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  منزل خواجه كمال در خجند

 

دوستان در جمهوري تاجيكستان و   فرهنگيان و فرهنگ1996پاييز سال 
ت شاعر و عارف بزرگ فارس و تاجيك شيخ  سالگي بزرگداش675بيرون از آن 

به اين مناسبت در خجند در محل مولود شاعر كه تا . كمال خجندي را جشن گرفتند
شود، گلگشت زيبايي اعمار نمودند كه پيكرة  ياد مي» خواجه كمال«به امروز با نام 

با چنين  عمل خير روح شاعر . كنندة اين مكان گشته است طرح شاعر مزين خوش
  . زمان شوراها ناشاد بود، دوباره مسرور گردانيدند50- 40در سالهاي دهة كه 

الدين مسعود خجندي از زمرة آن سخنوران بزرگي است كه با شعر ناب  كمال
و جذابش در خانة دل هزاران مخلص شعر و ادب فارسي تاجيكي مسكن گزيده 

االت و باآلخره است، اما با كمال تأسف تا به امروز منزل شاعر، زمان شباب، كم
پيرامون شرح حال شاعر بيشتر از اين جمله كه . محيط معنوي او نامشخص است

اي اهل تصوف پا   در شهر خجند در خانواده1320- 1319خواجه كمال در سالهاي «
اما در خجند در . ، محال است اطالع ديگري پيدا كرد»به عرصة وجود نهاده است

راجع به منزل شاعر معلومات فراواني موجود منابع تاريخي و در بايگاني مملكت 
مهمتر از همه اين است كه . است كه گرد آوردن آنها داراي اهميت بسيار زياد است

 نام شاعر و منزل او 20 قرن 50- 30هاي سالهاي  مردم خجند ناوابسته به ناسازگاري
اي ساخت خود قضاوت نماييد كه در ابتداي ساله. اند را با احترام بزرگ پاس داشته

را گرفت، ولي خجنديان در » Аптечная - آپتيچنايا«شوروي منزل شاعر نام 
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هاي جشن و مراسم خويش كه معموالً به گذرهاي همسايه و بيرون از شهر  دعوتنامه
يادرس » خواجه كمال «- اش  داشتند، نشاني اين گذر را با نام اصلي ارسال مي

گشت و تمام  ر شوروي محسوب ميچنين  قالب دوگانگي خاص ساختا. نمودند مي
هايشان تغيير نام يافته بودند، دچار اين  شهرهاي تاريخي كه با خيابان و كوچه

  .مشكل شدند
 و ابتداي 14رود كه گذر خواجه كمال، منزل شاعر در بين سدة  احتمال مي

 مرقد رمزي شاعر كه پس از چند مدت وفات شاعر در -  در اطراف قدمجاي15سدة 
، 17دان نامدار عصر  جغرافي. ثي وي عرض وجود كرده بود، اعمار شده باشدمنزل ميرا

 40ابن ولي بلخي كه سالهاي » االخيار بحر االسرار في مناقب«صاحب رسالة جغرافي 
 عازم شهر خجند گشته، قدمجاي شيخ كمال را زيارت نموده و به تصديق او 17عصر 

  .اين محل از محالت پرنفوذ شهر بوده است
نام گرفت، زيرا در ملك اجدادي » خواجه كمال«قدمجاي بعدها گُذر اين 

اين قدمجاي از سمت جنوب و شرقي ديژ شهري همانا از . شاعر به وجود آمده بود
پس ديوار شهرستان شهر جاي گرفته، از سمت شمال با نمازخانه، از سمت شمال و 

 جنوب با گذر رئيس شرق با مدرسة خشتي و قبرستان و مزار بزيرَك عطا، از سمت
و از سمت غرب با گذر كاللگري و مسجد آن مغاك همجوار بوده و از شرق به 

نهر قديمي گورخانه كه از آن . كشد  متر طول مي200- 150غرب به مسافت حدوداً 
اند، گذر را به دو بخش شرقي و غربي جدا  دانان عرب نام برده  جغرافي10در عصر 

جنوب به شمال جاري گشته، پس از رسيدن به خيابان نهر مذكور از . كرده است مي
نمازگاه شهر . شده است مشهور نمازگاه و ريگستان شهري به درياي سير وصل مي
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خجند در اندرون ديوار شهرستان شهر جاي گرفته و پس از ريگستان مركز تجارتي 
  .رفته است و فرهنگي خجند به شمار مي

.  مصادفند19 عصر 70شاعر به سالهاي نخستين منابع بايگاني راجع به منزل 
ها بودند، در گرد  هاي حاكمان نو شهر كه روس در همين سالها پس از انجام محاربه

 هيئت 1870چنان كه سال . آوردن مواد آماري راجع به شهر خجند شروع گرديد
. به خجند آمد) А. Кунь(كُن . ژنرال گوبرناتوري تركستان با سروري مرد فاضل آ

. ه گروههاي مختلف تقسيم گشته، پيرامون شهر خجند مواد مهم گرد آوردندهيئت ب
راجع به گذر خواجه كمال، مزار، مسجد، » محالت«در همين سند در بخش 

  .خانه و مدرسه و همچنين شيوخ مزار اطالعاتي مفيد مندرج است مكتب
ه كن و همراهانش گرد آورده بودند، امروز در خزينة پژوهشگا. موادي كه آ

كن با همراهانش در . در عين حال، آ. خاورشناسي شهر سنكت پيتربورگ محفوظند
 حاكم –جزيرة اورال واقع در كرانة غربي شهر، در همان محل كه تيمورملك 

شناسي صورت گرفت كه از آنجا آثاري از  خجند با مغوالن جنگيد، حفريات باستان
شناسي شهر  هشگاه باستان كشف گرديد كه اين آثار نيز در پژو13-10عصرهاي 

 حقيقت –. شناس نخستين باستان. پانفيلوف ا(شوند  سنكت پيتربورگ نگهداري مي
. كن تا به امروز مورد پژوهش قرار نگرفته است. بايگاني آ)  ژوئن2، 1986. آباد لنين

هاي مردمي  المثل ها، ضرب در اين مواد در خصوص محالت، مزارها، مساجد و مدرسه
  .توان استخراج كرد شناسي موادي گرانبها مي ومات مردمو ديگر معل

 خانوار اقامت 63كن آمده است كه در محل خواجه كمال . در بايگاني آ
بنا به معلومات بايگاني همان سالها سروري محلة خواجه كمال را ميرزا . دارند

  .ايشان ذكريا خواجه به عهده داشته است



 

١٠� 

 جهاني اول و اوج گرفتن موج دزدي هاي جنگ  در ابتداي درگيري1916سال 
 نفر 72الدينِ شهر با شركت   و غارتگردي اموال مردم، در بناي مسجد شيخ مصلحت

شود كه با مقصد  در اين جلسه قرار مي. گردد اي داير مي ها جلسه از وكيالن محله
رزاق، قلعة نو، مزار و : پيشگيري دزدي و غارت دارايي مردم، شهر به چهار قطعه

محلة خواجه كمال چون پيشتر در تابعيت ديهة رزاق . بيك تقسيم شود يچير
  . خانواده عبارت بود60ماند كه آن زمان از  مي

هاي خواجه كمال و نمازگاه از نهر  چنان كه در فوق اشاره شد، محله
 سروران محالت 1922بنا به معلومات بايگاني سال . گرفتند گورخانه آب مي

ي يك بار در موسم فرا رسيدن بهار با مقصد از گل و ريگ بايست سال نامبرده مي
عمومي ) بسيج( نفر را به حشَر 3- 2هايي از جوانان  تازه نمودن نهر گورخانه، دسته

  .فرستادند مي
 مرد و 158 در محلة خواجه كمال جمعاً 1929بر اساس معلومات آماري سال 

چنين ناهنجاري . نفر زنان بودند 59 نفر مردان و 99از اين شماره . زن اقامت داشتند
در رديف . رسد در تعداد جنس مرد و زن در محالت ديگر شهر نيز به چشم مي

 منسوب است، باز آمده كه در محلة خواجه كمال همگي 1931مذكور كه به سال 
  . نفر مرد و زن زندگي دارند402دار بوده و   منزل حياط56

ك سلسله انشاعات فرهنگي محلة خواجه كمال چون محالت ديگر خجند ي
» مورچه«خانه، گرمابة گذري كه آن را  خانه، مدرسه، مكتب از جملة مسجد، قاري

از سمت شمال و شرق محله يك قبرستان عمومي نيز جاي . ناميدند، دارا بود مي
داشت كه آن هم در قطعة زمين اجدادي شيخ كمال به وجود آمده و ساكنان محلة 

منزل خواجه كمال . نمودند خود را در همين موضع دفن ميخواجه كمال درگذشتگان 
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به سبب آنكه در مركز شهر قرار داشت، از انشاعات نامبرده امروزه چيزي باقي 
 هنگام احداث خيابان مركزي 1930-1928بخشي از انشاعات سالهاي . نمانده است

 دو طبقة  در موضع قبرستان بناي1930سال . كه نام لنين را گرفت، از بين رفتند
خانه، اين مطبعه به مهمانخانه  مطبعة شهري اعمار گشت، ولي به سبب نبودن مهمان

  .معروف بود» خجند« با نام مهمانخانة 20 عصر 80بدل گشت كه تا سال 
 طلبه 9- 8 آمده است كه در مدرسة خواجه كمال 1870در معلوماتنامة سال 

. ب زمين وقف بوده استمدرسه صاح. كردند كه يك مدرس داشتند كسب علم مي
انداز قرار داشته و  يك قطعه از زمين وقف مدرسه در موضع گاوخانة روستاي گلك

مدرسه در نهر .  درآمد داشتسوم  56باز نيم سنگ آب روان وقف داشت كه سالي 
بناي مدرسه را .  درآمد داشتسوم 2كُپروك نيز دو طناب زمين داشته كه سالي 

مسجد خواجه كمال نيز داراي زمين وقف بوده آن آن . تجان ساخته اس قاضي ايشان
مسجد مشاك در پايين محلة خواجه كمال جاي . نمود باي اداره مي را متولي آن محكم

. اند ناميده» مغاك«گرفته و په دليل آن كه در گوشة محله قرار داشت، مردم آن را 
  . گذاردند يدر اين مسجد ساكنان محلة كاللگري و هم خواجه كمال نماز م

 ژنرال گوبرناتوري تركستان فرماني صادر نمود كه بر اساس آن 1891سال 
گذراندن جوي . تمام قبرستانهاي اندرون شهر خجند به بيرون شهر منتقل گرديدند

 صادر گرديده 1894در اين حجت كه سال . آب از وسط قبرستان قطعاً منع كرده شد
  .ستان خواجه كمال جوي آب روان استاست، آمده كه از سمت غربي و شرقي قبر

. قدمجاي مزار شيخ كمال در سندهاي بايگاني به تكرار اشاره گرديده است
 نفر شيخ اداي خدمت 6 صادر شده، آمده كه در مزار 1905در يك سند كه آن سال 

 سوم 100درآمد ساالنة مزار به . اينها اساساً وارثان اوالدي شيخ كمال بودند. كنند مي
منزل شاعر به .  مرقد شيخ كمال نيز از ميان رفت20 عصر 30در سالهاي . يدرس مي
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گوشة فراموشي سپرده شد و كسي از ساكنان اين شهر محل منزل كمال را در ياد 
اينجانب چند سال پيش به نيت تعيين نمودن جاي منزل خواجه كمال را . نداشت

در اين كار خير دانشمندان . ممشخص نمايم و با اين كار روح شاعر را شاد داشته باش
اف به  اف و سعيدعمر سلطان زاده، صاحب تبراف، نعمان نعمت جان حسين شريف

  .اينجانب كمك نمودند
* * *  

  ليچالدين ق مزار شيخ برهان

مزار مذكور در جنب شرقي ده شيخ برهان در بين قبرها جاي داشته و چون 
من اين مزار را بار . ر داشتهاي ديگر مزارهاي شهر چهار طاق گنبددا معماري

آن از سمت شرقي راه كه از .  عصر گذشته ديده بودم50هاي سالهاي  نخست در ميانه
رفت، قرار گرفته و از  محلة بيمارخانة شهري آغاز گرديده و به سوي شمال شرق مي

  .روي نمود ظاهري هويدا بود كه بنايي جديد است
. نيز گويند كه اين خطاي محض است»  برهان شيخ«در لفظ مردم ده اين محل را 

بنياد خجند محسوب شده، اما آن با نام يكي از شيوخ،  دهكدة مذكور از روستاهاي كهن
امروز اين ديهه جزو ناحية باباجان غفوراف .  نامگذاري شده است12- 11هاي  متفكران سده

» اي چيتگرانس« حدود ده محله داشته از نهر معروف 20تا ابتداي عصر . واليت سغد است
هاي بزرگ ساحل راست رود كوهي خواجه باقرغان  اين نهر يكي از شاخاب. گرديد شاداب مي

 اين منطقه داراي نه 19 عصر 90 آماري اواخر سالهاي  از روي معلومات. يافت محسوب مي
.  خانوار داشت كه شغل اساسي آنها باغداري بود93، 1888محله بوده، مطابق معلومات سال 

 به دليل بسيج كالخوزي، شهريان منزلهاي خويش را به قولي به امان 20 عصر 80لهاي در سا
از اين سبب هم در ابتداي . خدا سپرده، زمينهاي دشت را محل زندگي دايمي اختيار نمودند

  . بود2500شمار عمومي اهالي نيز .  رسيد497، شمار خانوارها به 20 عصر 30سال 
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 امروز نام مسجدهاي كهنة ده از جمله مسجد كوچة قم، پيرمردان سالخوردة ده تا به
سقال، مسجد چوبدانه، مسجد  مسجد حوض محمدخان، مسجد گذر، مسجد غايب، آق

  .گمبذ، مسجد مزار و ديگرها را به خوبي در ياد دارند ها، مسجد قوش خواجه
 با درخواست يكي از دوستانم ميرمحسن ساكن دهة شيخ برهان، 2004سال 
در اين سفر مرا يكي از استادان . الدين قليچ پرداختم  تاريخ مزار شيخ برهانبه بررسي

مركز علمي فردوسي شهر مشهد جمهوري اسالمي ايران و يكي از افراد برجستة 
  .اف همراهي داشتند جان بايمت شناس تاجيك، لقمان تاريخ

ما مصاحبان . هنگام رسيدن به دهكده با پيرمردان دنياديده صحبت آراستيم
 ساله و ديگران 82 ساله ، عبدالواسط طاهراف 95اف  مرحوم مقصودجان سنگين

اند كه جدا  پيرمردان در خجند روايت و تاريخ چنان با هم آميخته گشته. بودند
چنانكه بنا به روايت باباي عبدالواسط . كردن يكي از ديگري چندان آسان نيست

طبق نقل موثق .  جِزَخ زندگي دارندالدين قليچ هنوز هم در شهر مريدان شيخ برهان
. الدين خجندي است  الدين قليچ برادرزادة شيخ مصلحت عبدالواسط شيخ برهان

بانو نيز سابقاً ساكن   بِيوريه –الدين  موصوف باز افزودند كه خواهر شيخ مصلح
ما مزار . همين ديهه بوده و مزار اين زن پاك در جوار مسجد جمعة دهكده قرار دارد

واقعاً در آباد نمودن مزار نامبرده سهم باباي . بانو را نيز ديدن كرديم يه بنور
و هم )  هجري830(عمك عبدالواسط همچنين سال مولود . عبدالواسط چشمگير است

ها  اما اين سنه. بنوريه بانو را ابراز داشتند) شماري هجري  مطابق سال920سال (فوت 
الدين خجندي و  ن زندگي شيخ مصلحت راست آمده، به زما16- 15هاي  به سده

چنانكه معلوم است كل محققين زمان حيات شيخ . خواهر شيخ مطابق نيستند
  .اند  دانسته13 و ابتداي عصر 12الدين را نيمة دوم عصر  مصلحت
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الدين قليچ را  ساالن ديهه ما راه سوي مزار شيخ برهان پس از شنيدن نقل پيران
بنياد بود كه در سمت جنوبي قبرستان شيخ  ماً تازهمعماري مزار تما. پيش گرفتيم

همراهان ما گفتند كه بناي كهنه از خشت خام بوده . الدين قليچ جايگير است برهان
در اثناي نوسازي از درون مزار هيچ . كه در جريان نوسازي مزار تخريب گرديد

  .سندي به دست نيامد
ود از دهليزك كوچك ايوان يا خ معماري مزار كنوني از گورخانه و پيش

از . مساحت قبرستان خيلي پهناور است. عبارت بوده، با گچ سفيد كرده شده است
سمت شمالي مزار سرحوض با يك چنار سرسبز بزرگ و مسجد جامع كهنه قرار 

برخي از آنها حتي با زمين هموار گشته . نمودند قبرها به نظر خيلي قديمي مي. دارند
بنا به .  منسوب بود19- 17هاي  هاي سر قبرها به سده نگهاي بعضي س نوشته. بودند

اوا و ديگر پيرزنان و پيرمردان ده، در سر سغانة شيخ  اهللا يادداشت مرحباخان فيض
آن را يكي .  شده استوار بود الدين قليچ زماني شمشيري از جنس چوب تراشيده برهان

از سمت شمال . بوداز اوستاي ديهه از روي اخالصمندي از درخت چنار تراشيده 
سال وفاتش . هاي سر قبري را دريافتم كه آن به زني منسوب بود غربي مزار نوشته

  .اشاره شده است) 1908-1909 (1326
الدين قليچ كشف نموديم،  اي را كه ما از ديدن مزار شيخ برهان يك چيز تازه

ديك آن است كه اين خاكجاي زماني از سه قطعه عبارت بوده و تا زمانهاي نز
هاي خود را وابسته به منسوبيت اجتماعي و طبقات جمعيتي  ساكنان ديهه مرده

خود بنده نيز در . گورانيدند مي) مثالً طبقة سيد، خواجه، ايشان و ديگرها(خويش 
 عصر گذشته، در ايام به خاك سپردن ميتي در قبرستان نَيسوار شاهد 70سالهاي 

واقعاً قطعة يكم در . خان خيلي مهم استاين موضوع براي مور. چنين ماجرا بودم
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حاال . نام داشت» غريبان«، سومي »سنچران«، ديگري »مزار«قبرستان ده شيخ برهان 
شود، ولي به سبب افزايش سريع روند تقسيم  در شيخ برهان اين نظام رعايت نمي

 اهالي شهر و دهات به گروههاي اجتماعي ، از نو احياء گشتن سنت مذكور از احتمال
  .دور نيست

 چند تن از علماي دين و شيوخ خجندي در 13-11هاي  در آثار خطي سده
آنچه كه قابل . اند  چاپ شده يادرس شده1999خجند كه سال » قاموس بزرگ«

الدين در بين مردم خجند و اطراف آن با لقب  توجه است، اين است كه شيخ برهان
الدين قليچ  است كه شيخ برهاناين امر گواه آن . معروف بوده است» برهان قليچ«

  .هاي نامدار وادي فرغانه بوده است يكي از شخصيت
با مقصد روشني انداختن به شخصيت شيخ راقم اين سطرها به مناقب شيخ مخدوم 

 نبيرة مخدوم 617اعظم كاساني رو آوردم كه آن را با گذشت سالهاي طوالني، عنيقترش سال 
مرتب ساخته و  ا ابن بهاءالدين اين مخدوم اعظمالبق ابو/ 1542- 1461/اعظم كاساني 

اف آن را به زبان روسي ترجمه نموده، به شهر  اهللا اسماعيل خاورشناس معروف تاجيك لطف
  .روسيه براي چاپ آماده نموده است) Кемерово(كيميرواي 

هاي  معروف بوده، يك نمونة آن در ذخيرة دستخط» المقامات جامع«مناقب با نام 
 نسخة ديگر آن در ذخيرة پژوهشگاه 5و ) 904شمارة ( ملي فردوسي تاجيكستان كتابخانة

  .شوند خاورشناسي جمهوري ازبكستان در شهر تاشكند نگهداري مي
الدين قليچ پيش آمد، بايد يادآور شد كه  پيرامون شخصيت برهان  چون بحث

ت آنها در همين است كه معلوما» المقامات جامع«خصوصيت كلي مقامات از جمله 
مورخان از مناقبها البته با نگاه انتقادي ). 7، ص 2001 - .اف ل اسماعيل(روايتي است 

هاي ابوالبقا كاساني نيز راجع  نوشته. كنند اي فراوان استفاده مي و با اسلوب مقايسه
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به جدش شيخ محمود اعظم از اغراق عاري نيست، ولي بعضاً معلومات ارزنده نيز 
 پس 1502- 1501خان سالهاي  آمده، محمد شيباني» لَمحات«قب چنانكه در منا. دارد

از اشغال شهر سمرقند و از بين بردن خاندان تيموريان در شهر تركستان قرار گرفته، 
براادرش محمد سلطان را با لشكر زياد به فرغانه روان نمود تا اين كه او 

 افراد محمد سلطان قلعة .هاي محلي خاندان تيموري و چغتايي را از بين برد باقيمانده
در قلعه در اين زمان مخدوم اعظم با درويشان خود . شهر كاسان را محاسره نمودند

، درويشان نيز در دفاع از قلعه »المقامات جامع«بر اساس نوشتة مؤلف . قرار داشت
شيخ مخدوم اعظم چون ديد كه دفاع قلعه سست است، قرار گذاشت . شركت داشتند

در متن (مخدوم اعظم كاسان را ترك نموده در شهر كانبادام . نمايدكه قلعه را ترك 
بعدها از راه شهر خجند به تاشكند آمده . ، پناه يافت)كَند بادام آمده است

ها بعضاً چنين معلوماتي كه از نظر تاريخي  در مناقب). 24ص . اف ل اسماعيل(رسيد
  . شود مفيد باشد، نيز مشاهده مي

 از پيشوايان صوفيان سلك نقشبنديه بوده، در شهر كاسان شيخ مخدوم اعظم يكي
 پس 1516- 1515فرغانه كه اهالي آن در آن زمان مطلقا تاجيك بودند، به دنيا آمده و سالهاي 

از وفات شيخ محمد كازي، صوفي نامدار فرغانه سروري سلك نقشبندية ماوراءالنهر را به 
 وادي حصار واال شكند، سمرقند و بخارا و دراعتبار مخدوم اعظم در خجند، تا  .عهده گرفت

تا روزگار ما در محل قلعة حصار مسجد و خانقاهي با نام مخدوم اعظم وجود دارد كه از . بود
و شيخ مخدوم اعظم در آن / 1166/خدمت احمد يسوي . سنگ و خشت پخته بنا گشته است

  .سياي ميانه موافق نمودندهاي تركي آ است كه آنها تعليمات اسالم را براي شعور قبيله
موالنا : نامة شيخ مخدوم اعظم بدين صورت توصيف شده است در مناقب يادشده، نسب
الدين  الدين بن سيد مير ديوانه بن سيد برهان الدين بن سيد برهان خواجه احمد بن سيد جالل
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وطالب، نامه چون سنت تا حضرت علي بن اب الدين و ديگرها بوده و اين نسب قليچ بن كمال
  .رسيده است) 661وفات (خليفة چهارم خاندان راشدي 

الدين در جستجوي  ، فاضلي با نام سيد كمال»المقامات جامع«بنا به نوشتة مؤلف مناقب 
موصوف در شهر ازگند، پايتخت آن . رسد اهللا برآمده، به وادي فرغانه مي از مكه» راه طريقت«

- 1012سالهاي : وفات( ماضي ايلككم فرغانه حا. شود زمان قراخانيان فرغانه مسكون مي
پس . نمايد اما شيخ اين دعوت حاكم را رد مي. كند شيخ مسافر را به حضور دعوت مي) 1013
تا جايي كه بر ما . شود ماضي وارد شهر ازگند شده، به حضور شيخ شرفياب مي ايلك خود

 شرقي ماوراءالنهر -معلوم است، سالهاي مذكور دورة به اسالم رو آوردن تركان شمالي
اما اندكي پيشتر در عهد سامانيان وقتي شخصي را به شهر ازگند براي اداي . شود محسوب مي

بارتولد او را تركهاي قراخاني به دروازة . و.وظيفة امامي روانه ساختند، بر اساس نوشتة و
  .مسجد جامع ازگند چهارميخ كرده و كشتند

ماضي سيد  ايلك  پايتخت آن شهر كاسان،در ايام بازگشت به فرغانه، يعني به
ماضي مهمان گشته و  ايلك شيخ نامبرده در دربار . برد الدين را نيز به كاسان همراه مي كمال

بعدها شيخ شهر كاسان را ترك نموده، براي حج به . گيرد ماضي را به زني مي ايلك حتي دختر
الدين زن او پسركي را به  فتن سيد كمالپس از ر. نمايد رود و در همان جا وفات مي اهللا مي مكه

در ). 48ص . اف ل اسماعيل(گردد  الدين قليچ معروف مي آورد كه بعدها با نام برهان دنيا مي
الدين قليچ  راه يافته  برخي اشتباهات، مخصوصاً در سنة تولد برهان» المقامات جامع«روايت 
ارتولد به او استناد كرده،  او سال ب. و.بر اساس معلومات جمال قرشي كه خاورشناس و. است
بر اساس .  در شهر آل ملك كنوني به دنيا آمده و بعدها ايلچي ملكشاه شده است1230
. اما ل.  زندگي داشت13آيد كه ايلچي ملكشاه در عصر  بارتولد چنين برمي. و.هاي و نوشته

 1013- 1012ي ماضي سالها ايلك اف در اقتباس و توضيحات كتاب خود آورده كه اسماعيل
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الدين قليچ همزمان خان قراخاني، بغراخان ابوعلي الحسن بن  وفات نموده، اما شيخ برهان
اينجانب ). 107ص . اف ل اسماعيل( سلطنت داشت 1075- 1059سليمان است كه سالهاي 
 11هاي عصر  الدين قليچ را ميانه هاي خويش نيز زمان زندگي برهان نگارنده در يكي از مقاله

ها  اي معلومات سرچشمه اما تحقيق مقايسه). 2006، 45شمارة . ميربابايف ع(ه  است دانست
بوده و در اواخر ) 1303وفات سال (الدين قليچ همزمان جمال قرشي  دهند كه برهان بشارت مي

آيد،   زندگي داشته و چنانكه از ادامة روايت ابوالبقاي كاساني برمي13 و اوايل سدة 12سدة 
اگودين مؤلف مقالة . ل.ولي و. الدين خجندي است قليچ درواقع همعصر شيخ مصلحالدين  برهان

 دانسته 11الدين قليچ را زادة سدة  نيز شيخ برهان) 180ص . 2006(» اماكن مقدس اسالمي«
  .است

، منصب او را 1012ماضي در سال  ايلك طبق معلومات همان مناقب، پس از وفات
ولي ديري نگذشته، پس از سر زدن يك اختالف درباري، . دنماي الدين قليچ اشغال مي برهان

. اندازد نمايد و از كاسان دور مي الدين قليچ را از وظيفه خود خلع مي سلطان ابراهيم برهان
الدين قليچ طبق روايت ابوالبقاي كاساني به شهر خجند رسيده، خود را به حلقة مريدان  برهان

راجع به اين وقايع شهر كاسان در ). 48ص . اف ل ماعيلاس(پيوندد  الدين خجندي مي شيخ مصلح
اما . ممكن است اين بافتة خود مؤلف مقامات باشد. اي نشده است  اشاره12هيچ سرچشمة سدة 

الدين قليچ با رسيدن شرايط مساعد  صرف نظر از اين، همين انكارناپذير است كه شيخ برهان
بنا به نوشتة مؤلف . كند ر ازگند اختيار ميباز عازم فرغانه گشته، اكنون زندگي را در شه

الدين قليچ در شهر  مزار شيخ برهان) 17عصر (، محمود بن ولي بلخي »بحراالسرار«رسالة 
الدين قليچ روايتهاي زيادي وجود  هاي شيخ برهان در ازگند راجع به كارنمايي. ازگند قرار دارد

شيخ . لقب داده است» هرقل ازگند«ا ، شيخ ر19 عصر 60يكي از كشورشناسان سالهاي . دارد
الدين قليچ در واقع هم در ازگند، در محلي وفات نمود كه حاال آنجا مزاري با نام او قرار  برهان
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اين تخميناً يك كيلومتر دورتر در كنار ازگند، در دامنة كوه، در ساحل رود قرادريا . دارد
وز غاري طويل جاي دارد كه طبق در آنجا تا هن. واقع است) يكي از شاخابهاي رود سير(

الدين با شمشير نابود ساخته بود  روايات مردمي، آنجا نشيمن اژدها بوده است كه شيخ برهان
  ).141ص . 1924 –. ك.؛ بيتگير ي25ص . 2006 - .ن.آباشين س(

آيد كه نه تنها مخدوم اعظم كاساني، بلكه ديگر  ها برمي از اين روايت و ديگر روايت
الدين قليچ آغاز  رغانه نيز سرنوشت اجدادي خويش را از همين شيخ برهانشيوخ وادي ف

همين روايت مذكوره، يعني جنگيدن شيخ با اژدها را شيخ حسين خوارزمي و ميرزا . اند نموده
اف، روايت مذكور زمينة  اهللا اسماعيل طبق نوشتة لطف. اند نيز نقل كرده» بابورنامه«بابور در 

 شرق ماوراءالنهر -ر خصوص روند انتشار آيين اسالم در واليت شماليتاريخي داشته و آن د
  . است12-11هاي  در سده

 و هم نقشبندي با كبراييتا جايي كه بر ما معلوم است، فعاليت بيشتر شيوخ سلك 
الدين خجندي، خواجه باقرغان  چنانكه شيخ مصلح. آيد  مطابق مي13 و سدة 12اواخر سدة 

تُنلوك و هم لنگر عطا در ناحية اسپيتامين و  تُلوك، آق مزارهاي قوشخوارزمي، حضرت بوا، 
  .آيد  مطابق مي13- 12هاي   و نقشبنديه با همين سدهكبرويهديگران و در مجموع هفت شيخ 

الدين قليچ مدتي در  آيد، شيخ برهان برمي» المقامات جامع«هاي مؤلف مناقب  از نوشته
پژوهش ما . الدين خجندي پيوست گردان شيخ مصلحشهر خجند پناهنده شده و به حلقة شا

. بادام نيز جاي دارد الدين قليچ در شهر كان ثابت نمود كه مزار و قبرستاني با نام شيخ برهان
 از جملة 20بادام اوايل سدة  اف در رديف ديگر قبرستانهاي كان تورسون. آ.مثالً پرفسور ن

الدين   سر مزار، در خصوص قبرستان قليچ برهانها و قزاقان، گمبذ لنگر بابا، تيزگذر، ايشان
الدين قليچ در واقع هم از  شيخ برهان). 334ص . 1991 - .اف ن تورسون(نيز متذكر شده است 
 بوده و او بدون اُزگند و خجند، در قَشغَرب، سمرقند و حتي 13- 12هاي  شيوخ آبرومند سده
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الدين در چه سالي   اسفره را شيخ برهانشهرهاي كانبادام و. در بدخشان نيز اعتبار زياد داشت
» الدين قليچ اسرار مزار شيخ برهان«هاي خويش  بنده در مقاله. ديدن كرده، بر ما روشن نيست

سغد، (» الدين قليچ در شناخت شخصيت شيخ برهان«، )10/11/2004، 45، شمارة »سغد«(
اثبات نمودم كه ) 24/04/2005سغد، (» روايت هنوزعلم نيست«و ) 23/03/2005، 12شمارة 

  . شيخ است» قدمجاي«تربت شيخ ازگندي اينجا نبوده، بلكه مزار كنوني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


