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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
  

 

 ۱۲/۰۷/۲۰۲۲      نخبگان و مشاهیر   بخش: ،کامگار  دیحم

 
 یچشت یمودود نی قطب الد  ه،خواجهی چشت قتیطر  یشوایپ یمعرف

 قاموس کبیر افغانستان  در

 
 چشتی دودی قطب الدین موالدین خواجه گاه سید قطبگنبد و آرام

 هوای عشق اگر داری طریق چشتیان بگزین
 که بر افتـــادگان بینوا ایـــن راه آسـان است 

 بیند هزار افسوس محرم نیستی چشمت نمی
 های داغ چشتیان عالم چراغان استکه از گل

 (حضرت صوفی عشقری رحمةهللا علیه)
شریف دیده به    هـ.ق در چشت  ۴۳۰شب دوشنبه نهم رجب سال  ٔه  الدین مودود چشتی در نیم  الم قطباالس  شیخ

الطریق، االقطاب، سلطان خراسان، خواجة کبیر، امام  جهان گشود. در خراسان و نواحی شام و حجاز به قطب

االنوار    االسرار، مخزن باالقطاب، شمع صوفیان، چراغ چشتیان، صاح یگانة روزگار، محبوب پروردگار، قدوة

المقدس و بلخ و بخارا را سیر نمود،  الدین لقب داشت. او سفرهای بسیاری کرد از چشت تا بیتمشهور و قطب

حمدهللا مستوفی: »خاندان    هٔ حیاتش از شهرت خاصی برخوردار بود. بنا به نوشت  هٔ مریدان زیادی داشت و در دور

 هللا و سالمه علیه تا اکنون، در هر ملت که پیدا میخوانند. از عهد ابراهیم خلیل صلوات چشتیان را خاندان کل می

 «.اند. شیخ مودود چشتی به خراسان مردی صاحب وقت بودبوده شده، ایشان شیخ آن وقت می
الدین    العارفین خواجه قطب   االسالم، سلطان  وسط حضرت شیخشریف در هرات، ت  چشتیه از چشت  هٔ عالی  هٔ طریق

  مودود چشتی و خلفایش در سراسر ممالک اسالمی چون بخارا، دمشق، آذربایجان، عربستان، ایران، مصر و شبه 

  سرور الهوری، صاحب خزینة   اند. به قول غالم   قاره انتشار پیدا کرد و حضرت ایشان در این سلسله قائد و امام 

 هٔ الدین مودود چشتی را ده هزار خلیف نگاران، جناب حضرت خواجه قطب نویسان و تاریخ الصفیا و دیگر تذکرها

 .صاحب والیت بوده است
وی در سن هفت سالگی تمام قرآن را با واضح آن حفظ کرده بود، و به تحصیل علوم اشتغال داشت. چون به سن  

بزرگوارش، خواجه یوسف، از دنیا برفت و وی را به جای خود بنشاند. وی به  بیست و شش سالگی رسید، والد  

خصال حمیده موصوف بود و به افعال پسندیده معروف، و مردم آن والیت همه در مقام اعتقاد و محبت و انقیاد و  

 .االسالم احمد نامقی جامی نیز یافته بودارادت وی بودند و توفیق شرف صحبت و دولت تربیت شیخ
ای که در میان خواجه مودود و حضرت  االسالم احمد جامی به هرات آمد و قضیه بعد از وفات پدر، حضرت شیخ

شیخ جام گذشته در نتیجه خواجه مودود از حضرت شیخ جام التماس تربیت و اخالص به خدمت ایشان نمود و  

بار فرمود: به شرط علم، به    حضرت شیخ احمد جام دست حضرت مودود را گرفت و در کنار خود بنشاند و سه

شرط علم، به شرط علم، و سه روز در خدمت شیخ جام بود. بعداً غرض تحصیل علم به بخارا رفت. وفاتش در  

باشد که در    خاندان چشتیه می  هٔ ین و مشهورترین زیارت سلسلگتر ربزاهش  مگ هـ.ق و آرا  ۵۲۷رجب سال    هٔ غر

 .شریف مدفون است چشت
شریف از سن هفت سالگی تا به سن بیست و چهار سالگی به تحصیالت ادامه داد. علوم    چشت  هٔ علمی  هٔ وی در حوز

حدیث، تفسیر، فقه، عقاید، ادب، نحو، معانی و منطق را نزد بزرگانی چون ابونصر سمرقندی، عالمه ابوالفضل  

دود تصنیفاتش به الدین و غیره فراگرفت. سلطان موهشام سرخسی، ابوالحسن محمد اصفهانی، حضرت شیخ رکن 
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می  ۳۱ کتاباثر  جمله:  از  که  منهاجرسد  تحفةالسالکین،  تحفةالصابرین،  تحفةالواعظین،  العارفین، های 

 .آتش گردید هٔ وان نام گرفت و اکثر تصنیفاتش در زمان تهاجم چنگیزیان طعممیتخالصةالشریعه، و غیره را 
سلطان    هٔ شریف است که به سبک استادان دور  چشت  الدین مودود چشتی از بناهای تاریخی و مهماه قطبمگ آرا

 .کاری شده است کاری و سنگ حسین بایقرا به صورت عالی کاشی
یاد  ر است و بانی این گنبد زندههتشریف اندکی ب الدین مودود چشتی از دیگر گنبدها در چشت  قطب اه  مگ آراگنبد  

ها یا مدارس  شرقی خانقاهدوازدهم هجری است. این گنبد در سمت شمال  هٔ بیان سدخان صارمی شاعر شیریناحمدقلی 

شریف واقع شده، با فاصله از جاده. ایوان ورودی آن رو به جنوب است. بنایی است با ایوان رفیع    تاریخی چشت

بردارند در  آن  در شرق و غرب  مناره  دو  کاشی  هٔ و  دور  تزیینات  از  باالسر    هٔ کاری  لوح  در  اه  مگ آرامعاصر. 

 :الدین مودود چشتی این شعر به خط نستعلیق نوشته و محکوک استقطب
 عارف برگزیده معبود            اله  آفتاب سپهر فضل

 محرم بارگاه حّی ودود   ب وجد و حال و زهد و ورعحصا
 صدر و سلطان عاقبت محمود                           سرور و آل سید کونین

 قطب دین پادشاه کشور جود                 غوث اعظم امین حضرت حق
 خیمه زد بر فراز چرخ کبود                 شیخ عالم که از جالل و شرف

 پیش قدرش نهاده سر به سجود               که فلکخواجه مودود چشتی آن 
 هست چون عرش کعبه مقصود                   خسروانش غالم و درگاهش

 منکرانش ز فضل رب مردود              کون عزیزمخلصانش به هر دو 
 که به کس جز جفا وفا ننمود                  صد فغان از جفا و جور سپهر

 مرغ روحش به سدره بال گشود                    آیت ارجعی ز حق چو شنید
 فرمودصارمی« این بنا چو می                   از خرد جست سال فوتش را

 هللا سره مودودقدس               :داد پاسخ خرد که رضوان گفت                           
هایی بر روی مرقد حضرت مودود  سالطین ماقبل )غوری، سلجوقی، غزنوی، تیموری و غیره( نیز آبادی  هٔ ذریع

خواجه مودود چشتی در  آرامگاه  ها ویرانه شده و بعضی آثاری از ایشان مانده است.  عمل آمده که بعضی از آن به

که   فعلی طوری آرامگاه  تیموریان دارای بنای عالی بوده است اّما آن بنا تا حد زیادی از بین رفته و بانی    هٔ دور

احمدقلیپیش گردید  اشاره  سدتر  در  صارمی  نظامی   هٔ خان  عبدالواسع  منشاءاالنشاء  در  است.  هجری  دوازدهم 

سلطان حسین بایقرا آمده است.    هٔ الدین مودودالحسینی الچشتی در دورگاه خواجه رکن باخرزی، نشان تعمیر آرام

الدین  گاه شخصی منسوب به رکن الدین مودود چشتی باشد. چون آرام گاه خواجه قطب رود همان آرام   احتمال می

گاه خواجه  کاری سبز و تزیینات عالی آرام چشتی گزارش نشده است. سپس گنبد عالی و رواق زیبای کاشی  مودود

یار والی وقت هرات، با خط زیبای خورشیدی در زمان عبدهللا ملک  ۱۳۲۲الدین مودود چشتی در سال  سید قطب

ی، توسط حاجی محمد اسماعیل یاد محمد علی عطار هروی و به طرح استاد فقید عبدالروف فکری سلجوقزنده

 .حیدر مهندس اعمار شده استمهندس و غالم
خورشیدی من )فکری سلجوقی( و مرحوم حاجی محمد اسماعیل   ۱۳۲۲نویسد: »در سال  یاد فکری سلجوقی میزنده

مزار  یار به چشت رفته و به امر آقای ملکیار نقشة گنبدی عالی به  خان ملکمهندس هروی به معیت جناب عبدهللا

العاشقین، خواجه مودود چشتی و به قلم مرحوم حاجی محمد اسماعیل طرح شد، کار  االسالم، سلطانحضرت شیخ

عاجز محول گردید. در   هٔ عصر بود و کار تزیین آن به نگارند  هٔ تعمیر به مرحوم غالم حیدر مهندس هروی که یگان

به چشت باز  مذکور  سال  آغازاواسط  تعمیر  کار  و  رفتیم  شیخ .یافت  شریف  خاک حضرت  روی  االسالم، ابتدا 

العاشقین خواجه مودود چشتی از درون گنبد به خشت و گچ پوشیده شد تا هنگام خرابی گنبد، به صورت قبر سلطان 

و لوح مزار صدمه نرسد و بعد گنبد قدیمه را برداشته و طرح گنبد وسیع و عالی ریخته شد و در مدت هفت ماه  

های معرق و منقش مزیّن گردید گر و تاق و رواق آن به کاشیر دوار در یمین و یسار آن جلوهآباد گردید و دو منا

 هٔ و به خط ثلث استاد محمد علی عطار هروی آراسته گردید. اکنون آن گنبد عالی در کمال آبادی جزو انبیة نفیس

 «.رودشمار میعصر شاهرشاهی به 
های اهل دانش مشایخ چشت که دل  هٔ عالی   هٔ آن بدین قرار است: »سلسلای نوشته است که مضمون  بر این رواق کتیبه

حضرت   است.  گردیده  ساطع  چشتی  ابدال  ابواحمد  حضرت  از  بزرگواری  نور  طلوع  اوالً  داشته،  نورانی  را 

حضرت خواجه محمد بن ابواحمد ابدال یگانه    هٔ العارفین سلطان مودود چشتی بن حضرت ابویوسف خواهرزادقطب

 هٔ العارفین از مصفنات ایشان است، تولد ایشان در سناند. کتاب منهاجعالیه غنوده   هٔ لدنی است که درین بقع بزرگوار  

هللا محمدظاهر حضرت المتوکل علیاعلی  هٔ هجری است. در عهد فرخند ۵۲۷شان در سال چهارصد و سی و وفات
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البنیان  ونی شاهانه خلدهللا ملکه این عمارت رفیعشاه پادشاه افغانستان و تعقیب از نظریات دیانت پرورانه ذات همای

  ۱۳۲۳آغاز و در سال    ۱۳۲۲الحکومه هرات در سال  یار نایبخان ملکاالمر جاللتمآب عبدهللااالرکان حسبو منیع

 «.شمسی به اختتام رسید
این کتیبه، سورۀ ای در قسمت راست رواق قرار گرفته که ادامۀ آن به قسمت چپ رواق امتداد دارد که در  کتیبه

هللاُ ت ع الی: ا ال اِنَّ ا وِلی اء هللاِ ، جزء یازدهم، رکوع یازدهم نوشته شده است: »قال  ۶۴ هٔ الی قسمتی از آی ۶۲ هٔ یونس، آی

ل ُهمُ   . ی تَّقُون  ک انُوا  و   نُوا  آم  الَِّذین    ، نُون  ی حز  ال هُم  و  ع ل یِهم  وٌف  فِی ال خ  یوةِ البُشری  فِی  الدُّنی االح  د ق  و   ص  ةِ،  هللاُ اآلِخر 

 «.الع ِظیمُ الع ِلیُّ 
 -   ۸۰گردد، آیۀ  دیگر که از سمت راست رواق شروع، به قسمت باالیی امتداد یافته و به سمت چپ ختم می  هٔ کتیب

الت ع الی فِیباشد: »قال  ، سورۀ بنی اسرائیل، جزء پانزدهم می۸۶ ک و  ل    ِکِریم: و  الّقُرآنِ هللاُ الت ب ار  ِبّ ا دِخلنِی ُمدخ  قُل ر 

ه ق   قُّ و  ز  الح  اء  نَِّصیراً، و  قُل ج  ِلّی ِمن لَّدُنک  ُسلطاناً  اجع ل  ج  ِصدٍق وَّ الب اِطل  ک ان  الب اِطُل اِنَّ ِصدٍق وَّ ا خِرجنِی ُمخر 

ُل ِمن   هُوقاً، و  نُن ِزّ ةٌ ِللُمؤِمنِین  و  ال  ز  حم  اهُو  ِشف اٌء و  ر  س اراً، و  اِذ ا ا نع من ا ع ل یالقُرآِن م  ض   ی ِزیدُالّظاِلِمین  ااِلَّخ  ااِلنس اِن ا عر 

ا   ن هُو   ا عل ُم بِم  بُُّکم  ُل ع ل ی ش اِکل تِة ]ف ر  ی عم  ی ئُوساً، قُل ُکلٌّ  ک ان   الشَّرُّ سَّهُ  اِذ ا م  انِبِه و   ن ابِج  ی سئ لُون ک   و   هدای س بِیالً،[ و  

وحِ قُلِ ع نِ  ن  الرُّ ا اُوتِیتُم ِمّ بِّی و  م  وُح ِمن ا مِر ر  ین ا اِل یک  ثُمَّ ال ت ِجدُ ل ک  بِه  الرُّ ل ئِن ِشئن ا ل ن ذه ب نَّ بِالَِّذی اُوح  الِعلِم ااِلَّ ق ِلیالً، و 

ِکیالً.« این کتیبه اشتباهی هم دارد مبنی بر این اند. خر نوشتهکه قسمتی از آیه را از وسط حذف و آن را در آع ل ین ا و 

ن هُو  ا هدای س بِیالً« ختم گردیده است بُُّکم ا عل ُم بِم   .در این کتیبه آیه با » ف ر 
هایی  ها کتیبهدستهمبارک قرار دارد. در قسمت باالیی از این گل  هٔ های روضها و منارهدستهدر دو سمت رواق، گل

ا ِمصب اٌح  ، سورۀ نور، جزء هیجدهم می35قرار دارند که آیۀ   ث ُل نُوِره ک ِمشکوةٍ فِیه  اال رِض م  باشد: »ا هللُ نُوُرالسَّموِت و 

یٌّ یُّ  ا ک وک ٌب دُِرّ ةُ ک ا نَّه  اج  ج  ٍة ا لزُّ اج  ا یُِضیُء  ا لِمصب اُح فِی ُزج  یتُه  ال  غ ربِیٍَّة یَّک ادُ ز  ش رقِیٍَّة وَّ یتُون ٍة الَّ ک ٍة ز  ةٍ ُمبر  ر  وق دُ ِمن ش ج 

ل ول م ت مس سهُ ن اٌر ن وٌر ع لی نُوٍر ی هِدی ی ضِربُ و  ن ی ش اٌء و  هللاُ بُِکِلّ ش یٍء ع ِلیمٌ هللاُ ِلنُوِره م   «.هللاُ اال مث ال  ِللنَّاِس و 
االسالم خواجه مودود چشتی به طرف جنوب بنا قرار دارد و دارای سه پله از سنگ حضرت شیخ اه مگ آرا هٔ درواز

ها کار شده است. در چنین تمام صحن روضة مبارک به ارتفاع یک متر از این سنگرخام سفید ساخته شده و هم

چنان شود، همداری میارک نگهمب  هٔ ایست که خرق  مبارک به طرف شرق مرقدشان یک اتاق جداگانه  هٔ داخل روض

 هٔ های روضها و منارهدستهای ساخته شده است. گلبه طرف غرب مرقد مبارک در داخل زیارت مسجد جداگانه

خورشیدی دوباره مرمت شده، ولی قسمت   ۱۳۸۹مبارک، چند سال پیش تخریب شده بود که خوشبختانه در سال  

م کردند،  ترمیم  دوباره  که  را  مناره  موجباالی  و  نامنظم  چنان قداری  شده؛  ساخته  حالت،   دار  این  دور  از  که 

 .خوردغیرمطلوب به چشم می
 :منابع پژوهش

 .۲۱۸م، ص  ۲۰۱۴دسمبر  –تصفیه، جون  هٔ شریف«، مجلاحراری، فرهاد، »چشت .۱
 .۱۱۰ - ۱۰۹خورشیدی، ص   1390اخی کروخی، محمد وزیر، هرات در عهد ملکیار، هرات: احراری،  .۲
 .۲۵خورشیدی، ص  ۱۳۷۹بهاء، بهاءالدین تیموری، هرات باستان و بناهای تاریخی، هرات: اسلمی،  .۳
 .۱۳۰خورشیدی، ص  ۱۳۹۴نشینان هرات، هرات: توانا، پویان، رسول، حاکم  .۴
القدس، مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر محمود عابدی، تهران:  االنفس من حضراتجامی، عبدالرحمن، نفحات .۵

 .۳۳۱خورشیدی، ص   ۱۳۸۶سخن، 
خورشیدی، چاپ دوم،   ۱۳۹۶چشتی مودودی، سیداحمدشاه، تاریخ چشت و مشایخ چشتیه، هرات: احراری،   .۶

 .۶۷ص 
 .۲۳۴خورشیدی، ص  ۱۳۹۰المللی الهدی،  انگیز آن، کابل: بینفتعظیمی، محمد عظیم، افغانستان و نقاط شگ  .۷
 .۲۳خورشیدی، ص    ۱۳۹۹هللا، خواجگان چشت و چشت عنبرسرشت، هرات: احراری،  فرامرز سروری، بسم .۸
خورشیدی، چاپ سوم،    ۱۳۶۴مستوفی، حمدهللا، تاریخ گُزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، تهران: امیر کبیر،   .۹

 .۶۷۴ص 
مزارات هرات، به تصحیح و حواشی و تعلیقات فکری سلجوقی،    هٔ الحسینی، رسالواعظ هروی، امیر سیدعبدهللا .۱۰

 .۴۵۰خورشیدی، بخش تعلیقات، ص  ۱۳۸۶هرات: محمدی، 
 ۰۷۹۸۴۷۸۸۵۰گار نویسنده: حمیدهللا کام

t.me/hamidkamgar. 
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Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.  

 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.  

 6تر 5 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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Fehler! Unbekannter Name für Dokument-Eigenschaft.  

 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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