب االشراف نااری بخاری، ،مذکر احباب مقدمه بر ،(2366. )ددددددددددددددددد  -

 .مرکز
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کوشش اصغر جانفدا، مقدمه و ، بهالشعراء ةتذکر، (2366. )دمحم مطربی سمرقندی، سلطان -

 .دفتر نشر میراث مکتوب: تهران عالمرودشتی،تحشیه و تعلیقات علی رفیعی 

مرکز تحقبقات فارسی  :آباداسالم، پاکستان یهای خط فهرست نسخه ،(2420. )منزوی، احمد -

 .ایران و پاکستان

 تحقیقات مرکز :آباداسالم بخش،گنج کتابخانه یخطی ها نسخه فهرست ،(2336. )دددددددددددد  -

 .پاکستان و رانیای فارس

 .انس تک: ، تهرانتحفه عباسی، (2362. )ذن خراسانی، محمدعلیمؤ -

جعفر محجوب، کوشش محمدبه طرائق الحقایق، ،(2361. )نایب الصدر، محمد معصوم شیرازی -

 .سینایی :تهران

تصحیح و تعلیقات نجیب  مذکر احباب، ،(2366. )نااری بخاری، حسن خواجه نقیب االشراف -

 .مرکز :مایل هروی، تهران

بنیاد فرهن   :د، تهرانؤیّکوشش حشمت مبه ،فرائد غیاثی ، (2356. )الدینیوسف اهل، جالل -

 .ایران زمین
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