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         غالب غالب غالب غالبافافافاف    غايبغايبغايبغايب

   هجري قمري826شورش صوفيان در ختالن در سال 

بررسي گردد، الزم است اندكي به عقب . م1423./ق.ه826پيش از آنكه شورش 
ج صوفيان با مير سيدعلي همداني و مريدان او خرو. برگشته، به زمينة بروز آن پرداخته شود

، مير سيد علي  در فرارودنشستن امير تيموربه تخت بعد از دو سال . سخت مرتبط است
به عقيدة عالم پاكستاني .  به ختالن آمده، در آنجا ساكن شده بود773/1372همداني در سال 

 وخيم شدن اوضاع داخلي  پس از756/1355محمد رياض، مير سيد علي همداني بعد از سال 
 اما يكي از مريدان صادق همداني، نورالدين جعفر بدخشي در اثر 1.ايران به ختالن آمده است

 اين فقير را، يعني نورالدين 773در تاريخ ! اي دوست«: چنين آورده است» ��
	��� ����«خود 
صل آمد و مدتي در آن ول ارتحال حازاهللا ن شاه رحيم جعفر به خطة مبارك ختالن در قرية علي

اهللا حاضر آمد و گفت كه در خواب ديدم كه   روزي برادرم حقگوي رحيم. قريه موطن گشتم
 دوستي از دوستان خداي تعالي بيايد در موضع زمستاني ،چون يك سال بگذرد: گفت قايلي مي

ا در آن مر.  امروز يك سال است از آن تاريخ.زنهار كه صحبت او را غنيمت داريد. عليشاهيان
ل برفت و در منزل اخي حاجي زو چون در آن من. گردد موضع بايد رفت كه بينم چه ظاهر مي

ول كرده است و بشناخت كه زول كرد، ديد كه درويشي نوروشي با عمامة سياه دلكشي نزن
 دوست خداي كه قايل غيبي از آن خبر داده، اين شخص است كه او را سيد علي همداني نآ

 به جانب منزل جديد كه خدمت اَخي )سيد علي همداني(... عت كرد و مريد شدپس بي. گويند
. و اخي به سعادت صحبت آن حضرت مشرف شد. حاجي در قَبچيقاي امارت كرده بود، برفت

  2.»و سه ماه زمستان در آن منزل اقامت ورزيدند
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 قرية  به ختالن آمده، در1372گردد كه علي همداني در سال  از اين خبر معلوم مي
عليشاهيان گروهي . شاهيان در قَبچيقاي ختالن سه ماه زمستان را گذرانده استي عليتابستان

هاي برجستة آنها اخي حاجي   يكي از نمايندهبودند كههاي ثروتمند محلي  از فئودال
باشند كه هر دو از مريدان و پيروان صادق  ختالني مي حاقسعليشاه و ديگر خواجه ا طوطي

او زاده و ساكن شهر . جعفر بدخشي از خاندان عليشاهيان نبود. اني بودندسيد علي همد
 يكي از شهرهاي مشهور 10 قرنروستاق در . بازار بدخشان بود روستاقتر  دقيقروستاق يا 

  .آمد ختالن به حساب مي
 عليشاهيان همين را بايد ذكر نمود كه قرية ي و تابستانيهاي زمستان در خصوص قريه

يشاهيان تا امروز در منطقة كوالب واليت ختالن برجاي و معروف و مشهور  عليتابستان
 روستايآباد در نزديكي   در ناحية مؤمن،عليشاه نام داشته  هنوز هم خواجهروستاآن . است

. واقع بودندي از هم  يك كيلومترفاصلة تقريباً در روستااين دو . مشهور لَنگَر واقع گشته است
ه و لنگر در منطقة بلند كوهي جاي گرفته، در تابستان بسيار سرسبز عليشا روستاهاي خواجه

 كه در آن وقت در آنها خواجه عليشاه و سيد 11روستاهاي مذكور در قرن . باشند  ميخنكو 
  .رفتند  ميشمار در منطقه به  هاي ترغيب شيعه يكي از نقطهزيستند،  حسن شاه خاموش مي

ميرنشين ا يكي از مركزهاي معروف - قَبچيقايقرية زمستاني عليشاهيان در نزديكي 
آورده كه با » قَبچيغاچ« آن را در شكل يالدين علي يزد شرف.  واقع گشته بود14ختالن قرن 

 شكل درست به احتمال زياد ، و اشخاصايي نامهاي جغرافيتوجه به اهتمام وي در ثبت دقيق
 عليشاهيان يزمستانموضع   عنوانبه آن را  آنجا كه از وهمين قبچيغاچ است نه قبچيقايآن 

 قبچيغاچ يا به گمان غالب،. اي نيست كه آن در وادي قرار داشته است ذكر نموده، شبهه
 يعني شرق و جنوب  ختالن بود، در پايينميرنشينا جايگاه  آنجا كهقبچيقاي مذكور از

 روستاي يكي عليشاهيان در نزدي واسع در روستاي زمستانيروستاي قَينَر ناحية امروز
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در موضع نامبردة قَينَر تا ) قصر سفيد( آقسراي -قصر محمد ميركه. علي قرار داشتي امامامروز
ن قينر ي پايبزرگ چشمة يكي در نزددو طبقه ي در شكل قصر20سالهاي چهل و پنجاه قرن 

  .باشد تپه در شمال چشمة مذكور واقع ميبه صورت امروزه آن قصر . وجود داشت
در ختالن چند مدت زندگي كرد، مردم زيادي از فقرا و ثروتمندان و چون علي همداني 

كردند و به پيروان و مريدان  يعت ب ،حتي از جملة اميران طبق عادت آن زمان به او دست داده
خصوصاً .  پيدا كردزيادبا همين سيد علي همداني در ختالن آبرو و نفوذ . يافتند او تبديل 

حاق ختالني كه خود داماد ستمند عليشاهيان با رهبري خواجه اخاندان بزرگ و بانفوذ و ثرو
 تحت نفوذ او به طور كامل ،سيد علي همداني بود، تعليمات استاد و پدرعروس خود را پذيرفته

ها   به والي ختالن پند و نصيحت،هاي علي همداني به محمد ميركه  بعضي از نامهدر . قرار داشت
  3. است شدهداده

 بايد در ينزد علي همداني وقت زيادرفتن  راي مردم براي بمنابع،بر اساس گزارش 
صف مريدانش . استنفوذ و آبروي زياد او در اين منطقه اين امر نشانة ايستادند كه  نوبت مي

 آنها نزد امير تيمور .انگيخت شيوخ محلي را بر بخل و حسد همين امر  وخيلي افزوده بود
جعفر . خواهد سلطنت را از او بگيرد  كه علي همداني ميداغوا كردند و گفتنشكايت بردند و 
حضرت مير چون در ختالن ساكن گرديدند، اَكابر و «:  نوشته استخصوصبدخشي در اين 

 دست داد كه اگر اميحزداچنان غوغا و . اشراف آن ديار به شرف ارادت ايشان مشرف شدند
تردد بسيار و مالزمت ت وي مشرف گردد، طت و مخالسخواست به شرف مجال كسي مي

مفسدان به امير ) اغواگران(مغويان . بايست نمود، تا دولت مالقات ميسر گردد يشمار م بي
ايت به هم رسانيده و هن  عرض كردند كه سيدي در ختالن پيدا شده و مريد بيگوركانتيمور 

 چون .ختالني پسر امير آرامشاه مريد وي گشتهاسحاق از جمله خواجه . مدعي سلطنت است
امير آرامشاه را دخل تمام در سلطنت امير بوده، انديشه نموده كه ارادت خواجه اسحاق باعث 
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. برند به نزد امير تيمور ميرا ) علي همداني(به هر حال حضرت مير . سلطنت وي گردد) فساد(
ه اسحاق با شتاب تمام قبل از ورود و وصول حضرت مير به اردوي امير تيمور خود را جخوا
رساند، نظر پادشاه كه به وي   خود را به پادشاه مينچو. شناخته و پادشاه وي را مي. رساند مي
وي ). بستند ها در آن وقت دستار سياه مي شيعه(بيند كه دستار سياهي بر سر بسته   مي،افتد مي

رفته است مريد شخصي شده ] كه[اين مغولَك را بزنيد «: مده، فرموده كهيارا از آن خوش ن
خواجه . بعد از آن پادشاه فرموده كه دستارش از سر برگيرد» .كه باعث فتنه گشتهاست 

گذارم كه اين را از سر من  نمي. مگر سر من برود، اين دستار از سر من جدا شود«فرموده كه 
خواجه هزار و . »دو هزار اسب قبچاق بدهد تا به وي آسيبي نرسد«: امر شده كه. »بردارند

  .اند وده وي را گذاشته قبول نمبدويست اس
و اين مشهور بوده كه حضرت مير . اند مجمالً حضرت مير را به مجلس شاه آورده

در اين مجلس جاي مير را به نوعي تعيين نمودند كه پشت به قبله . نشينند پشت به قبله نمي
ايم  هپادشاه اول خطابي كه كردند اين بود كه شنيد .چون مير درآمدند همانجا نشستند. نشينند

نشينيد، امروز چون است كه بر خالف مقرر واقع شده و  كه شما هرگز پشت به قبله نمي
ايد؟ حضرت مير انديشه نكرده فرمودند كه هركه رو به شما كند،  پشت به قبله نشسته

اين چه غوغايي است كه به   فرمود كه،پادشاه منفعل گشته. شك پشتش به قبله خواهد بود بي
نوبة در خلوت نشسته بودم، . انديشة شما غلط افتاده«حضرت مير فرمودند كه اي؟  هم رسانيده

ديدم كه . من قبول نكردم. فرهسمثابة تمام عالم را به من عرض كردند به . واقع شدعروجي 
ما رو به . ». .. و طالبه كالب����الدنيا «: ربود و آن را در) كنايه از تيمورلنگ(سگ لنگي آمد 

  .»! دنيا را طالب نيستيم، خاطر جمع دارايم، آخرت آورده
رت ذدر مقام مع.  نمود كه عالمگير خواهد بودستنباطاامير تيمور از اين كلمات 

از جانب «: فرمودند كه. رخواهي نمود، التماس بودن ايشان را كرد، قبول نفرمودندذ ع،درآمده
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م داللت كنم، شايد كه به  كه به كشمير روم و آن ديار را به اسالمأمورم يحق جلّه و اَعل
امير تيمور را خيرباد . »بنابر اين روزي چند در ختالن مسكن گزيدم. اسالم مشرف گردند

  4.»گردند  باز متوجه ختالن مي،گفته
سيد علي همداني هيچ وقت . آميز است آورده شد، قدري اغراقالبته آنچه كه 

هركه رو به شما كند، « كه شدبادر حضور امير تيمور خونخوار گفته توانسته است  نمي
سگ لنگ آمد و «بگويد كه  يا اينكه ياراي آن را نداشت ،»بيشك پشتش به قبله خواهد بود

اند و سيد علي همداني با وجود آن همه مردانگي  بافتهساخته و اينها همه . »بگرفترا ) دنيا(آن 
 نيز جرأتياست و چنين از بيم جان هيچ وقت سخنهاي مذكور را در حضور امير تيمور نگفته 

حادثة . نزديك است امير تيمور به حقيقت توسط خواجه اسحاق ختالني تنبيهولي . نداشت
.  استرخ داده 73- 774/1372 در سال كاييذامالقات امير تيمور با سيد علي همداني، به عقيدة 

 و به موجب .از قلمرو ما بيرون رو: گفت] به او[تيمور » «االبرار ايفحت«طبق نوشتة مؤلف 
 حرامدر آن واليت خوردن و آشاميدن در قلمرو وي را بر نفس مبارك سيادت پناه آن جواب 

اين ملك خداست و سامان درست كردند و : الحال در مسجد نشستند و گفتند كه في. كردند
  5.»رسيدند) در راه كشمير(به طي مكان بر كوه بِرِنْجال 

 از ترس تيمور حتي از اين مالقاتمداني بعد از اين جمله عيان است كه سيد علي ه
خوردن و آشاميدن را در ملك امير تيمور بر خود حرام گردانيده، زود از ختالن بدر رفته 

  :از ختالن به كشمير رفتن علي همداني بيتي داردعلت  در بارة  شاعر بدخشي كشميري. است
  6ف گذر كرديركي امير اين ط    گر نه تيمور شور و شر كردي

به . كرد  در آنجا زندگي مي،م از كشمير به ختالن آمدهئبا وجود آن علي همداني دا
هر گاه امير تيمور از ماوراءالنهر براي «: كايي كه ظاهراً به نظر ما درست استذنوشتة ا

حافظ . »...گشته و برعكس باز مي» ختالن«سيد به «رفت،  سركوبي مخالفان بيرون مي
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آخر در .  عالم را سير فرمودندمورةعمسه نوبت ) علي همداني(اه آن گ «:نويسد كرباليي مي
هاي   اين خبر بيانگر آن است كه هنوز در ميانه7.»ختالن و بدخشان و كوالب قرار گرفتند

 ذكر گرديده به طور مستقل از ختالن ، شهر كوالب با آبادي خود نفوذ زياد پيدا كرده14قرن 
. اند كرده گاه در بدخشان و گاهي در كوالب استقامت مي،  در ختالنو علي همداني گاه. است

ها علي ند و در آن وقتهاي تيمور از يك تا هفت سال ادامه داشت در حقيقت بعضي هجوم
خصوصاً  كه از . گشت  داشت، برميخانواده  وهمداني به ختالن كه در آنجا مريدان صادق

 راه تافسرّان بدخشان تا كشمير معليشاه در نزديكي درياي ونج از طريق كُ روستاي خواجه
به ختالن آمدن علي همداني باز در آن بود كه او در ي پي در سبب ديگر پ. نسبتاً نزديك است

اي بنا نموده و حتي براي مزار خود جايي  آنجا روستايي خريده، در آن روستا خانقاه و مدرسه
  8.مقرر ساخته بود

 ماه به ختالن 6 او را بعد عشن 786/1384بعد از وفات سيد علي همداني در سال 
علي يكي روستاي امام در نزدنگارنده كه به عقيدة 9)يا خانقاه ميمون(آورده در خانقاه مبارك 

  10.كهنة ناحية واسع قرار داشت، در ملك خودش گوراندند
ولي با وفات علي همداني كار او نه اينكه ختم شد، بلكه به سبب تواجد مريدان و 

 امير مĤخذ موجود از مريدان مير سيد علي همچون. يافت و بانفوذ رواج تمام پيروان صادق
عليشاه ختالني، نورالدين جعفر بدخشي، كه ختالن را وطن  عمر خُمي ختالني، شيخ اخي طوطي

خادم خانقاه (الدين ختالني  خود قرار داده بود، خواجه اسحاق عليشاهي ختالني، شيخ شمس
  .اند  ياد كرده...و ) خادم خانقاه ختالن(، شيخ محمد شامي )ختالن

 داشت، تا به واالبا وجود آنكه نورالدين جعفر بدخشي در نزد علي همداني مرتبة 
، خرقة واليت و » منا نورالدين بيعت كردن اوال بود از بيعت كردن باب«: گفت حدي كه مي

اق به علي همداني زيرا خواجه اسح.  خواجه اسحاق ختالني رسيد–جانشيني او به دامادش 
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 پيشتر نان كهخواجه اسحاق، چ. »ايقه نداشتهضدر جان و مال م«هاي شايسته كرده  متدخ
 ي فئودال،آباد برآمده عليشاه ناحية امروزة مؤمن ، از خاندان عليشاهيان روستاي خواجهشدقيد 

فسر ذكر ا بيك سرخ علي ميرزا فضل» تاريخ بدخشان«عليشاه كه در  خود خواجه. ثروتمند بود
عليشاه در قرن  خواجه آنجا كه از.  مريدان سيد حسن شاه خاموش بودهاو رفته است، از جمل

 او درآورده بود، از همين حكرد و دختر خود را به نكا  به شاه خاموش بسيار مهرباني مي12
  11.لقب داده بودند» نواز شاه خاموش«سبب او را حتي 

 و  ياد شد، او به خاطر پيرچنان كه( بود خواجه اسحاق ختالني كه مردي ثروتمند
 50و بعد از سر پيرش )  جريمه داده بوداسب تكاور 1200ش علي همداني به امير تيمور مرشد

 به ارشاد مريدان و پيروان علي همداني و مريدان خود شغل ،سال به مسند شيخي نشسته
ي افزوده، نفوذ خود بايد گفت كه صف مريدان و پيروان خواجه در اين مدت خيل. ورزيد

در بين مريدان خواجه دو نفر نهايت مشهور .  شده بودمنتشر بسيارخواجه نيز در اين منطقه 
يكي از آنها كه با خروج صوفيان . هاي خاص خود را سازمان دادند  هر كدام آنها مذهب،شده
 و ديگري) 65- 1464- 1392- 869/93- 795( راهبري كرده بود، شيخ محمد نوربخش هابعد

 اولي مقتدر،از اين دو مريد . بود) 68- 1467- 872/1387- 789(آبادي  سيد عبداهللا برزش
ذهبية «و دومي مؤسس جريان صوفيه با نام » نوربخشيهذهبية «ار جريان صوفيه با نام ذاساسگ

خواجه اسحاق طرفداران بسيار خود را داشتند و به  اين دو مريد. گرديدند» اغتشاشيه
. دادند، خصوصاً در مسئلة مهدويت  ضديت نشان ميتصوفقهي و ل فئيكديگر در مسا

  .نوربخش طرفدار مهدويت بود اما عبداهللا نه
 بعد به ختالن آمد و مريد خواجه اسحاق بود وزستان و خزادةشيخ محمد نوربخش 

ولي .  به درجة كماالت رسيده بوددرس گرفته،اي زمان خود از محضر علمنوربخش . گرديد
تواند به افالطون  مي«گفته است كه   ميمغرور شده وهاي ديني و دنيوي خود  دانشاين مرد از 
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عصري مثل او  داشت كه همزمانانش از داشتن چنين هم همچنين اعالم مي. »رياضيات بياموزد
لقب » امام و خليفة همة مسلمين« در عناوين غزلهايش او خود را ،غير از اين. بايد فخر نمايند

  12.داده است
ناميد و به » نوربخش«ر اول محمد را خواجه اسحاق بر اساس خوابي كه ديده بود، با

هاي ديني و دنيوي خرقة مبارك سيد علي همداني را از كتف خود  سبب كماالت او در دانش
او را بر مسند ارشاد نشاند و امور «به نوشتة قاضي نوراهللا .  به محمد نوربخش پوشاند،گرفته

سلوك باشد، به داعية هر كه را «: و فرمود... كردتفويض ان را به او خانقاه و جميع سالك
رجوع نمايد كه اگرچه به ظاهر مريد ماست، اما در حقيقت ) محمد نوربخش(خدمت مير 

بسياري بيعت كردند و . و ظاهراً ياران را به خروج بر شاهرخ ميرزا برانگيخت. »پير ماست
خصي از مريدان موسوم به سيد عبداهللا مشهدي معروف ش» !سر ببازيم و رو نگردانيم«: گفتند

: نوربخش گفت. كردند] به شاهرخ ميرزا[ياران عزيمت خروج . آبادي حاضر نبود به برزش
بايد نيست و با پادشاهي مثل شاهرخ ميرزا كه  اين كار چنان كه مي) آمادگي( استعداد احالي

. »ي استعداد تمام مقاومت نتوان كرد است، بمسلطبر ايران و توران و هند و عرب و عجم 
از خروج انبيا ياد بايد آورد كه . اين زمان وقت است«: ي نشد و گفتضخواجه اسحاق را

  13.»ايشان را در وقت خروج هيچ استعداد  ظاهر نبود
 خواجه اسحاق و محمد ، پيروان علي همداني826/1423 در سال بدين ترتيب،

سبب شورش .  شاهرخ ميرزا شورش برداشتند،دة تيمورينوربخش در ختالن به مقابل شاهزا
بايد راهبر و خليفة ديني و دنيوي مسلمانان   امام مي،موافق تعليمات شيعه. ي بودتنزاع عقيد

و . ناميد مي» خليفه«و » مهدي«خواجه اسحاق مريد خود محمد نوربخش را در آن سالها . باشد
 اگر محمد 14.ناميده است» ليفة مسلمينامام و خ«خود محمد نيز در غزلهايش خود را 

نوربخش امام و خليفة همة مسلمانان باشد، پس شاهرخ ميرزا ناحق بر مسلمانان حكمراني 
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 در همين ايدة 826ريشة خروج صوفيان در ختالن در سال  پس! كند و بايد از حكم رود مي
  . استنهفتهعي يش

 سال آنها داشتند، با شاهرخ اي كه در آن فهميد با آن قوه محمد نوربخش خوب مي
در . اما سخنان پيرش خواجه اسحاق را نتوانست رد نمايد.  نمايندهتوانند مقابل ميرزا نمي

آبادي با   عبداهللا مشهدي برزش-  مريد ديگر خواجه اسحاقشورشي كه در ختالن سر زد،
زمان خود شاهرخ ميرزا به مقابل آنها يكي از مال. شركت نورزيدنددر آن طرفداران خود 

  . فرستاداهپس هبايزيد شيخ را با يك دست
اين كوه .  به طرف كوه پيري رفتند،ان به سوي كوهستان ختالن عقب نشستهيشورش

 درة ناحية شورآباد و درواز قرار ميانة در كهامروز نيز در ختالن با همين نام مشهور است 
آباد قرار   در شرق مؤمناين كوه. ه كردتوان مشاهد ميآباد نيز  كوه پيري را از ناحية مؤمن. دارد

به قول پدرم غايب . زمستان و تابستان پر از برف استدر فصل   قلة آن كوه دايماً،داشته
اما .  كوه پيري ناميده شده است،قله آندايمي ، به سبب سفيدي )1918سال تولد (اميرزاده 

 آخرين نبرددر . نتوانست بگيرددستة بايزيد شيخ را راه  سددشواري برآمدن به كوه پيري نيز 
 تن از صوفيان 80در اين جنگ حدود . دندشخواجه اسحاق و برادرش و محمد نوربخش اسير 

هنگامي .  خواجه اسحاق نيز كشته شدندانپسرتن از طرفداران آنها و همچنين دو از  برخيو 
زا از جملة اميران  صوفيان را به بلخ بردند، در نزد شاهرخ ميريكه آن سه نفر سرداران شورش

 آنها به ميانه  .و نزديكان او چند نفري بودند كه به خواجه اسحاق دشمني ديرينه داشتند
چندان گناهي نخواهد بود، را ) يعني محمد نوربخش( به شاهرخ گفتند كه اين سيدزاده ،درآمده

در . كندو او را بر اين داشت كه خروج » تو مهدي هستي«: پير وي گفته است كه«زيرا كه 
خواجه . ، اما خواجه اسحاق با برادرش كشته شدندرهايي يافتنتيجة اغواي دشمنان نوربخش 

 در بلخ به 826/1423 و از روي معلومات ديگر سال 827/1424اسحاق در ماه رمضان سال 
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آبادي بر مسند   بعد از قتل خواجه، برادر و دو پسرش، سيد عبداهللا مشهدي برزش15.قتل رسيد
ماندة علي همداني و خواجه اسحاق كه اكثر پيرو   به مريدان و پيروان زنده،نشستهارشاد 

اين جريانِ او را . كرد جريان كبرويه بودند و در آن عصيان شركت نداشتند، راهبري مي
  .گويند مي» هبية اغتشاشيهذ«يا » هبيهذ«

 ك ازتنها شامل شماري اندعصيان صوفيان در ختالن از آن سبب شكست خورد كه 
 طرفداران و نيز شماري اندك ازصوفيان و پيروان خواجه اسحاق و محمد نوربخش و 

ر كنار مانده ب از اين حركت اجتماعيهاي ديگر  اكثر مردم و طبقه. خويشان آن صوفيان بود
تمام اقشار جامعه را به جنبش خود جلب  شورشي از آن جهت نتوانستندسرداران . بودند

گرايانة آنها كه محمد  دعوتهاي شيعه. مذهب بودند  اساساً همه سنيكه مردم محلنمايند، 
نوربخش را مهدي آخرزمان و امام اعالن كرده بودند، اكثر مردم را از آن حركت ديني 

  .رويگردان كرد
در آنجا با كوشش وي . رات و از آنجا به شيراز فرستادنده به ابتدامحمد نوربخش را 

در كردستان او باز دعوي .  به عراق و بعد به كردستان رفت،ابراهيم سلطان آزاد گرديده
 به گرفته،اما با فرمان شاهرخ او را . خالفت كرد و حتي در آنجا به نامش سكه زدند

 به هرات گرفته و باز، ولي عاقبت او را رفتخال  او از بند گريخته به خل.آذربايجان آوردند
 ،كه در مسجد جامع در نزد مردم سخنراني كردهدر هرات او را فرمودند . نزد شاهرخ آوردند

در . چنين كردهم او .  و خالفت توبه نمايدتهاي اماميهايش و خصوصاً دعو از گفته و كرده
 آزاد زد،تعليم ديني و صوفيانه محدود سامشروط بر اينكه تنها به  او را 45- 848/1444سال 

. به شيروان و از آنجا به گيالن فرستادندولي ديري نگذشت كه او را اول به تبريز بعد . نمودند
در  در روستاي سلْغان ، پس از مرگ شاهرخ از نظارت خالص شدهتنهامحمد نوربخش 

  16.بود  وفات در آنجا هنگام و تا زيدنزديكي ري مسكن گ
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 ادعاي مهدويت و خالفتها از دعوي   و عذابها مشقتاز تحملمحمد نوربخش بعد 
، خودبزرگ بيني دست نكشيد عجيب و غريب ادعاهايحياتش از دست كشيد، ليكن تا آخر 

باشد، متبحر در اين زمان اگر سيدي باشد كه در همة علوم شرعي و حكمي «: گفت  ميكهچنان
اين حروف در همة عالم هيچ كس به ) نويسندة(است و غير كاتب ) يعني نوربخش(مظهر اين 

اي ديگر دشمني شاگرد خواجه اسحاق ه و يكي از سبب. »جامعيت اين صفات موصوف نيست
  17.او باشد و خودنمايي غرورآبادي با نوربخش شايد در همين  ش عبداهللا بزر–

الدين  فقط شمس.  ساله بود90در بلخ به قتل رسيد كه  يخواجه اسحاق ختالني هنگام
 18. استعنوان كرده سال 74خود هنگام كشته شدنش » نامه سلسله«ختالني سن خواجه را در 

يعني .  برابر استي ميالدي امروزو سال شمسي 93 ا سال هجري قمري ب96ناگفته نماند كه 
  .است سالگي كشته شده 93خواجه اسحاق در 
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