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        زادهزادهزادهزاده    حاجي حسين موسيحاجي حسين موسيحاجي حسين موسيحاجي حسين موسي
  الدين نوري  بديعدينال تشيخ مصلح

  
يكي از علماي صوفي كه از لذات دنيا رميده و بسيار سرما و گرماي حيات را 
چشيده، عالم علم رباني و شناور بحر معاني، شاعر و متفكر برجسته و از جملة 

  ...الدين نوري است الدين بديع  ولي شيخ مصلحت حضرت،ءاهللا اوليا
 ميالدي به 1133وي در سال . لدين استا الدين شمس نام اصلي شيخ مصلحت

.) ق. هـ619- 525( ميالدي 1223 و در سال اند  سال عمر ديده90دنيا آمد و تقريباً 
  .اند چشم از جهان فرو بسته
 دهقان به اي خانواده و اسناد معتمد در شواهد بر اساسالدين  شيخ مصلحت

ز مهر و شفقت مادري بهرة از نوازش پدر خيلي زود محروم شده، اما ا.  استدنيا آمد
  .اند بيشتر گرفته

 به زماني راست الدين دورة طفوليت و نورسي و جواني حضرت شيخ مصلحت
آمد كه در سراسر ماوراءالنهر و خراسان فضاي سياسي نامعلوم، آشوب و جنگ و 

تاريخ گواه است، لشكر نيرومند . اي در اوج خود بود هاي مذهبي و قبيله جدال
ها، اين سرزمين باستاني را به خاك و خون ا، چنگيزخان و مانند اينه قراختايي

  .آغشته نموده بودند
كَتوان ( قشون سلطان سنجر در موضع 1141 كه سال دهند مورخان گواهي مي
در . شوند مار مي و ها تار از جانب لشكر قراختايي)  جِزَخهاي بلُنغور واقع در نزديكي

بعداً . شوند  شهرهاي سمرقند و بخارا ضبط مي1142اواخر همان سال و اوايل سال 
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 و لشكر ان بين حاكمان آن دور1206- 1195سالهاي بين  يدهاي شددر جنگ
هاي لشكر ، صداي مردم خجند و مواضع اطراف آن بر ضد بيدادگريچنگيزخان

  .چنگيزخان بلند شد
 چين از خاك» ها قراختايي«نشين  هاي باديه  قبيله12 عصر 30در سالهاي ...«

 آمدند و در كنارة درياي چو قرار نگورچ به واسطة گذرگاه كوهي ،ركت كردهح
 200 تا 150 خيمه آراسته شد كه در آنها از 40000در اين قرارگاه قريب . گرفتند

ها به دولت  ها با قراخاني از اينجا قراختايي. هزار نفر لشكر جمع آورده شده بود
تا خجند » ها قراختايي« لشكر 1337 در سال .سلجوقي يكچند ضربة قطعي رساندند

، قوة حربي خان آن وقتة ماوراءالنهر محمودخان را كه به دولت پيشروي كرده
تاريخ مختصر خلق «غفوراف، . ب(» .تماماً تار و مار نمودندكرد،  سلجوقي اطاعت مي

  : نيز.)1947آباد،  استالين. 216- 215جلد اول، ص » تاجيك
«Очерки истории СССР IX-XIII вв». Изд. АН СССР. Москва, 

1953, стр. 517). 

كنند ناقالن اخبار و كاتبان دربار از اينكه تقريباً در سالهاي  روايت مي
امروزه ديهة (ها از جانب ديهة ختايريزه   چون لشكر قراختايي1141-1442
 با چند شود،  به شهر خجند به هجوم گذشتني مي)اف قشالق ناحية جبار رسول ازبك
هاي ورود به خجند و ضبط قلعة او را  و سمت تباع و مشاوران خود مصلحتاز ا

دانست كه خجندشهر در موضع خيلي  ها مي چون لشكر قراختايي. شود جويا مي
دلكش جايگير شده و هميشه در ضبط آن تدبير يا برعكس تنها فريب را بايد به 

ريزه او فرستادة خود را به شهر از موضع ختاي. وگرنه خيلي مشكل بود. كار برد
نمايد كه كجايند پيشوايان اين شهر كه با سرلشكر  و طلب ميكند  خجند اعزام مي

از حساب بهترين علماي .  و گذار نمايند ما در تسليم نمودن شهر بي خونريزي گفت
ها به آن  آن زمانه، به نوبت دو نفر از علما براي آغاز مذاكره با سرلشكر قراختايي
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لشكرباشي تنها با يك سؤال به نمايندگان شهر خجند مراجعت . روند وضع ميم
  :كند مي

  ؟كه آورد) يعني براي اشغال نمودن شهر خجند( ما را به شهر خجند - 
  :گويد فرستادة اول مي

  ! شمار را به شهر ما خداوند آورد- 
زيرا كه خداوند هرگز به كار ضبط و . جواب به سرلشكر معقول نيفتاد

  .كند ري  جنگ و جنجال امر و فرمان نميآزا ممرد
او نيز به اين معني جواب گفت كه خود شما آمديد و . نفر ديگري را آوردند

چون اين پرسش را خود .  از تن جدا كرده شدرند كه سر اين دو عالموآ در روايت مي
  .گذراند سرلشكر مي

يخ نورالدين  ش،الدين مردم خجند براي جواب صحيح دادن، پدر شيخ مصلحت
پدر شيخ .  آماده نمودند و از او اميد داشتندرا براي جواب دادن به سؤال سرلشكر

نماز تَهجد گذاريد . نابت و اطاعت پروردگار خويش بوداالدين تمام شب در  مصلحت
  .و به اصرار تمام از او تعالي امداد و اعانت خواست
ديد،   لشكرباشي آمادگي ميشنيد با و بامداد چون شيخ نورالدين براي گفت 

شنيد يا  و الدين خواهش كرد كه به او دعا دهند تا براي گفت  فرزند برومند او بديع
اما اصرار . پدر ممانعت نمود. بگوييم براي جواب گفتن به سؤالهاي سرلشكر رود

  .ي شودضالدين پدر را وادار نمود كه را بديع
  .ها سؤال سرلشكر قراختايي باز همان بود -  ما را به خجند كه آورد؟- 

 ساله و خيلي باهيبت بود، بعد از قدري انديشه 19- 18الدين كه  جواني  بديع
  :گفت
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  .ها آورد  شما را به خجند فعل و خوي خجندي- 
سرلشكر چون از طريق ترجمان اين جواب را شنيد؟ در چهرة ترش او يك 

 حال .ني درست حسابددانست كه به چه مع روشني پيدا گرديد و جواب را كسي نمي
ها اين بود كه البته خلق   اشاره به فعل و خوي خجنديالدين آنكه در تفأُل نيك بديع

و شما كه شايد . نواز و مسافرپرور و صغيردوست است و مردم خجند هميشه مهمان
مهمانيد شايد مسافر و شايد با ديگر مقصد باطل آمديد، اما در نگاه خلق ما شما 

  ...ايد ها به اين سرزمين آمده خوي خوب خجنديتكيه به فعل و 
  .الدين در همين بود معني و مغز جواب بديع

سرلشكر شايد همين طور انديشيد و شايد به ديگر معني، اما به خدمتكاران 
اما .  آورندهاي ارزنده تحفهها رداي زركوب و  فرمود تا براي نمايندة خجندي

  : هر گونه تحفه را رد نمود و گفت،كار برده ديگر به يالدين جوان باز تدبير بديع
، بلكه شهر مرا به حال كنم  من هيچ گونه تحفه و پاداش از شما قبول نمي- 

  .خود گذاريد
 مراجعت سرلشكر - .هوا چه مقدار جدا كنيم  براي شما از اين موضع خوش- 
  .ها را ترجمه نمود ترجمان قراختايي
  . بسيار نه، به مقدار يك پوست گاو- 
  .الدين آورده ماندند د يك گاو كشته شده و پوست آن را پيش قدم بديعزو
ر تا الدين پوست گاو را خيلي ماهرانه با تيزينة باريك بريد و اين كا بديع

الدين به سرلشكر فرمود كه در گنجايش و وسعت اين  بديع... چند لحظه طول كشيد
 از لشكر و سپاهي شما  من به من زمين دهيد و به آن هيچ يكيرپوست گاو از شه

  .كاردار نباشد
در گنجايش آن پوست گاو سمت اساسي شهر خجند با شمول قلعة خجند و 

ها براي تدبير عاقالنة  خيلي موضع كالن احاطه كرده شد و آن را سرلشكر قراختايي
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الدين به خجنديان بخشيد و يورش خود را از سوي خوقند و وادي فرغانه و  بديع
  ... ادامه دادسمرقند و بخارا

توان مشاهده  ها مي امروز اين روايت را با اندك تغييرات در بسيار تذكره
اما در عمق اين . تا چه اندازه صحيح بودن آن براي هيچ كس معلوم نيست. كرد

اين روايت گواه . روايت يك حقيقت انكارناپذير محفوظ است كه آن منكر آن شد
الدين نوري واقعاً از فضل و كرم الهي در  عالدين بدي آن است كه حضرت شيخ مصلحت

گويند از نگاه تعارف مردمي كه بزرگي  ور بودند و خيلي درست مي سن شبابيت بهره
 .نه به سال است، بزرگي به عقل است

حضرت خواجه كمال خجندي بعد از دويست سال پس از حضرت شيخ 
كنند كه حضرت خواجه  ت مياما رواي. اند الدين نوري به دنيا آمده الدين بديع مصلحت

خرقة شعر به بر پوشيده «گويند  مي» االوليا خزينه«كمال خجندي كه در حقشان در 
اين منقوالت . اند ، از اخالصمندان و مريدان معنوي حضرت بزرگوار بوده»...داشت مي

كند و گويا بين اين دو نفر كه  مردمي را يك غزل حضرت خواجه كمال تصديق مي
  . دور و زمان خود بودند، يك پيوند روحي و معنوي برقرار بودهر يك عالمة

سبب نيست كه چون از اين مورد سخن آغاز شود، حتماً اهل  امروز بي
ختم » به در شيخ مصلحت برويد«معرفت از غزل خواجه كمال كه انتهايش با سطر 

مرتب به كنند كه خواجه كمال  همچنين مردم ما از آن ياد مي. كنند شود، ياد مي مي
اند و پيش از آغاز كار و يا سفري به ديار دور چند  آمده مرقد حضرت بزرگوار مي

اند و سپس به راه خود  كرده آيه كالم رباني را قرائت و به ارواح حضرت هديه مي
  .اند داده ادامه مي

از آن . كنند الدين نوري هم باد مي الدين را با نام بديع حضرت شيخ مصلحت
  . ر و سلوك و رواج دين مبين اسالم روش نوي را ايجاد كردندسبب كه در سي

الدين نوري، بنا به گواهي منابع، در حقيقت شاعري  الدين بديع شيخ مصلحت
ها و بياض شعرا تا  آثار عارفانه وي به طور پراكنده در مجموعه. كالم بودند شيرين

 اهل تصوف توان گفت كه حضرت بزرگوار نيز از  مي. روزگار ما رسيده است
  .توان ديد بودند و اين را در نگارش ايشان مي
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هاي  الدين شاعر بودند يا خير، مقاله در خصوص آنكه حضرت شيخ مصلحت
اف و همچنين در  در اين مورد استاد اسداهللا سعداهللا. انگيز چاپ شده است  بحث
ن نيز سخ) 1994چاپ خجند، سال (زاد  جان يحيي مرحوم عارف» خجندنامه«كتاب 
برداري شده است، در عهد متولي  همچنين در يك مناقب ديگر كه نسخه. رفت مي

 هجري قمري نيز گفته شده است 1387 سفر سال 23الدين در  مسجد شيخ مصلحت
با شعرا، متفكران . اند اهللا بوده الدين از واليت با خبر و از جملة اوليا كه شيخ مصلحت

ايشان از جملة شاعر و متفكران ورزيدة . دندو ادباي دورة خود هميشه در مكالمه بو
حضرت بزرگوار صوفي صاف و : در نهاية مناقب متذكره آمده است. دورة خود بودند

االعظم سيد عبدالقادر  آراسته با بهترين اوصاف و در طريقت پيرو حضرت غوص
شيخ . الشريف بودند اهللا قبره الدين كبري قدس جيالني و ايشان در عهد شيخ نجم

  .اهللا بودند الدين نوري ستارة تابان قطب عالم و سالم سلوك اولياء الدين بديع صلحتم
شود، حضرت بزرگوار عالوه بر اين كه عالم رباني دين  چنان كه معلوم مي

اسالم بودند، همچنين عارفي برحق، صوفي صاف موصوف به بهترين اوصاف، سالك 
  .هللا عليه نيز بودندا راه حق، پيرو برحق چون منصور اناالحق رحمت

شود كه بندة مؤمن و امت  گفته مي) ص(در عقايد شريعت پاك محمدي 
نگارنده . گماني زيست بايستي هميشه در تعامل نيك و خوش) ص(حضرت محمد 

اهللا،  كه حضرت بزرگوار از طريق شجرة معنوي انابتشان الي مرشد و پير كل اوليا
در حق پير درويشان انشاءاهللا در . رسد يرفيق صادق، يار غار حضرت ابوبكر صدق م

  .اي پيشكش خواهم كرد جاي خود مقاله
. اند شعر و غزل گفته» نوري«و » كالمي«هاي  حضرت بزرگوار با تخلص

اساساً . طوري كه گفتيم آثار و ايجادياتشان تا عهد ما در شكل پراكنده رسيده است
بياض شاعران «ري هراتي و در فخ» االشعار ردايف«چند نمونه از آنها در مجموعة 

  .به طبع رسيده است» خجند
) 1970 مارس سال 14از (» آباد حقيقت لينن«هاي روزنامة  در يكي از شماره

از تاريخ و خصوصيت اشعار » بازيافت پرقيمت«در مقالة استاد رحيم جليل با نام 
  .رود الدين نوري سخن مي الدين بديع شيخ مصلحت
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علي  ة مذكور را با تكيه به نقل قول پرفسور اركشاستاد رحيم جليل مقال
. پرفسور ا. رود هم سخن مي» خجندنامه«در اين باره در كتاب . اند اف نوشته شادي
نويسنده رحيم جليل آن دستخط را كه ) خواهش(با التماس «: اند اف گفته شادي

رحيم يعني (نام داشت و مجموعة فخري هراتي است، به آن كس » االشعار ردايف«
اگر استاد عيني «استاد خيلي خوشنود شدند و از هيجان گفتند كه . نشان دادم) جليل

استاد هم . بردم به حضورشان اين دستخط را مي) همين اآلن(بودند، حاضر  زنده مي
الدين  رحيم جليل از من التماس كردند كه دو غزل شيخ مصلحت. شدند حد شاد مي بي

ديري نگذشته آن كس با مقدمة مختصري . گي دادممن راض. خجندي را نوشته گيرم
  »...اين دو غزل را چاپ كردند» بازيافت پرقيمت«و با سرلوحة 

الدين نوري شاعر  الدين بديع توان گفت كه شيخ مصلحت با اطمينان كامل مي
  :اين رباعي ذيل از حضرت بزرگوار است. اند اند و ذوق بلند شاعري داشته نيز بوده

   و گفـتم از غايـت درد       رفتم به طبيب  
  بايـد كـرد؟     بيماري عـشق را چـه مـي       

  شربت فرمـود  » خون دل و آب ديده    «
  بايــد كــرد از خــون جگــر غــذا همــي

  

به تحقيق بندگي » خون دل خوردن«شناسي و الهيات مراد از  در علم اسالم
هاي شيطاني در مبارزه  در ظاهر و باطن با طهارت بودن، و با وسوسه. كردن است

. هاي آن بايد بردبارانه ايستاد ها و فريب و نيرنگ ه در مقابل سرخوشيهميش. است
در اين رباعي براي مرد عابد » آب ديده«. اين خصوصاً براي جوانان خيلي مشكل است

در حديث است كه خوشا به حال آن . اي است از قعر دل و صوفي صاف چشمه
اين آب ديدگان . بشويدبندگاني كه به فكر و ذكر آخرت گونة ايشان را آب ديده 

  ...شود براي اهل تقوا رحم پروردگار را بياورد و سپري مي
بازيافت «آييم سر آن دو غزلي كه استاد رحيم جليل آن را ذيل عنوان  اكنون مي

الدين نسبت  بنده اين دو غزل را به حضرت شيخ مصلحت. به طبع رسانده بودند» پرقيمت
  .ت كه ايشان شاعر و متفكر بودنددهم، زيرا تاريخ تصديق كرده اس مي
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آمده كه » نگذارند«حضرت شيخ كمال خجندي غزلي با نام » كليات«در 
  :شود اين غزل اين گونه آغاز مي. خيلي مشهور است

ــد   ــدن نگذارن ــو چي ــي از روي ت ــا را گل   م
  چيدن چه خيالي است كه ديـدن نگذارنـد        

  دالن را   صد شربت شـيرين ز لبـت خـسته        
  ...يدن نگذارنـد  نزديك لـب آرنـد و چـش       

  

الدين هم با چنين شيوه و با چنين آهنگ و با نام  حضرت شيخ مصلحت
اين در حالي است كه حضرت بزرگوار چند صدسال از شيخ . غزلي دارند» نگذارند«

  :غزل اين است. كمال پيشتر زيسته و ايجاد كرده بودند
ــد   دردا كــه بــه كــوي تــو رســيدن نگذارن

 ارنــدســوي در و ديــوار تــو ديــدن نگذ   

 آب خضر است آن لـب جـانبخش ولـيكن         

ــد    ــشيدن نگذارن ــرديم و چ ــشنه بم ــا ت  م

 باغي است جمالت كه در آن بس گل رعنا        

 بشكفته ولـي حيـف كـه چيـدن نگذارنـد          

 از دور به كويش گذرم همچـو كـسي كـو          

ــد   بينــد ســوي فــردوس و رســيدن نگذارن

 پايان شب هجر نـه پيداسـت مگـر صـبح          

 در مـــدت عـــشق تـــو دميـــدن نگذارنـــد

 داشـتم آن چـشم كـه خـاك قـدمت را             يم

ــد  ــك كــشيدن نگذارن ــده كــشم لي  در دي
  

  :كه در مطبوعات چاپ شده چنين است» برخاست«غزل دوم با نام 
 اي است كـه آن روي آتـشين برخاسـت           چه سبزه 

 كه ديده سبزه از آتـش كـه اينچنـين برخاسـت؟           
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ــو دل   ــكل تـ ــه شـ ــاه بـ ــدام مـ ــد كـ ــروز آمـ  افـ

ــت؟   ــازنين برخاسـ ــو نـ ــل تـ ــرو مثـ ــدام سـ  كـ

 ام دامـــن شـــب فـــراق تـــو از خـــون ديـــده    

 چنــان پــر اســت كــه نتــوانم از زمــين برخاســت

ــت      ــام گرف ــو ن ــش ت ــد دلك ــو ق ــتي چ ــه راس  ب

ــت   ــتين برخاسـ ــرو راسـ ــتي از سـ ــشان راسـ  نـ

 بـــــه خـــــاك راه تـــــو در آرزوي ديـــــدارت

ــت     ــزين برخاس ــي ح ــي ول ــاد كالم ــست ش  نش
  

ه آيد، حضرت بزرگوار ذوق ظريف شاعران چنان كه از اين دو غزل برمي
توان  اند و البته از تركيب اين دو غزل به طور كامل جايگاه ادبي او را نمي داشته

كنيم به ديگر بازيافت كه نيز از طبع باليدة حضرت  اما رجوع مي. مشخص كرد
  .دهد بزرگوار شهادت مي

سردفتر ادبيات معاصر تاجيك، استاد صدرالدين عيني در كتاب خود 
 نفر بهترين 112در شمار ) 1928اپ مسكو، سال چ(» هاي ادبيات تاجيك نمونه«

الدين را ذكر كرده و در آن از   شيخ مصلحت12-10شاعران و اديبان تاجيك سدة 
  :آثار حضرت بزرگوار يك رباعي آورده شده است

 از رخنــة دهــر همچــو دزدان جــستم   

ــستم   ــر بـ ــزل ديگـ ــفر منـ ــت سـ  رخـ

ــري موجــود بــودم يكچنــد بــر الشــه  خَ

 از غـم رسـتم    گرگ آمد و خر دريـد و        
  

سفر معنوي . اينجا حضرت بزرگوار فرار خود را از دنياي دون در نظر دارند
ايشان در نظر است كه مراد از رخت سفر به منزل ديگر، از شر و شور دهر اجتناب 

معني همين . باشد» ...خري با الشه« نه - »خري بر الشه«شايد مصرع سوم . كردن است
چند مدت بودم و روح و ) خوري نه الشه(خري  با الشهشود كه به طور تمثيلي  طور مي
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چنين  قلب حضرت كه از نور الهي در تجلي بود، هرگز منطقاً درست نيست كه اين
را دريد و از غم » خر«گرگ آمد و آن «... و در انتها... قلب روح در اندوه نباشد

  .گويند مي» رستم
شود كه  ر اندازيم، معلوم مياگر ما به عمق معني كالم عارفان با نظر تحقيق نظ
اين دنيا به تحقيق مزرعي بهر . ايشان تقريباً همگي از دنيا و لهو و لعب دلسرد بودند

اند، اين  دنيا را به مزرعه تشبيه كرده) ص(حضرت محمد . زرع حاصل ايشان نيست
اهللا دار  دنيا را اهل معرفت. »دنيا زراعتگاه آخرت است«يعني . حديث صحيح است

. دنيا، سراي كاروانيان است كه هر كس در آن در آيد، زود بدر آيد. دانند ان ميامتح
دنيا يك كمينگاه موقتي است براي اهل ايمان تا بهر در دنياي معبود وارد شدن 

چنان كه تاريخ گواه است، دنيا بر اكثر پيامبران و . مشغوليت خيري داشته باشد
قصة پيامبران و . ه، اما بيش جفا كرده استانبيا، به اوليا و دوستان خدا وفا نكرد

از اين رو، الجرم خداوند به . نمايد حيات و فعاليت بزرگان ما اين را تصديق مي
اشارة حضرت شيخ ... برخي دوستان خود در اين دنيا غم و اندوه را بيشتر داده است

  .»...گرگ آمد و خر دريد و از خود رستم«: اند الدين همين است كه گفته مصلحت
خاك . الدين نوري در خاك خجند باستان مدفونند الدين بديع حضرت شيخ مصلحت

الدين  شيخ مصلحت. مقدس خجند  صدها و دهها نابغة دوران را در آغوش خود گرفته است
خجند از شهرهاي خيلي قديم . الدين نوري شكوه اين شهر را باز به درجة باالتر برداشتند بديع

ترين بالد عالم  با فرهنگ و تاريخ و علماي زمان خود در رديف عظيمو در هر دور و زمان 
بيهوده نيست كه مورخان شهر خجند را در رديف شهرهاي نامدار و معروفي . جاي گرفته بود

شهر خجند براي اهل معرفت و هنر و . اند چون بخارا، سمرقند، مرو، بلخ و بغداد جاي داده
 مساعد و خوش آب و هوا و همچنين هميشه در مد براي روشنفكران همة ادوار يك موضع

» طراز جهان«شايد از اين سبب كه اين شهر را با افتخار . نظر ملوك و سالطين بوده است
  . ناميدند مي» عروس جهان«يعني 
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انتشار يافته است، چون سخن از » البلدان معجم«كه با نام ) 325ص (در كتاب ابن فقيه 
و من نديدم شهري را در بين «: ود، در حق شهر خجند آمده استر خصوصيات شهرهاي عالم مي

به عجابت و . خجند شهر خيلي زيباست. تر از شهر خجند شهرهاي شرق و غرب تازه و منَزَه
  ».دلبرنده گويند) شهري(را به زبان فارسي ) خجند(و آن . اش را رد بيننده,آ تحير مي

خواجه . حقيقت از اهل تصوف بودندالدين نوري در  الدين بديع شيخ مصلحتحضرت 
 ميالدي از عالم فاني به عالم باقي رحلت نمودند، در يك غزل 1400كمال خجندي كه در سال 

  :اند خود چنين فرموده
  ويدــــشن حتــر مريدان مصلـگ  دپذيرــــان پنـــف صوفيــدر ص
  !حت برويدــــخ مصلـــبه در شي  افشان ز خان و مان چو كمال دامن
يعني اي آنهايي كه چون . خيلي معني نهفته است» در صف صوفيان پندپذير« مطلع در

افشان به در  خواهيد، مثل كمال دامن ديگر صوفيانيد و پندپذيريد و نيز مريد هستيد، مصلحت
  !شيخ مصلحت برويد

چنان كه در فوق ذكر شد، تا روزگار ما از حضرت بزرگوار چند رباعي آمده رسيده 
كنيم به يك فرمودة ايشان كه در تركيب خود معني عميق را جاي داده   رجوع ميو حاال. است

  :است، بيت مذكور اين است
  شود چون خاك از هستي به پستي      ر رسد بر كوي هستيـــتجلي گ

الدين اشاره به آيات  اينجا البته كالم از تجليات الهي است كه حضرت شيخ مصلحت
  .كنند كالم رباني مي

الدين نوري در زماني عمر به سر بردند كه سطح معنويت و مدنيت،  الدين بديع حتشيخ مصل
در . داري و معرفت الهي مردم رو به ترقي بود كه اين امر بيشتر مرهون دولت سامانيان است دين، آيين

هاي حيات  شهرهاي سمرقند و بخارا، بلخ و مرو و هرات و استروشن و خجند و حصار در همه جبهه
  .رسيد عادي بهبودي به نظر ميمردم 

اي است كه به هر عالمي اعطا  مرتبه» شيخ«. معروف است» شيخ«الدين با لقب  مصلحت
حسين واعظ كاشفي به تفصيل در خصوص » نامة سلطاني فتوت«در اين باره در كتاب . شد نمي

ربي در زبان ع. است» پير«به معناي » شيخ«اصطالح . ويژگيهاي اين لقب سخن رفته است
در اصطالح اهل . »شيخوخه«و پيري را » شيخه«گويند و پيرزن را  مي» شيخ«موسفيد را 
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شود كه در علم و معرفت الهي و با فهم و فراست آراسته  به كسي اطالق مي» شيخ«شريعت 
گفتار باشد و اگر فرضاً يك نفر شيخي را براي خود پير معنوي  متواضع و حليم و نرم. باشد

كند، بايد چون شيخ، » به او دست دهد و انابت«از روي تعامل پيري مريدي انتخاب كند و 
يعني چون مريد از دست مريد، يعني پيرو خود در همه هنگام بگيرد و او را به راه راست و 

  .البته در انايت و هدايت خداوند بر همه اولي و اعلي است. درست هدايت نمايد
الدين نوري تقريباً هشتصد سال پيش بنا شده  بديع»  الدين  شيخ مصلحت«مقبرة حضرت 

اند و در اين موضع كنوني كه در آن   ميالدي از جهان چشم پوشيده1223حضرت سال . است
شايد در . شد، به خاك سپرده شدند زمان يكي از قبرستانهاي بزرگ شهر خجند محسوب مي

اما بعداً . ي برداشته شده بودا همان سالها به نشان احترام اطراف قبر حضرت ديوار و يا سغانه
 كه در تاريخ به عنوان سال احيا و 14كنند، تجديد بنا شده و در سدة  طوري كه روايت مي

الدين نيز  شود، مقبرة حضرت شيخ مصلحت هاي معماري ياد مي آبادگرداني مقابر يادگاري
  قامت افراشته است

رئيس واليت سغد به  با ابتكار و دستگيري 2001طي ماههاي آوريل و مي سال 
مناسبت ده سالگي جشن استقالل جمهوري تاجيكستان، طرح طالكاري سقف مقبرة حضرت 

هاي مسكو و سنت  از بهترين متخصصان طالكار شاغل در موزه. بزرگوار به اجرا گذاشته شد
طي چهل روز سقف گنبد باالي مرقد حضرت . پيتربورگ در اين كار دعوت به عمل آمد

اري شد كه در ممالك آسياي ميانه اجراي اين طرح بعد از مدرسة طالكاري بزرگوار طالك
 سال اخير نمونة آن را كسي تا هنوز نديده 500گيرد كه طي  سمرقند در مقام دوم قرار مي

با حروف زيباي فارسي يك رباعي ) از جانب قبله(در يكي از درهاي درآمدگاه مقبره . است
  .ستكاري نوشته شده ا به صورت كنده

كاري به زبان عربي  الدين نيز با هنر واالي كنده روي مرقد حضرت شيخ مصلحت
هاي  اي است از پاره هاي بهشت و پاره اي است از روضه اين روضه روضه«: نوشته شده است

  .» الفردوس جنت
الدين نوري امروز در جانب شمال و جنوب  الدين بديع  مقبرة حضرت شيخ مصلحت

شك براي زوار و براي هر   متر مربع بنا شده است و بي456در مساحت الدين  مسجد مصلحت
  . شود مؤمن و مسلمان از اماكن مقدس و متبركه محسوب مي

  


