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چكیده

زین الدین ابوبکر محمد بن محمد بن علی معروف به « زین خوافی»یکی ازسه تن عارفان مشهور دوره ی تیموریان بود که در
سال  ۷۵۷هجری قمری در روستای برآباد خواف دیده به جهان گشود و در سال  ۸۳۸هجری قمری در  ۸۱سالگی درگذشت.
وی که دردوران خواجه ناصرالدین عبیداهلل احرارو ملک قطب الدین علی بن ملک محمود وشاه ظهیرالدین بابری می زیست.
از پیشگامان طریقه ی سهروردی و مرید شیخ نورالدین عبدالرحمان قریشی مصری بود که بترای تتدریب بته تبریرستورنمود
وبعدازمهاجرت به هرات دردارالسلطنه هرات درسجاده ی تقوا به ارشاد وراهنمایی اهل دل مشغول گش .زین التدین آثتاری
چون :منهج الرشادلنوع العباد الوصایا القدسیّه رسائل حاشیه عوارف المعارف شهاب التدّین ستهروردی زینتی نامته شتر
منازل السائرین خواجه عبد اللّه انصاری وصیه العارفین و تقریرات رابه دوزبان فارسی وعربی از خود بر جتای گذاشتته است.
که موضوع بیشتر آن ها مسائل مربوط به عرفان و سیر و سلوک اس .وی نردیک به  ۳0هرار شاگرد داشت .کته ازآن جملته
می توان به مریدانی چون شیخ صوفی علی و شاه طیّب خوافی اشاره کرد اوهم چنین مدارس خانقاه ها و مهمان پذیرهایی را
در عصر خودش بنا کردو امالک و دارایی های زیادی از جمله  ۱۱رشته قنات و مرارع داشته که آن ها را در سال  ۸۱۲هجتری
قمری وقف مدارس و مساجد کرد ازاو فرزندان ونوادگانی چون:فصیح الدین محمد موالناسعدالدین رهتایی خوافی ابوالواجتد
فارغی خوافی شیخ نورالدین محمد شیخ ابوالواجد فارغی هروی وشیخ صدرالدین باقیمانتده است .هم نین شخصتی .هتایی
چون زین الدین برادر شیخ نورالدین زین الدین متخلص به وفتایی و زیتن التدین اختیارالتدین بتااو همنتا بتوده کته برختی
ازبازماندگان ونوادگان اوبه شمار می روند دراین پژوهش محققان باتوجه به کمبودمنابع سعی برآن نموده اس .تاضمن اشتاره
به زندگی شیخ زین الدین خوافی به آثار شاگردان موقوفات وسورهای شتیخ اشتاره ای گذراداشتته باشتد وتوصتیل هرکتدا از
عناوین مذکوررابه آینده واگذارد
واژگان کلیدی:براباد خواف زین الدین عارف

مقدمه
حمد وسپاس بی کران بر خداوند یردان خدایی که از روحش درما دمید تا معنوی .بته متا رستید خدایی کته توفیت
بهره گیری از عقل ونقل را به ما عطا فرمود وتوفی توبه از خطا فرمود زبانی به ماداد تا منقوالت دیگران را بختوانیم
وهوشی به ما هدیه فرمود تا معقوالت را بدانیم ودرود وسال بی حد بر حضترت محمتد) و ویتاران واهتل بیت.
محمودش باد
خداوند بشررا با فطرت جستجوگری آفرید جستجو بترای کشتف حقیقت .ه بته همتین دلیتل انستان بته طتور اتی
پژوهشگر اس .وبرای رسیدن به حقیق .ودریاف .حکم .تالش می کند زیراکه بته فرمتوده ی حضترت علتی)عو:
«اَلحِکمَتت ض ضتتالَ ض المنتت مِن» حقیقتت .جتتویی گمشتتده ی متت من استت) .استتحاقیان  ۱4:۱۳۸۵بتته نقتتل از:آمتتدی
 ۲۸۵:۱۳۸0ج۱و
تاریخ هرمل .نشانگرپیشینه ی آن درزمینه های مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی ومتذهبی است .وایتن شناستایی
موجب ارتباط والو .بیش ازپیش مرد بایکدیگر وایجادوحدت وانسجا بین مل .هامی شود دراین میان زبتان مهم
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ترین نقش رادراین زمینه ایواکرده ومی کندوزبان فارسی درطول تاریخ باآفرینش آثارفرهنگی بر فرهنگ ها وزبتان هتا
وتمدن های مختلف تأثیری ژرف وماندگار داشته اس.ه چنان ه بیهقی می گوید« :اما غرض من آن است .کته تتاریخ
پایه یی بنویسم و بنایی بررگ افراشته گردانم چنان که کر آن تا آخر روزگار باقی ماند» )بیهقی  ۱49:۱۳۸۳ج۱و
از آدمها و مغرها و اندیشه ها چه آن اندکی که نا و نشانی و سنگی و گوری یا سنگی بر گتوری از آنهتا بازمانتده و
چه آن بسیارها که هیچ نمانده اس .چه بگویم از جوای زمانه و غبتار جهلتی کته روی همگتان را پوشتانده است.
شکای .کجا بر ! آثار ظاهری بسیاری از اینها با دریغ از میان رفته و ما را از بهره ارتباط با آن آدمهتا تتا حتد زیتادی
محرو کرده اس .اما بسیار چیرها و نشانه ها و شهر ها و آبادیهتا و آثتار تمتدنی یقتین دار کته هست .واگتر بته
سراغش برویم تقریباً بی هیچ زحمتی و تنها با اندک دلسوزی و مراقبتی ظاهر می شود و رابطته متا را بتا خراستان
عظی م و فرهنگی و با نیاکانی که در این بو و بر می زیسته اند برقرار می کند )شهری 6:۱۳۷9نشریه خراسان پژوهتی
شماره  ۵سال سو شماره  ۱و
دراین پژوهش کتابخانه ای تالش گردیده اس .تا ضمن بررسی شخصی .شیخ زیتن التدین ختوافی بته شتاگردان
معاصران بازماندگان وموقوفات وی مختصراً اشاره شود
نماند زانستتتتتان به جر گوتنی
جهان یادگاراستتتتتت .وماررفتنی
مکن نا نیتتتک بررگان نهتتان
چوخواهی که نام .بنوَد جتتاودان
-2شیخ زین الدین خوافی
زین الدین ابوبکر محمد بن محمد بن علی معروف به « زین خوافی»یکی ازسه تن عارفان مشتهور و برجستته دوران
تیموریان بود که در سال  ۷۵۷هجری قمری در روستای برآباد دیده به جهان گشود این تاریخ از سنگ قبر شتیخ بته
دس .آمده اس .و تذکره نویسان و معاصرانش درباره تاریخ تولدش سالی را یاد نکترده اند متذهب وی نیتر حنوتی
بوده اس .وی برای تکمیل تحصیالتش راهی هرات شد و در سال  ۸۳۸هجری قمری در  ۸۱سالگی درگذش.
وی از عرفای بررگ اواخر قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری و« از پیشروان طریقته ی ستهروردی و مریتد شتیخ
نورالدین عبدالرحمان قریشی مصری بوده »)فیروزی مقد ۲۵:۱۳۸۳و مرد دانشمند و پارسائی به شمار میرفت .کته
برای تدریب به تبریرسورنمود وبه هرات مهاجرت نموده ودردارالسلطنه هرات درسجاده ی تقوا به ارشاد وراهنمتایی
اهل دل مشغول گش) .زنگنه قاسم آبادی  ۲9:۱۳۸۲و۳0و در پایان زندگی حال جذبهای در او پدید آمتد کته قریتب
یکسال خاموش بود
شیخ زین الدین برآبادی یکی از چهره های درخشان عصر خودش بود که مدارس و خانقاه ها و مهمان پتذیرهایی را
در عصر خودش بنا کرد هم نین امالک و دارایی های زیادی از جمله  ۱۱رشته قنات و مرارع داشته که آن ها را در
سال  ۸۱۲هجری قمری وقف مدارس و مساجد کرد شیخ زین الدین به دو زبان فارسی و عربی آثتاری از ختود بتر
جای گذاشته اس .که موضوع بیشتر آن ها مسائل مربوط به عرفان و سیر و سلوک اس .همان طورکه ازوقتف نامته
اش پیداس .تعداد شاگردان شیخ نیر حدود  ۳0هرار نور بوده اس ) .زنگنه قاسم آبادی ۷0۵:۱۳۷0و
-3تحصیالت شیخ زین الدین
شیخ زین الدین در  ۱۵ربیع االول سال  ۷۵۷متولد شده اس .احتماالً تحصیالت مقدماتی را در خواف و زادگاه خود
براباد خوانده و برای تکمیل علم و عرفان به سیر و سیاح .پرداخته اس .سخاوی متی گویتد« :در مصتر از جتالل
الدین فضل اهلل تبریری و ابوطاهر احمد خجندی مدنی و زین الدین عراقی نویسندۀ کتتاب «تختریج احادیت احیتا
العلو » دانش اندوخته در مدینه منوره نرد زین الدین عراقی اربعین نووی را خوانده و از صدر ابوالبرکات احمد بتن
نصراهلل قروینی و ابن جرری م لف کتاب های ارزشمند« :النشر فی القرا ت العشر» و «غای النهای فی طبقات القترا »
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علم آموخته و آنان همه اجازه روایات و تالیوات خود را به وی داده اند اساتید و شیوخی در متاورا النهر خراستان
عراق آ ربایجان شا مصرو حجاز دارد برخی گوته اند :کتاب رضتی شتر کافیته را در حتال بحت و گوتگتو از
میرسید شریف جرجانی فراگرفته اس .ونیر از جمله شیوخی که زین الدین باآنها مصاحب .داشته شتهاب بستطامی
و تابابادی و شریف اسکندری اس .و در اسکندریه ابتدا شهاب احمتد فرنتوی را مالقتات کترد و از وی چیتر هتا
آموخته و به وی دس .بیع .داد چنان ه با ابو العباس قوصی هم بیع .کرده کته از ملتمم از معمتر صتحابی بیعت.
داشته و این چیری اس .که ناقدین بر آن اعتماد ندارد و آف .جعل آن از کسی اس .که باال تر از زین الدین ختوافی
اس) .سخاوی نر افرار شامله44۲/4 :و
-4مسافرت ها و تعامل شیخ با دانشمندان دیگر
شیخ زین الدین به نقاط مختلف بالد و شهرهای جهان اسال در پی کسب فیض و علم و دانش مسافرت هتا نمتوده
اس .از جمله هرات سیستان بغداد مک مکرمه مدین منوره تبریر شا )دمش و حلب بیت .المقتدس کاشتغر
سمرقند و بالد تیمور مصر و قاهره اماکنی اس .که نا آن ها در ضمن کر مسافرت های شیخ آمده اس .ستخاوی
در این باره می گوید«:و درقاهره بیش از یک نور از وی تلقین کر دریاف .کرده اند ) در تصتوف و عرفتان مریتد او
شده اند و مانند امین اقصرائی و عر حنبلی و نیر در جاهای دیگر جمال مرشدی مکی و جمال بتن جتالل نیربتری و
طاوسی از یاران او شده اند اشعاری را که به فارسی به نظم در می آورد بر طاوسی و افراد دیگری مانند سید صتوی
ایجی می خواند و برای پسر برادرش عال بن سید عویف الدین نیر اجازه ارشاد داد و تقی بن فهد ) متتوفی  ۸۷۱و
او را در قسم .کنی.ها از کتاب معجم خود کر کرده و شر حالش را نوشته اس.
زین الدین به شا حلب و بی .المقدس و جاهای دیگر سور کرده اس .بته حتج مشترف شتده و خالیت زیتادی
شاگردی او را نموده و صی .شهرتش به همه جا رفته اس.
نقی بن قاضی شهبه میگوید :با وی مالقات کرد او را شیخ بررگ هشتاد ساله ای در سرزمین تیمور دیتد کته یتک
سال و چهار ماه از خانه و شهر خودش دور و در راه به سر می برد عالم بررگ جلیل القدر و صاحب علو فراوانتی
بود
عال قابونی بخاری می گوید:ازاومسئله ای ازمشکالت ادبیات عربی سوال کرد بته بهتترین کتال دربتاره آن ستخن
گو.
جمال یوسوی عجمی ساکن دمش گوته  :وی در علم و دانش مانند عال بخاری )از فقهای بتررگ حنوتی کته شتر
اصول بردوی و شر حسامی را نوشتهو می باشد ولی تمایل به دنیا دارد )در اینجا سخاوی رد بر عجمی می گویتد:
این گوت او که «تمایل به دنیا دارد» درس .نیس .بلکه از او بعید اس .و
شاهرخ تیموری برای او گو :.حج از راه دریا برای شما آسان تر اس .گو : .می خواهم سرزمین شا و کسانی که
از نیکان و علما چه در قید حیاتند و چه درگذشته اند زیارت کنم زیرا قبل از رودخانه فترات قبتر پیتامبری وجتود
ندارد )سخاوی نر افرار شامله44۲/4 :و
شیخ زین الدین خوافی با جماعتی از فضال و عرفا و مشایخ آن عهد مانند:شاه نعم اللّه ولی کرمانی ماهتانی متتوفی
 ۸۳4ه ق و سیّد نظا الدین محمود ملقب به شاه داعی شیرازی متوفی  ۸۷0ه ق خواجه شمب التدین محمتد حتاف
شیرازی متوفی  ۷9۱ه ق عماد فقیه کرمانی متوفی  ۷۷۳ه ق کمال خجندی متوفی  ۸0۳ه ق و جمع کمیری از علمتا و
فضالی دیگر معاصر بوده اس) .حکیم ۱۸۸:۱۳66هزنگنه قاسم آبادی ۷06:۱۳۷0وبرخی دیگتر ازایتن شخصتی .هتا
عبارتنداز:
-1/4خواجه ناصرالدین عبیداهلل احرار
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خواجه احرار درهرات با زین الدین خوافی دیدارهای داشته اس .ولی اودربرابربهتا التدین عنمَر بته ختوافی کمتتر
اردات داش .ومی گو .خوافی هم برای دفع منکرات ازنوو خوداستواده نمی کند )احراری 40:۱۳۸۵و

-2/4ملک قطب الدین علی بن ملک محمود
فصیح خوافی درمجمل فصیحی درمورد شویع قراردادن شیخ زین الدین خوافی درسال ۸۱۵هجری قمری می نویستد:
« آمدن ملک قطب الدین علی بن ملک محمود ازسیستان به هرات وشیخ االسال مرشداالنا زین الملّه والتدین ابتی
بکر الخوافی شویع گشته جرایم اوراعووفرمود ه زمین بارگاه عالم پناه بوسیده متقبّل مال گذشتته وآینتده شتد واوامتر
ونواهی که ازدرگاه صادرشود متضمن انقیاد آن شد وبعدالیو عهدکرد که ازدرجه بندگی تجاوزننماید ومراجع .نمود
وبندگی حضرت اعلی خاقانی تربی .فرموده خِلَعِ ۱گرانمایه وطبل وعلم ارزانی داش)» .عصاری رودی 64:۱۳۸۸و
-3/4ستایش و مدح ابن حجر عسقالنی از شیخ زین الدین
سخاوی می گوید :در سال  ۸۲4برای بار دو یا سو به قاهره آمده و در یک مهمانی به فرزند ابن حجر عستقالنی
اجازه ارشاد داده اس .و ابن حجر خطاب به وی گوته:
فوافتها االمانی والعتتتتتوافی
قَدِم َ.لمصر یا زینَ الخوافی
بممل سری القواد بالخوافی
وما سرت القوافتل منذ دهر
ای زین الدین خوافی از وقتی که تو وارد مصر شدی مصر به آرزوها و سالمتی رسیده اس .و هیچ گاه قافله هتا در
طول زمانه حرک .نکرده چنان ه پرهای رویین بررگ بوسیله ی پرهای مخوی کوچک حرک .کرده
زین الدین خوافی با این اشعار وی را پاسخ گوته :
وعلماً فی الحدی ِ باالعتراف
ایا من فاقَ اهلَ العصرِ فضالً
مِتن االثارِ مندرس المتتطاف
تَقَدَّسَ سرضکَ الصافی فَاََحتیا
تویض علتی القواد والخوافی
سال.ن اهلل اَن یبقیک حتتتتی
یعنی ای کسی که در فضل وعلم بر تما اهل زمانه برتری داری و این را زمانه معترف اس .ضمیر صتاف .پتاکیره و
مقدس اس .و آثار کهنه ارزشمند را در همه جا را زنده کرده اس .از خدا درخواس .دار باقی بمانی که فتیض تتو
به پر های بررگ باالیی و پرهای کوچک پنهانی برسد
-4/4ستایش و مدح ابن جزری از شیخ زین الدین
ابن جرری نیر وی را چنین مد گوته:
زیناً یضاهی بشتتراً الحافی
یا صا عرج نحو خواف تجد
فأعجب لهذا الظاهر الخافی
حبتراً بدا فتی عصتره قدوۀ
یعنی :ای رفی به سوی خواف برو تا در آن جا زین الدین را ببینی که مشابه بشر حافی اس .دانشمندی اس .که در
عصر خودش پیشوا گشته و این چقدر عجیب اس .که هم ظاهر اس .و هم خافی )پوشیدهو )ستخاوی  44۲/4نتر
افرار شاملهو
 -5/4شیخ زین الدین خوافی در قاهره

-۱جمع خلع .جامه ا ی گرانمایه که عریری به انسان بخشد
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شیخ زین الدین پب از به پایان رساندن علو و فنون زمانه اش برای تحصیل عرفتان بته شتهر قتاهره رفتته است .و
طریق .را از دس .شیخ نورالدین عبد الرحمان مصری دریاف .کرده سخاوی مالقتات آن دو را چنتین بیتان نمتوده
اس« :.خبر به ما رسیده که در زمان قدیم وارد قاهره شده و به حضور عبدالرحمان بن محمتد شبریستی رستیده و از
وی درخواس .مصاحب .و تلقین کر کرده اس .وی قبول نکرده و برایش گوته :شما در تما فنون اما و در علتو
سرآمدید و من فقیر و درویشی هستم شیخ زین الدین و چند مرتبته درخواست .و اصترار ختود را تکترار نمتوده و
ایشان نمی پذیرفته اس .سرانجا زین الدین به ایشان گوته :چه جوابی خواهی داد زمانی که جلوی خداوند بایستتم
و بگویم پروردگارا از این شخص بررگوار در خواس .کرد مرا در رسیدن به تو راهنمایی و به ستوی تتو ارشتادکند
اما او امتناع ورزید و این کار را نکرد شیخ گو :.جواب خودت چه خواه بود زمتانی کته از تتو ست ال شتود کته از
یادگیری فالن مسئل و فالن و فالن مسئله چه قصد و هدفی داشتی؟ و مسائلی از فنون مختلف یکی پب از دیگتری
را برای شیخ زین الدین مطر و بازگونمود زین الدین تسلیم شد و جوابی نداد وگو :.به همین خاطر از همه چیتر
بریده و خدم .شما آمده ا تا مرا به راه درس .ببرید در این هنگا شیخ او را تلقین کر نموده و دستور به خلوت
و تنهایی داد وتا چندین روزتنها یش گذاش .سپب بیرونش آورده و به او اجازه ارشاد و تلقین دیگتران را نیتر داد
زمانی شیخ عبد الرحمان به مسافرت رف .خبر به شیخ زین الدین رسید که شیخ در یکی از مجالب ستماع شترک.
کرده اس .زین الدین خوشش نیامده و راضی به آن نبوده از این رو از شیخ ناراح .می شود شیخ بتا زیتن التدین
مکاتبه می کند و جه .تأدیبش امر می کند باید پیاده به سرزمین خودش برود و زین الدین این ستور را انجتا متی
دهد و بر می گردد اما شیخ فوت شده بود » ) سخاوی نر افرار شامله 44۲/4 :و
-5آثار واشعار شیخ زین الدین
زین الدین خوافی م لّواتی به زبان فارسی و عربی دارد که از آن جمله اس:.
-1/5منهج الرشادلنفع العباد
شیخ زین الدین این کتاب درسال ۸۳۱هجری درروستای زیارتگاه شهرهرات درآشتی میان شریع .وطریقت .نوشتته
اس .که درآن به سخنان بررگانی چون :اما غرالی ابوسعیداحرار ابوبکرشتبلی ابوالحستن خرقانی ابوعبتداهلل محمتد
و استناد جسته اس .ازخاتمه ی کتاب نیر برمی آید که زمانی درتبریر به تدریب اشتغال داشتته است) .زنگنه قاستم
آبادی ۷0۸:۱۳۷0و۷09و
شیخ در دیباچ آن می نویسد« :از هر جایی مرد به شهر هرات وارد می شدند و به نقتل از پیتران طریقت .الحتاد را
تبلیغ می کردند و من این کتاب را «اصلی» در کر اقوال مشایخ و «فصلی» در بیان منشأ مذهب ملحتدان و «تتذنیبی»
در مذهب ملحدان و «وصلی» در بیان مذهب اهل سن .و جماع .و «خاتمه ای» در بیتان مستالک و معترف اربتاب
طریق .و مکاشوات ایشان نگاشتم» )همان ۷09 :۱۳۷0و
-2/5الوصایا القدسیّه
ایتتتن کتتتتاب را در اوایتتتل ستتتال  ۸۲۵ه ق در قتتتدس نوشتتتته استتت) .حتتتاجی خلیوتتته بی تتتتا۲0۱۲:ه
نویسی ۲64:۱۳44و۷۱۸و۷۷۸و
-3/5رسائل یا سخنان زین الدین خوافی
این کتاب که به نظم ونمرشیوا درپندواندرز ومسائل تصوف باخط نستتلعی درستال 900هجتری نوشتته شتده است.
درکتابخانه ی گنج بخش پاکستان موجودبوده ولی متاسوانه هنوزبه چاپ نرسیده اس.
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-4/5حاشیه عوارف المعارف شهاب الدّین سهروردی
نسخهای از ک تاب عوارف المعارف با خط نسخ جنید بن فضل اللّه بن عبد اللّه بن عبد الرحمان بن علتی بتن بترغش
در  ۱۵ربیع االوّل  ۷۵۱ه ق با تملّک زین الدین خوافی ابو بکر محمد بن محمد به شماره)۳۲۵۵ودر کتابخانه مجلتب
شورای اسالمی موجود اس .که زین الدین خوافی در درویش آباد برآن شروع به حاشیه نویستی نمتوده و در ربیتع
المانی  ۸۲6هت ق دربراباد خواف به انجا رسانیده اس .شاگردان او این کتاب را نردش میخواندند و قرائ .آنهتا در
اواخر رمضان  ۸۲9ه ق به پایان رسیده اس .یکی از شاگردان او به نا احمد بن شمب الدین محمتد ایتن حواشتی
استاد را در این نسخه به خط خود نوشته اس) .فهرس .کتابهای خطی کتابخانه مجلب سنا  ۱۷/۱و ۱۸هزنگنه قاسم
آبادی ۷۱۱:۱۳۷0ه دائرۀ المعارف االسالمیه ۳4/۱۱ : ۱9۳۳و
 -5/5اوراد الزینیه و زینی نامه
مجموع اوراد و ا کار شیخ اس .به زبان عربی که برای سالکان و نوسوران نوشته اس) .دائترۀ المعتارف االستالمی
۳4/۱۱ : ۱9۳۳و
زین الدین خوافی شعر فارسی را خوب میگوته اس .و رضا قلی خان هدای .نمونهای از اشعار او را آورده است.
که از آن جمله این دو بی .میباشد:
این دود وجود را از روزنه بیرون کن
آتش به من اندر زن سوز دلم افرون کن
ونیر
که بینی عاقبتتتت .روی نکتتتتتتوئی)هدای۸۳:۱۳۸۸ .و
تو خود آئینهای در ختتتتود نظر کن
زینی نامه ممنویی کوتاهی بر وزن ممنوی مولوی اس .و موضوع آن شناخ .پنجاه فترض از احکتا و مستائل دینتی
اس .که رعای .آن را در زندگی روزمره بر هر مسلمانی الز اس .این ممنوی در ستال  ۸۱۷نوشتته شتده و توستط
دکتر محمد شهری تصحیح و متن آن در اینجا آورده می شود
دکتر محمد شهری مصحح زینی نامه می گوید« :زینی نامه» ممنوی کوتاهی اس .منسوب به شیخ زین الدین خوافی که
پیش از تأسیب مدارس جدید در برآباد ) ۱۳۲۸شمسیو در شمار مواد درسی کودکان زادگاه شتیخ بتوده است .ایتن
ممنوی که در حقیق .منظومه ای تعلیمی اس .از نظرگاه هنر شاعری ارزش چندانی ندارد اما از این جه .کته نشتان
دهندۀ گوشه ای از روش تعلیم و تربی .در روزگار شیخ اس .ارزش دارد بویژه از این دیتدگاه اهمیت .دارد کته در
مدارس ابتدایی آن روزگار مسائل دینی را با کلماتی منظو به کودکان آموزش می دادنتد و کتودک مجبتور بتود ایتن
ابیات را حو کند البته آموزگار نکته های مبهم را برای او توضیح می داد بعبارت دیگر این نکته های شرعی هم تون
رساله ای عملی تا پایان عمر همراه و در یاد او بود که در موقع لرو می توانس .آن را از زوایای حافظه بیرون بکشتد
و به آن عمل کند اینک متن زینی نامه:
بسماهللالرحمنالرحیم
بشنو از زینتی و از جان کن قبول
بعتد ِحمتتتدِ خال و نعتتتتت ِ.رسول
جملته را حالی نمایم بر تو عرض
هس .بر هر م منتی پنجتتتتتتاه فرض
گر بری رنجتتی بیابتی زود گنج
شش در ایمانس .و در اسال پنتتتتتج
سه بود در غسل گویتتم بر شمتار
در وضتتو چار و تیمم هم چهتتتتتتتار
هو .بیرون و درون هو .دگتتتر
در نمازت چتارده فرض ای پستتتتتتر
امتتتتر معروفس .و نهی منکرات
سه به روزه دوی دیگر در زکتتتتتتتات
علتم حیض و بعتد از آن علم نواس
سه به حج و در معیش .دو شنتتتتتاس
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چونکه مجمل شد موصل میکنتتتتتتم
آن ه می یابد بتدان ایمتان قتتتتتتتوا
پب رسوالن و مالیک پب کتتتتتاب
لیک اندر کور و عصیانش رضتتتتتتتا
و قضا
باز در ایمتتتتتان و طاع .بر دوا
رکن ایمان را چو آوردی بدس.
ح تعتالتی خالقس .مخلوق نی
پب کتاب و جملته تقدیرات نیر
پب نماز و روزه و حج و زکات
در معیش .دو بتتود در ماه و سال
رزق از رزاق میدان بتتی خالف
قوتی کاو حاصل آیتتتد از طعا
دان اقتتل و اکمری متر حیض را
متتتتر اقلش را سه روز کاملس.
پانرده روزس .اقتتل طهتتتر زن
دان اقل و اکمتتری هم در نواس
نتتی اقلش را مقتتترر مدتتتتتی
چار فرض اندر وضو دان معتبر
لیک ربتع مسح سر کافتی بتتود
چار فرض اندر تیمم یاد گیتتتر
ضربهای از بهر روی و باز دس.
فرض غسل .سه بود در صبح و شا
چارده فرضی که هس .اندر نماز
آب و جا و جامه و تن پاک دان
هشتمین تکبیتتر اول در قیتتتتا
دو سجود و قعتتدۀ آختتر بساز
سه به روزه :نی .و وق .صیا
از جماع و اکل و شرب .اجتناب
سه به حج :تو اوالً احتترا گیتتر
ایستتتادن سیتتم انتدر عتتترفات
دو بود انتتدر زکات .یتاد گیتر
امر معروف آنکه فرماید بخیتر
هرچه گویی باید اول آن کنی
پب نگتتتته داری حدود اهلل را
هشتصدوده رفته بود و هو .سال
تا که شد منظو این عقد گهر

مشکالت از بهر تو حل میکنتتم
شش بود اول خداونتتد کریتتتتتم
بع بعد از مرگ و هم روز حساب
نیس .گرچه هس .تقدیتتر
هم قضا دان هم رضتتای ح تمتا
اصل دیگر هم بدان ای ح پرس.
هم نین تصدی کن میگو بلتتتی
غیر مخلوقنتد بشنتو ای عتتریتتتتر
گر بجتتا آری بتود فتتتتتردا نجات
اولیتتتتن روزی طلب کردن حالل
نتتی به زور و بازوی خود از گراف
صرف طاع .کن ختتتدا را بر دوا
اکمتتترش ده روز دان ای کتدخدا
هر که زین کمتتتر بدانتتد جاهلس.
نیس .اکمتتر طهتتر را بشنتتتتو ز من
اکمرش چل روز در شرع و قیتتتاس
کتتی شود دانستنش بی زحمتتتتتتی
شستن رو دس .وپتتا و مسح ستتتتر
هر کتتته زین کمتر کند جافی بتتود
نی .اس .و خاک پاک ای بی نظیر
اینقدر بایتتد بدانتتد هر کتتته هس.
در دهتتان و بینتتی آب تتن تمتتتتتا
یک بیک گویتتم تتو را ای پاکبتتاز
وق .و نی .قبلتت خل جهتتتتان
پب قرائ .پب رکوع ای نیکنتتتا
آمتدن بیترون به فعلتتی از نمتتتتتتاز
آنکته باشد از سحرگتتتتتته تا بشا
ور بنسیان باشد آن نبتتتود عقتتاب
پب طواف اندر زیارت ای امتتیتتتر
حج گرار ای خواجه تا یابی نجات
نی .و دادن به مسکیتن و فقیتتتتتر
خا از بهتتر ختدا نر بهتتر غیتتتر
ورنه با خود گو .خود تاوان کنی
با عیتال و خلت در بیتتع و شتتترا
از وفات سیتتتتتد صاحب کمتتال
معنتتی بسیتتتتار لوتت مختصتتتر
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پادشاهتتا کتردگارا منعمتتتا
بر همه رحم .کن و بر بنده هم

چون گنهکار طمتتع دار دعا
زانکه غواری و بخشاینتده هم»

)شهری۱۸ -۱6 :و

 -6/5رسالة فی العرفان والفناء
این رساله بااین بی .ازمی شود
ترسم که پراکنده شوى مات شوى
جر جمع مباش تا همه ات شوى
نسخه این رساله در ضمن مجموعه ای در کتابخانه « سلطان قرائى » در تبریر موجود است) .تهرانتی ۲4۷/۱۵ :۱۳۸9
و
ازدیگر آثار شیخ زین الدین می توان به :وصیه العارفین )بغدادی بی تا۷۱۱:هزنگنته قاستم آبتادی ۷۱۱:۱۳۷0و رستال
الرهد )دائرۀ المعارف االسالمی ۳4/۱۱ : ۱9۳۳و شر منازل السائرین خواجته عبتد اللّته انصتاری وتقریترات اشتاره
نمود ازآثاراخیر متاسوانه اطالع جامعی به دس .نیامد
 -6نسب وسلسله ی عرفانی شیخ زین الدین خوافی
معصو علی شاه تبریری صاحب طرائ الحقای می گوید:شیخ زین الدین خوافی یکی ازسلسله های طیووریه است.
که از اما جعورصادق)عوبه واسطه ی ابویرید طیووربسطامی جاری شده اس .وی از اکابر مشایخ سلستله ستهروردیّه
بود و به روای .معصو به علی شاه نسب .وی در طریق .به شیخ نور الدین عبد الترحمن مصتری متیرستد و وی
مرید شیخ جمال الدین یوسف گورانی بوده و نسب .شیخ جمال الدین به دو کب اس.هیکی حسا الدین شمشیری
و دیگری نجم الدین محمود اصوهانیهو این دو مرید نور الدین عبتد الصّتمد نظیتری بتودهاند)زنگنته قاستم آبتادی
۷0۷:۱۳۷0و۷0۸و و به چند واسطه به شیخ معروف کرخی بوّاب و مرید علی بن موسی الرضتا)عومنتهتی متیشتود
)نایتتب الصتتدر ۳۸:۱۳۲0تتتا6۵بتته نقتتل ازمجلتته مشتتکوهhttp://www.khaftoday.blogfa.com/post-۱۳6۸:
) aspx69
عبدالرحمن جامیهزین الدین خوافی را جتامع علتو ظتاهری و بتاطنی دانستته کته متشترّع و میانتهرو بتوده است.
)جامی 49۲۸:۱۳۸0و
خواند میر گوید:ابو بکر خوافی علیه الرحمه از جمله اولیا عظا بمرید تتبّع سنن سنیّه نبویّه) و امتیاز تمتا داشت.
و مدّتی مدید در ظاهر هرات رتب .بخش محراب بود همّ .عالی نهم .بتر ارشتاد امت .متیگماشت .و از جملته
خلوا شیخ نور الدین عبد الرحمن مصری بود و در سلوک طری ریاض .و معرف .مبالغه نموده بته درجتات عالیته
ترقی فرمود حضرت خاقان سعید و امرا و ارکان دول .آن پادشاه صاحب تأیید همواره بته قتد ارادت مالزمتتش
میکردند و به صحب .حسب رتبتش تیمّن جسته لواز حسن اعتقاد بجای میآورند )خوافی ۲۷۵:۱۳40و
-7مریدان وشاگردان شیخ زین الدین خوافی
ازوقف نامه شیخ زین الدین برابادی خوافی چنین برمی آید که وی حدود ۳0هرارشاگرد داشته اس .که اطالع دقیقی
ازآن دردس .نیس .به چندتن ازآنان اشاره می شود:
-1/7شیخ صوفی علی
وی ازبررگان ومریدان شیخ زین التدین ختوافی بتوده وازابتتدای کتودکی تتاآخرپیری پیوستته بته طاعت .وبنتدگی
خدااشتغال داش .عده ی زیادی از درویشان درخانقاه اوجمع می شدند وبه کرالهی می پرداختند وازعلتو وطینت.
پاک اواستواده می نمودند وی دراواخر حکوم .سلطان حسین بایقرا دارفانی راوداع گو .ودرمقبتره ای کته خواجته
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جمال الدین عطا اهلل درابتدای خیابان هرات ساخته بوددفن گردید )زنگنه قاسم آبادی 64۱:۱۳۷0هشهری ۱0 :روضت
الصوا ۲۷9 / ۷و
شیخ صوفی علی در سلک اعاظم مریدان شیخ زین الدین خوافی انتظا داش .و جمع کمیری از درویشتان در خانقتاه
آن جناب ساکن می بودند و اوقات شریف را مستغرق کر الهی گردانیده از باطنش اقتباس انوار سعادت می نمودنتد
)خواندمیر ۳4۷/۳ :۱۳6۲و
-2/7شاه طیّب خوافی
شاه طیب از مریدان شیخ االسال والمسلمین شیخ زین الدین خوافی اس .وی درهرات زندگی می کرد وبه زیتارت
مکه ی مکرمه ومدینه ی منوره مشرّف گردید ازایشان کرامات زیادی نقل شده که درکتتاب مقصتداالقبال بته توصتیل
نوشته شده اس .وفات وی درسال  ۸94هت ق اتواق افتاد ومرارش درخیابان هرات درآرامگاه علماس) .زنگنه قاستم
۱
آبادی  6۳:۱۳۸۱ج۲و
 -3/7شیخ احمد سمرقندی
این احمد پب از شیخ در هرات جانشین او بوده و شیخ در یادداشتی که بسال  ۸۲۱به وی نگاشته او را تآییتد کترده
اس) .شهری ۱0 :به نقل از طرائ الحقای 66/۳و
 -4/۷شیخ صدرالدین محمد رواسی (م ) 871 /
از مشایخ بررگ عهد تیموری و از شاگردان برجست او که در جوین تولد یافته و از دانش شیخ بهره ها برده و متدتی
در هرات در مصاحب .وی بسر برده اس .استاد علو ظاهری و جامع فنون باطنی بوده و روزگتاری نیتر در مدینته
منوره مجاور بود و در انتقال اندیشه ها و طریق .شیخ بدان سامان م ثر بوده است) .شتهری ۱0 :بته نقتل از حبیتب
السیر ۱0۳/4و روضات الجنات ۳۷4 /۲و ۳۷۵و
-5/7شیخ محمد تبادکانی (م) 891 .
امیر علیشیر نوایی او را اکمل اولیای روزگار می نامد وی بر پای دیدگاههای شیخ بر منازل الستائرین خواجته عبتداهلل
انصاری شرحی نگاشته اس) .شهری ۱0 :به نقل از مجالب النوایب ۲0۲و حبیب السیر ۲۳4/4و
 -6/7جاللالدین محمد قائنی
مدتها از عمر خود را در خدم .شیخ گذرانید و پب از وی محتستب شتهر هترات بتود و در انتشتار طریقت .شتیخ
میکوشید )اسوراری  ۳0۸ :۱۳۳۸و ۳09و
از دیگر مریدان و شاگردان نا آور شیخ که در انتشار طریق .او کوشیدند میتوان از شمبالتدین کوستوی از احوتاد
شیخ احمد جا )شهری  ۱0به نقل از حبیب السیر 6۱ / 4و عبدالرحمن اسوراینی )شهری۱0 :روض الصتوا ۲۱4 / 6و
نا برد پب از وفات شیخ برخی از شاگردانش در هرات ماندند و گروهتی بته دیگتر سترزمینها رفتنتد و در انتشتار
اندیشهها و روش عرفانی او کوشیدند
 -7/7عبداللطیف مقدسی (م) 856 .
-۱به نقل از:مقصداالقبال

۱09هفهرس .کتاب های خطی مجلب سنای ساب ج ۲شماره۳0۱
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در شب جمعه  ۲0رجب سال  ۷۸6متولد شد بعد از تحصیل به خدم .شیخ عبد العریر رستید و هنگتامی کته شتیخ
زین الدین خوافی به قدس شریف آمد شیخ عبد الطیف او را در خانته اش منترل داد و بتیش از حتد در اکترا وی
کوشید و محب .شدید او را دل گرف .وقتی شیخ می خواس .به حجاز بترود او را بته ستبب بیمتاری متادرش از
همراهی با خود منع کرد ولی چون دوباره بعد از حج به قدس آمد در بازگش .به خراسان شتیخ عبتد الطیتف نیتر
همراه وی بود و در آنجا به خلوت و ریاض .و مجاهدت پرداخ .سپب به امر شیخ بته زیتارت شتیخ احمتد جتا
رف .و در مرقد شیخ جا یک اربعین به خلوت نشس .و در همان حال با شیخ زین الدین مراسله داش .سترانجا
از شیخ زین الدین اجازه ارشاد گرف .و به دمش رف .و سپب به رو و به شهر فونیه وارد شد و به زیارتگاه موالنتا
جالل الدین بلخی و صدرالدین قونوی و شمب تبریری رف .آنگاه به قلعه و شهر بروسه رف .و زاویه ای در آنجا
ساخ .و به ارشاد مشغول بود تا سرانجا روز یکشنبه یکم ربیع االول سال  ۸۵6هت در بروسته وفتات یافت .و در
همان جا به خاک سپرده شد زاویه و مرقد وی در آنجا زیارت می شود )طاشکبری زاده ۱۳9۵ق4۱/۱ :و
 -8/7شیخ عبد الرحیم بن امیر عریز مرزیفونی
در مرزیوون رو به دنیا آمد و به مصر رف .در آنجا شیخ زین الدین را مالقات نمود و محب .او را در دل گرف .با
وی به خواف سور کرد و بارها در نرد وی به خلوت نشس .خرقه مبارک را از دس .وی پوشتید و در نترد وی بته
مقامات عالی رسید و اجازه ارشاد گرف .شیخ اجازه روای .تصنیف ختودش «الوصتایا القدستیه» وتمتا تالیوتات و
روایات خود را به وی داد و او را به مرزیوون ازسرزمین رو فرستاد و بعد از رفتنش گو :.آتش عش را به سرزمین
رو فرستاد سلطان مرادخان در مرزیوون مستمریی برای وی تعیین کرد مقبره وی در آنجا زیارتگاه اس .کرامتات
ظاهری و معنوی وی بسیار زیاد اس .با تخلص «رومی» و به زبان ترکی منظومه ای سروده اس) .همان4۳/۱ :و
 -9/۷عبد المعطی مغربی
در غرب متولد شد بعداً به نرد شیخ زین الدین رسید طریق .را نرد او کامل کرد و از وی اجتازه ارشتادگرف .و در
مکه معظمه مسکن گرید و صاحب مقامات وکراماتی شده و ملقب به شیخ الحتر گشت) .طاشتکبری زاده ۱۳9۵ق:
4۳/۱و
 -10/7شیخ احمد بن عاشق باشا
در قسطنطنیه درس تصوف و ارشاد داشته اس .و افرادی مانند «سید والی ».از بررگان قسطنطنیه از وی اجازه ارشاد
گرفتند )طاشکبری زاده ۱۳9۵ق۲0۷/۱ :و
به عل .انتشار وصی .شیخ در رو بررگان زیادی از سرزمین رو آرزوی رسیدن به خدم .شیخ را داشتند وموفت
نمی شدند نا برخی از آنان در کتاب الشقای النعمانیه آمده اس.
 -11/۷شیخ سراج الدین ملتانی
یکی از مشایخ مشهور زمانش بود اصلش از ملتان پاکستان و پرورش وی در هرات بوده است .علتم و عرفتان را از
شیخ زین الدین فرا گرفته و در طول حیات شیخ همراه و در کنار او بود بعد از وی مدتی شیخی مریدان را بر عهتده
داش .و سرگرو ارشاد و تلقین بود سپب به هند رف .و در گجرات هند ساکن شد و قبر وی در نهتر والته است.
[عبد الحی حسنی نره الخواطر :اعیان قرن نهم]
 -12/7سعد الدین کاشغری (م) 860 .
وی ازمریدان ومرشدان موالنا عبدالرحمان جامی می باشد
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 -8محبوبیت سیاسی و اجتماعی شیخ زینالدین
شیخ زین الدین مدتی مدید در شهر هرات زین .بختش محتراب بتود و بتر ارشتاد امت .و تربیت .شتاگردان همت.
می گماش .در اجرای اربعینات متعدد و متابع .سن .رسول و سلوک طری ریاض .و معرف .مبالغه می کترد و بته
این صو .مشهور بود شیخ هرگر هیچ منصب دنیوی نپذیرف .لکن نوتو معنتوی فتراوان یافت .در میتان مترد از
احترا فوق العاده برخوردار بود و شاهرخ تیموری و امرا و ارکان دول .او همواره به وی اظهتار ارادت متی کردنتد و
به دیدار او می رفتند )خواند میر ۱۲/4 :۱۳6۲وحکای .زیر که در منابع متعدد نقل شده نشتان نوتو معنتوی شتیخ و
سخنپذیری شاهرخ تیموری و دولتمردان وق .از اوس:.
ملک قطب الدین علیبن ملک محمود سیستانی از فرمانروایان سیستان با شاهرخ میرزا در مقا عناد و مخالوت .بتود و
خود را آماده می کرد تا در فرص .مناسب با پادشاه تیموری بجنگد )اسوراری ۳۲9 :۱۳۳۸و و در عتین حتال بتدنبال
فرصتی بود تا بتواند اختالفات خود را با شاهرخ از راه مذاکره حتل و فصتل کنتد بتدین منظتور در ستال  ۸۱۲او و
پدرش و دیگر امرای سیستان از شیخ زین الدین خواستند تا واسط آشتتی میتان ایشتان و پادشتاه جتوان تیمتوری را
فراهم آرد شیخ پذیرف .مسعود برادر قطب الدین و چند تن دیگر از سرداران و امیران سیستان به هرات آمدند و در
مالزم .شیخ به دربار تیموری رفتند شاهرخ میرزا شواع .شیخ را در ح آنان پذیرف .منوط بته اینکته مستعود در
دربار بماند شاه نصرت دیگر برادر قطب الدین که بدس .سرداران شاهرخ اسیر شتده و در تتوس زنتدانی بتود بته
فرمان شاهرخ آزاد شد و اجازه یاف .به سیستان به دیدار پدر بترود )فصتیح ختوافی ۱04۸/۳ :۱۳۸6و ایتن شتواع.
گرچه موقتاً به مصالحه انجامید اما باقی ماندن شاه مسعود بعنوان گروگان در دربار شاهرخ ملک قطب التدین شتاه
محمود و دیگر امرای سیستان را راضی نمی کرد بدین جه .بته شتاهرخ نامته نوشتتند و از وی خواستتند تتا بترای
مذاکره و فیصل قطعی موضوع شیخ زین الدین را به رسال .به سیستان بورستد شیخ بدستور شاهرخ روانت سیستتان
شد بررگان نیمروز به استقبال وی آمدند و در باب او کمال اعراز و احترا بجای آوردند شیخ شترایط صتلح را بته
آنها بازگو کرد ملک قطب الدین و پدرش در سال  ۸۱۵به هرات آمدند و شخصاً با شاهرخ مذاکره کردند شاهرخ بتا
میانجیگری شیخ زین الدین از جرایم آنان گذش .صلح میان آنها قرار یاف .و نراع برخاس) .همان ۱06۱ :۱۳۸6و
در همین موضوع سخاوی نیر می گوید :شیخ زین الدین در سور حج زمانی که وارد تبریر شتد مناقشته ای کته بتین
اسکندر حاکم تبریر و شاهرخ بن تیمور بود و انتظار شر و درگیری در آن می رف .از میتان برداشت .کته حکایت.
طوالنی دارد و کرام .شیخ در آن مشهود اس) .سخاوی نر افرار شامله44۲/4 :و
طب گوتهی ابن عربشاه در عجایب المقدور فی اخبار تیمور تیمورلنگ نیر در خواف به مالقتات شتیخ زیتن التدین
رسیده و با احترا با وی سخن گوته و شیخ نیر او را بدون تمل و ترس نصیح .نمودهاس.

 -9علت گمنامی شیخ زین الدین
دکتر محمد شهری که خودش از روستای براباد و همشری شیخ زین الدین اس .در این بتاره متی گویتد « :پرستش
مهمی که ممکن اس .هن کاوشگر هر پژوهنده ای را بخود مشغول کند این اس .که چرا با وجود آنهمه آثتار قلمتی
و مرید و شاگرد و اشتهار و محبوبی .و موقوفات در عصر ما شیخ زین الدین تا این حد گمنا مانده است .؟ گرچته
میتوان عل .این موضوع را در عوامل بسیاری دانس .اما باور نگارنده این اس .که دلیل واقعی ایتن امتر را بایتد در
مشرب صوفیان شیخ جستجو کرد از نقل و قولهای حسب حال نویسان برمی آید که روش مقبول زین الدین ختوافی
و پیروان او ت بویژه در عرفان عملی ت از قبیل عرفان عاشقان دیگر عارفان بتررگ خراستان نظیتر ابوستعیدابوالخیر و
عطار و موالنا نیس .شیخ ابوسعید مرد واقعی را کسی می دانس .که در میتان خلت بنشتیند و برخیترد و بختورد و
بخسبد و در بازار ستد و داد کند و زن خواهد و با خل درآمیرد و در عین حال یک لحظه از پروردگتار ختود غافتل
نباشد و شیخ زین الدین بر خالف او همیشه خلوت را بر صتحب .خلت تترجیح متی داد از طرفتی آن شتوریدگی و
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بی پروایی و مجذوبیتی که در کال عطار و موالنا دیده می شود در رفتار و سخنان زین الدین نقل نکرده انتد بترخالف
موالنا که یارانش را برای گذران زندگی الرا و دالل .به کسب و کار می کرد و بر فتو و نذور اهل خیر متکی نبتود
و خود نیر از محل مرسو مدرسه وجه معاش خویش را تامین می کرد شیخ زین الدین بترای یتاران و مریتدان ختود
خانقاه و زاویه می ساخ .و اموالش را بر آن وقف می کرد تا آنان با خاطری آسوده به چله نشینی بپردازند و از روی
خل بینیاز باشند و در کسب و کار هم نکوشند » )شهری ۱۱و
-10فرزندان ،بازماندگان وبستگان شیخ زین الدین خوافی
ازشواهدوقراین برمی آید که بازماندگان شیخ زین الدین چندین قترن دربتالد ختواف وهترات بته طاعت .وبنتدگی
خدامشغول بوده ومریدانی رادورخویش جمع نموده اند به برخی ازآنان اشاره می شود:
-1/10مادرشیخ زین الدین خوافی
باتوجه به تحقیقات میدانی آقای زنگنه مادرشیخ زین الدین خوافی اززنان م من عابد عارف وپرهیرگتار قترن هشتتم
هجری اس .که ازدامان بی آالیش وپاک سرش .او عارف خداجویی چون شتیخ زیتن التدین پترورش یافتته است.
آرامگتتتاه ابتتتدی ایتتتن متتتادرم من هتتتم اکنتتتون درکنتتتارزمینی ورزشتتتی درروستتتتای برابتتتاد ختتتواف واقتتتع
اس) .همان  ۲۲4:۱۳۸۱ج۲و
-2/10فصیح الدین محمدبن زین الدین خوافی
فصیح الدین محمدبن زین الدین خوافی معروف به«فصیح خوافی» فرزند بررگتتر شتیخ زیتن التدین ختوافی عتارف
معروف سلسله ی صوفیه اس .وی درسال  9۲۳هت ق درسن  90سالگی درهرات درگذش .ودرجوارپدرش متدفون
گردید )احراری رودی ۵0:۱۳۸۳هزنگنه قاسم آبادی  ۳۳:۱۳۸۲هزنگنه قاستم آبتادی ۷۸:۱۳۸۱بته نقتل از:رجتال کتتاب
حبیب السیر ۲0۷و
 -3/10ابراهیم پسر شیخ زین الدین خوافی
با پدرش در سال  ۸۲4به قاهره رفته اس .در مد عالمه شهاب الدین بن حجر عسقالنی که در آن زمان پتدرش را
مد کرده بود چنین گوته اس:.
عال منستغِنیاً عنِ األتصافِ
شهابن المجدِ مِن شَرَفٍ و قَدرِ
لهن الوضلض العظیمن بال خالفِ
منحیطض العِلتمِ طودن العلتمِ حقاً
شهاب مجد و بررگی اس .و با شراف .و قدر بلندش احتیاج به توصیف ندارد واقعاً که اقیانوس علتم وکتوه دانتش
اس .و بدون شک و خالف دارای فضل عظیم اس) .سخاوی نر افرار شامله۱9/۱:و
 -4/10موالنا نور الحق محمد پسر شیخ زین الدین ابو بكر خوافی ( متوفی ) 841
موالنانورالح با پدرش در سال  ۸۲4به قاهره رفته و با عالمه ابن حجر عسقالنی مالقات نموده است .بعتد از ایتن
که ابن حجر پدرش را مد گو .وی در وصف ابن حجر چنین گو:.
ضیاؤضکَ لِلوَرى کافٍ و وافی
أَیا مَلکَ العنلى شمبَ المَعالِی
بعارضِ جنودِکَ ارتَوَتِ الوَیافی
بنورک قد تَجوهَرَ کلض خَصمٍ
على اآلفاقِ و اَظهرت الخوافی
بنظمک قد نمرتَ مِنَ الآللی
بذاتک قائتتتمٌ کلض العَتتوافی
بقی َ.لِمِحتورِ اإلسال قضطباً
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ای فرمانروای بلندی و خورشید رتبه های عالی نور و ضیای تو برای خالی کافی و وافی اس .هر خصمی از نتور
تو استواده می کند از ابر سخاوت تو صحرا ها سیراب شده اس .با نظم خودت مروارید برآفاق پراکنده ای و مخوتی
ها را آشکارا کرده ای قطب محور اسال باقی بمانی که تما عافی .ها با ات تو پا برجا اس) .سخاوی نتر افترار
شامله46۱/4:و
فصیح خوافی که معاصر موالنا نورالح بوده وفات او را در روز دوشنبه نهم صور سال ۸4۱نوشته و او را موالنا شیخ
االسال افتخار االئمه و المحدثین گوته اس ) .فصیخ خوافی ۱۱۳۸ :۱۳۸6و
 -5/10اسماعیل بن شیخ زین الدین ابو بكر خوافی
اسماعیل نیر با پدرش در سال  ۸۲4به قاهره رف .در وصف ابن حجر عسقالنی گوته اس:.
وصیتضکَ فی العَوالَم غیر خاف
أقم َ.بِمِصر یا صدرَ األعالی
فَشَرّف َ.القَوادِ َ و الخَوَافی
و زیّن َ.الوَرى جِیالً فَجیِالً
یعنی ای صدر عالی قدر در مصر مقیمی و صی .آوازۀ تو در جهان پوشیده نس .خالی را نسل بعد از نسل زینت.
دادی و بررگان و کوچکان را مشرف گردانیدی )سخاوی شامله/۱:و
--6/10موالنا سعدالدین رهایی خوافی
موالنا سعدالدین متخلص به «رهایی» ازشعرای خواف وازعارفتان مشتهورقرن دهتم هجتری بتوده است .کته ممنتوی
«منظورانظار» رادربرابر«مخرن االسرار» نظامی به نا اکبرشاه سروده اس) .فیروزی مقد ۲۳:۱۳۸۳هزنگنه قاستم آبتادی
 ۵4:۱۳۸۱ج۲و استاد سعیدنویسی می نویسد«:ازبازماندگان شیخ زین الدین خوافی عارف مشهوربوده وبته هندوستتان
رفته ودرسلک شاعران درباراکبر در اگره می زیسته اس .ومردی صوفی مشرب بوده وخمسه ی نظتامی راتقلیتدکرده
اس .وغرل رانیکو می سروده »)همان  ۲۳:۱۳۸۳به نقل از:نویسی  4۱9:۱۳44ج۱وودرجای دیگتر متی نویستد«:چتون
مدتی درهرات می زیسته به هروی نیرمعروف اس) » .همان ۲۳:۱۳۸۳به نقل از:نویسی  ۸۱9:۱۳44ج۲و
وی سرانجا درسال  9۸0هجری درهندوستان درگذش .ازابیات اوبرمی آید که درزنتدگی بامشتکالتی روبترو بتوده
اس .که هجرتش به هندوستان ازاین آزردگی خاطربوده اس:.
این که درد رانمی دانی بنوَد دردِ دگر
نیس  .درعش تو چون من درد پرور دگر
***
ز هرکه چشم وفاداشتم جوتتتتتتادید
جواهمین نَه ازآن شتتتتتتوخ بی وفا دید
که من از آن ب .نا آشتتنا چه ها دید
توای رفی زدرد دلتتتتتتتتتتتم نِه ای آگاه
۱
)زنگنه قاسم آبادی  ۵4:۱۳۸۱ج۲و
-7/10ابوالواجد فارغی خوافی
شیخ ابوالواجد فارغی ازعرفا وغرلسرایان معروف قرن دهم هجری است .کته نستبتش بته زیتن التدین ختوافی متی
رسد وی درهرات زنتدگی مت ی کترد ولتی متدتی بته هندوستتان رفت .ودر دربارظهیرالتدین بابرپادشتاه هنتدتقرّب

 -۱به نقل از:گلرار جاویدان ج۱
حسینی
شاه

۱۳۳هآتشکده ی آ ر
۲۳۳و

۵69هتذکره روز روشن
۸۲هقاموس االعال

۳۲۱هتاریخ ادبیات شو

۲۳۸4ه نگارستان سخن

۸۱هنویسی 4۱9:۱۳44و۸۱9هتذکره ی
۳۵همنتخب التواریخ عبدالقادربن ملوک
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واعتبارفراوانی کسب نمود متاسوانه ازغرلهای شیوای اواثری دردس .نیس .ولی احتمال می رود نستخه هتای خطتی
دیوان او درکتابخانه های هند وپاکستان وجودداشته باشد )همان ۳0:۱۳۸۱و ۳۱ج۲به نقل از:نویسی  6۱۵:۱۳44ج۱و

-8/10شیخ نورالدین محمد
شیخ نورالدین محمد ازاحواد شیخ زین الدین خوافی متوفای ۸۳۸هجری قمتری است .او درفضتل وکمتال ونیرتقتوا
وپرهیرگاری برعلمای عصرخویش برتری داش .به سبب نبوغ وهوش وفراس .فطری که دروجوداوبود درجوانی بته
درجه ی استادی رسید وباتدریب علو دینی عده ی زیادی را از دانش وهوش وعلم خویش بهره مند ساخ.
اومدت زیادی درزمان سلطن .حسین بایقرا وشیبانی خان درشهرهرات به تدریب اشتغال داش .تتااین کته درستال
 9۲6هجری قمری ازهرات هجرت نمود ودرضمن مسافرت درقندهاربه خدم .ظهیرالستلطنه محمدباقر[بابر]پادشتاه
راه یاف .ومدتی درتح .توجهات این پادشاه زندگی کرد وباالخره درجمادی االخر  9۲۸هجری قمتری درشتهرکابل
درگذش) .همان  9۵:۱۳۸۱ج۲به نقل از:رجال حبیب السیر ۱۲۸و
-9/10شیخ ابوالواجدفارغی هروی
شیخ ابوالواجد فرزندشیخ وجیه الدین ازمشایخ هرات وعموی زین الدین خوافی ودائی شیخ نورالدین محمتد وشتیخ
زین الدین می باشد اوکه فردی درویش مسلک وفانی مشرب بود مدت ها دردارالسلطنه هرات برسجاده ی زهدوتقوا
متمکن بود وهرگرازجاده ی شریع .وسن .نبوی بیرون نمی رف .شتیخ ابوالواجتد دردارلستلطنه ازلطتف واحستان
سلطان حسین بایقرا تاآخر عمربرخورداربود )همان  ۳۲:۱۳۸۱ج۲به نقل از:رجال کتب حبیب السیر صص۲۱0تا۲۱۲و
ولی مرحو نویسی درتاریخ نظم ونمردرایران آورده اس .که وی باعموی ختود زیتن التدین ختوافی ازهترات قصتد
هندوستان کردودرکابل به دربارهمایون راه یاف .وچون همایون از محمدخان پدرهمسرش رنجش داش .ازاشتعاری
که شیخ ابوالواجد درهجو محمدخان سروده بودخوشش آمد وصله ی فراوانی به اوداد سپب بیترا خان ختان خانتان
نیر وی راگرامی داش .تااین که درسال  940هت ق در آگره درگذش .وی درسرودن انتواع شعراستتادبود کته ایتن
بی .ازاوس:.
مرا دل ده که تامردانه در راه .دهم جان را
چوتیرخود کسی درسینه ا بگذار پیکان را
 ۱۲0ج۳هریاض العارفین 69و
)همان  ۳۲:۱۳۸۱ج۲به نقل ازنویسی  6۵۵:۱۳44ج۱هطرائ الحقای
باتوجه به سال وفات شیخ ابوالواجد) 940و نمی توان اوراعمویادائی شیخ زین التدین ختوافی متوفتای  ۸۳۸دانست.
ولی می توان اوراازبازماندگان شیخ به حساب آورد
-10/10شیخ صدرالدین خوافی
شیخ صدرالدین برادر شیخ زین الدین خوافی)  ۸۳۸هت قو می باشد که متاسوانه شر حالی ازاودردس .نیست .اما
باتوجه به تحقیقات میدانی آقای زنگنه چنان که تاریخ نشان می دهد خاندان آن ها حدودسیصدسال دروالی .خواف
وحتی شهر هرات برمسند ریاس .وره بتری صتوفیه تکیته داشتتند وارشتاد ورهبتری مترد راعهتده داربودند ایشتان
نیرازمشایخ معروف خراسان به شمارمی رفته اس .مراری منسوب به وی هتم اکنتون برفرازتپته ای درستم .شترقی
روستای براباد خواف درمیان منازل مسکونی قراردارد که مورداحترا ساکنین اس) .همان ۲۲۳:۱۳۸۱و ۲۲4ج۲و
عال وه برشخصی .های مذکور افرادی دیگر نیرباایشان نسب .داشتند که به جه .همنا بودن دربخش بعتدی ازآنتان
یادمی شود
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-11شخصیت های همنام با زین الدین خوافی
به جر شیخ زین الدین خوافی متوفی  ۸۳۸که شر احوالش دراین وجیره آمده اس .چندتن دیگر دراعصار وقترون
می زیسته اند که به برخی اشاره می شود:
-1/11شیخ زین الدین خوافی برادر شیخ نورالدین
وی از احواد شیخ زین الدین معروف متوفای  ۸۳۸ه ق اس .اوازاقستا علتو وفنتون بهتره منتدبوده کته درقنتدهار
زندگی می کرده اس .وازمصادرامور مهم باقرشاه بوده اس .مرگ وی بعدازستال  9۲۸ق اتوتاق افتتاده است) .زنگنه
قاسم آبادی  ۳6:۱۳۸۲و ۳۷به نقل از:رجال کتاب حبیب السیر ۲۱ ۲۱۱هتاریخ نظم ونمر درایران 6۱۵/۱هفهرس .کتتاب
های خطی مجلب سنا ۸9/۳و
-2/11شیخ زین الدین خوافی متخلص به وفایی
وفایی از شاعران وادیبان سده ی دهم هجری اس .که درزمان بابرشاه به هندوستان رف .ودرآن جااقامت .گریتد وی
درمعما بدیهه گویی وتاریخ استادبود که تاریخی برفتح هندوستان نوش .وقسمتی از بابرنامه رااز ترکتی جغتتایی بته
فارستتی ترجمتته کرد ستترانجا درستتال  940ه ق درهندوستتتان وفتتات نمتتود ودر«آگتتره»دفتتن گردیتتد )احراری
رودی 4۷:۱۳۸۳ه زنگنه قاسم آبادی  ۳۷:۱۳۸۲به نقتل از:تتذکره علمتای هنتد 6۸هریحانته االدب ۲9۷/4هتتاریخ نظتم
ونمر 6۳4/۱هقاموس االعال 46۸۸هو و
-3/11شیخ زین الدین خوافی عارفی ازکبار سهروردیه
وی ازفضال وشعرای قرن هشتم ونهم هجری بوده اس .که درسال  ۸۳۳ه ق وفات یافته اس ) .زنگنه قاستم آبتادی
 ۳۷:۱۳۸۲و استادفیروزی مقد ظاهراً این زین الدین را باشیخ زین الدین متتوفی  ۸۳۸یکتی دانستته ودرشتر حتال
شیخ زین الدین خوافی بیان داشته اس«:.سترانجا در۸۳۳یتا۸۳4ویادرشتب یتک شتنبه دو شتوال  ۸۳۸بته طتاعون
درگذش) » .فیروزی مقد  ۲۵:۱۳۸۳و۲6و
-4/11زین الدین اختیارالدین خوافی
ایشان از دانشمندان ومشاهیر علم وادب بوده اس .که درکتاب «فرائد»غیاثی فقط نا اودر ردیف بررگتان آمتده ولتی
اززمان زندگی وشر حالش اطالعاتی دردس .نیس ) .زنگنه قاسم آبادی ۳۷:۱۳۸۲به نقل از:گلرارجاویدان ۵۸4/۱و
-5/11زین الدین محمدحافی
مرحو میرزامحمدعلی مدرّس درریحانه االدب ازشخصی به نا «زین الدین محمدحافی» نا می برد ودرشر حتالش
چنین می نویسد«:مکنّی به ابوبکر ملقّب به زین الدین موصوف به حافی هشتصدوسی وهش .درگذشته وعبتداللطیف
قدسی خلیوه اش گردیده »)فیروزی مقد  ۲6:۱۳۸۳به نقل از:متدرس  ۳۵۷:۱۳46ج۳واماباتوجته بته شتواهد وقتراین
مشخص می شود که زین الدین حافی همان زین الدین خوافی اس .که مدرس تبریری خوافی رابه حافی تغییتر داده
ویااشتباه کرده اس .ویابه نظر فیروزی مقد «حافی» می تواندصوتی برای زین الدین باشد
-6/11زین الدین خوافی معروف به شیخ زین
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زین الدین خوافی معروف به «شیخ زین» ظاهراً نواده ی شیخ زین الدین خوافی متوفای  ۸۳۸هجری اس .وی مردی
عارف وزاهدوپاک بوده که درشمار دانشمندان وق .به شمارمی رفته اس .اوازایران به هندوستان رف .ودرآنجا خانه
ای بسیارزیبا برای خودساخ.
وی عالوه بر دانش وزهد طبع سلیم وشیوایی نیرداش .درنتیجه بته دربتار ظهیرالتدین بابرشتاه هندوستتان راه یافت.
۱
ودرخدم .وی از اعتبار وعرت فراوانی برخوردارشد )زنگنه قاسم آبادی  ۵9:۱۳۸۱ج۲و
-12موقوفات شیخ زین الدین خوافی در سال  830ه.ق
شیخ زین الدین خوافی یکی از سه تن عارفان برجسته هرات تیموری بوده اس .که قدرت زیاد و مریدان بسیاری
داشته و نرد امرای تیموری مقرّب و معرز بوده اس .و از ارباب حلّ و عقد که در پایان زندگی حال جذبتهای در او
پدید آمد و همواره خاموش بود )جامی 49۲:۱۳۸0و گویا همین امر موجب شده اس .تا آن ه را داشته وقف کند
«این وقونامه شامل تعیین و تحدید یازده فقره موقوفه به شر یل اس:.
-۱مررعه نور آباد واقع در قریه-بر آباد-از بخش خواف
-۲مررعهسرخاب واقع در قریه-خرگرد-خرجرد از بخش خواف
-۳مررعه نوقاب که متصل به مررعه فوق اس.
-4مررعه اسوند مد مشهور به-سر باال-واقع در میان رستاق و قصبه بالین در باخرز
-۵گر در باخرز
-6قریه درویش آباد واقع در والی .بلده هرات
-۷قنات دائر از اراضی قریه درویش آباد
-۸قنات بائره متصل به اراضی قریه درویش آباد
-9نصف کامل کاریر گرسوید با نیمی از زمینهایش
-۱0دو ثل از کاریر علی قهستانی
-۱۱گر واقع در قریه زیارتگاه
عواید موقوفاتهنخس .باید صرف فقرایی شود که در سلسله صوفیان معروفیّه هستتند و مریتد شتیخ عبتد الترحمن
قرشی شبریسی مصری میباشند در درجه دوّ هبه مصرف فقرایی برسد که ساکن قریته درویتش آبتاد هستتند ختواه
حنوتتی باشتتند یتتا شافعی؟بشتترط آنکتته چلّتتهنشتتینی را رعایتت .کننتتد )نویستتی ۲64:۱۳44هزنگنتته قاستتم
آبادی ۷۱4:۱۳۷0و۷۱۵ودر مرحله سوّ باید خرج مدرّسین و استادانی شود که عمتل ایتن صتوفیّه راانکتار نکننتد در
درجه چهار به مهمانانی برسد که بر آنها وارد می شوند که بایتد تتا سته شتبانه روز از آنهتا پتذیرایی شتود و اگتر
خواستند بیش از این اقام .کنند باید رعای .مصلح .شود پنجم-خرج سور مهمانانی که قصد مراجع .دارنتد داده
شود »)زنگنه قاسم آبادی ۷۱۵:۱۳۷0و
« همه این مصارف مشروط براین اس .که فقیر باشند در غیر این صورت کلّیه مخارج آنها به عهده خودشان خواهتد
بود و باالخره در درجه ششم به مصرف خانقاه و رباط و زاویه ها برسد این موقوفات وقف است .بتر عیتال و اوالد
واقف و فقرا جمعا که اسامی آنها در همین وقونامه چنین آمده اس :.نور الدین محمد برهان التدین ابراهیم شتهاب
التتدین استتماعیل نظتتا التتدین یحیتتی عایشتته فاطمتته مبارکتته و مادرشتتان فاطمتته جتتانی ختتان دختتتر ملتتک
اختیار الدین سلومدی »
)همان ۷۱۵:۱۳۷0و

-۱به نقل از:نویب  6۱۵:۱۲44ج۱هفهرس .کتاب های خطی مجلب سنا
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«تولی .این موقوفات م ادا الحیات به عهده خود واقف اس .و پب از فوت او به اصلح اوالد او از صلب او منتقتل
خواهد شد و اگر چند تن از اوالد او در این شرط با هم برابر باشند هر یک که سخاوتمندتر اس .بر دیگران مقتد
خواهد بود و چنان ه در این خصل .نیر با هم برابر بودند آن کب که اکمتر صتوفیان پرهیرگتار او را انتختاب کننتد
خواهد بود و پب از او اوالد کور او متولّی این موقوفات خواهند بود و در صورت نبودن اوالد کتور تولیت .بته
اوالد اناث می رسد و در صورت انقراض نسل صالحترین صوفی زمان در این سرزمین و اگتر یافت .نشتد ستلطان
عادل وق .متولّی این موقوفات میباشد )همان ۷۱۵:۱۳۷0و۷۱6و
«از میان فرزندانهفرزندی که امین تر و بیشتر از دیگران حاف منافع وقف باشد و عواید آن را بهتر به مصارف مربوطه
برساند ناظر بر این موقوفات اس.
متولّی باید در تعمیر و آباد نگهداشتن مرارع و اعطای حقوق رعایا کوشا باشد و ناظر هم موظّف اس .هرچه بیشتتر
محصوالت و عواید و منافع موقوفه را از تلف و نابودی حو کند
ضمنا این امالک را نباید به اجاره ی کسی داد که تجاوزگر اس .هرکه خواهتد باشتد و بیشتتر از سته ستال اجتاره
ندهند و از اجاره دادن به کسی که در حو اشجار و قنتوات کوتتاهی متیکنتد و یتا کستی کته حقتوق الهیّته را از
محصوالت و عواید این موقوفات نمیپردازد خودداری شود
تاریخ وقف به سال  ۸۱۲ه ق و تاریخ تنظیم وقونامه  ۸۳0ه ق میباشتد »)همتان  ۷۱6:۱۳۷0ونیرمقالته آقتای محمتود
یردی مطل  ۱۳6۸به نقل ازمجله مشکوه ۱۸9:۱۳6۸تا۱9۱شماره۲۲و
-13وفات شیخ
وفاتش در شب یکشنبه دوّ شوّال  ۸۳۸ه ق به علّ .طاعون درقریه ی مالین حدود ۱۲کیلومتری هرات اتّواق افتتاد و
در همان جادفن گردیدسپب اورااز آنجا به درویش آبادمنتقل نمودند واز درویش آباد به جوار عید گاه هرات بردنتد
در مرحله سو خاک سپاری خواجه غیاث الدین پیر احمد خوافی بقعه ای برای شتیخ برآبتادی متی ستازد و شتیخ
زیتتن التتدین در «برآبتتاد» دفتتن متتی شتتود )خوانتتدمیر 4:۱۳۸0تتتا۱۲هزنگنتته قاستتم آبتتادی ۷0۵:۱۳۷0و۷06هفیتتروزی
مقد ۲۵:۱۳۸۳و۲6و
صاحب حبیب السیر می نویسد :چون در سال  ۸۳۸بالی طاعون در شهر هرات و توابع آن شایع شتد گروهتی از
بررگان به خدم .شیخ بها الدین عمر رفتند و درخواس .کردند تا دعا کند که بال رفع شتود شتیخ در پاستخ گوت.
منتقم جبار به مرتبه ای در قهر اس .که هرکب دس .به دعا برآرد بر دستش می زند و اگر زبان به شتواع .بگشتاید
زبانش از کا می افتد آن جماع .از مجلب بها الدین نرد شیخ زین الدین رفتند و همان درخواس .در میان آوردند
و کال شیخ بها الدین عمر را باز گوتند شیخ گو .ما خود را فدای بندگان خدا می سازیم آنگاه برای رفع طاعون
دعا کرد دعایش به درگاه پروردگار پذیرفته شد و به همان بیماری وفات یاف ) .خواند میر ۱۲ :۱۳6۲و۱۳و
-14نتیجه
آن ه با ید توجّه داش .این اس .که برای رسیدن به هدف ومقصود باید گا های استواری را بر داش .تا بتوان تلخی
ها را به شیرینی ومشکالت را به آسانی تبدیل کرد ادبیات فارسی که یکی از پربارترین زبان های زنتده ی دنیتا متی
باشد با مشکالت فراوانی روبه رو بوده که نویسندگان محققان واندیشمندان در هرزمان حتی بتا زبتان هتای دیگتر
کوشیده اند تابرای رفع مشکالت وشناساندن شخصی .هتای تأثیرگذارباقتدمی قلمتی یتادرمی درجهت .کمتک بته
فرهنگ اصیل اسالمی م ثرباشند دراین تحقی علیرغم فرص .ومنابع محدود نیر بااستواده از خوشه چینی از خترمن
معرف .این عریران یکی ازاین شخصی .های علمی ادبی ودینی موردبررسی قرارگرف .ان شتا اهلل درفرصت .هتای
آتی شاهدتحقیقات بیشتری دراین باره ومواردمشابه بوده ودرجه .برطرف کردن مجهوالت م ثرباشیم
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کتاب نامه
-۱احراری خواجه عبدالهادی )۱۳۸۵و احوال وآثار خواجه عبیداهلل احرار هرات افغانستان:انتشارات احراری
 -۲احراری رودی عبدالکریم )۱۳۸۳و خواف درگذرتاریخ ترب .جا :انتشارات شیخ االسال احمدجا
 -۳اسحاقیان مهدی )  ۱۳۸۵و می خواهم پژوهشگر شوم اصوهان  :نوشته چاپ چهار
-4بغدادی اسماعیل )بی تتاو ایضاح المكنون فی دالیل علی کشف الظنوون عون اسوامی الكتوب والفنوون لبنتان
بیروت:داراالحیا التراث العربی
-۵بیهقی خواجه ابوالوضل محمد بن حسین )۱۳۸۳و تاریخ بیهقی به کوشتش دکتتر خلیتل خطیتب رهبتر تهتران:
مهتاب دوره۳جلدی چاپ نهم
-6جامی عبدالرحمان )۱۳۸۲و نفحات االنس من حضرات القدس تصحیح:محمودعابدی تهران:اطالعات
 -۷جامی رودی عبدالغوور )۱۳۸۸و زبان فارسی وجهانی شدن چکیده مقاالت همایش بین المللتی ایتران فرهنگتی
وجهانی شدن چشم اندازی به آینده تهران :تمدن ایرانی
-۸حاجی خلیوه مصطوی بن عبداهلل )بی تاو کشف الظنون عن اسوامی الكتوب والفنوون بیروت:داراالحیتا التتراث
العربی
-9حکیم محمدتقی خان )۱۳66و گنج دانش ،جغرافیوای تواریخی شوهرهای ایوران بته اهتما :محمتدعلی صتوتی
وجمشیدکیانور تهران
-۱0خوافی فصیح الدین احمد بن جالل التدین محمتد )۱۳40و مجمول فصویحی تصتحیح محمتود فترخ مشتهد:
کتابوروشی باستان
-۱۱خواندمیر غیاث الدین )۱۳۸0و حبیب السیر فی اخبارافرادالبشر تهران :خیّا
-۱۲زنگنه قاسم آبادی ابراهیم )۱۳۷0و تاریخ ورجال شرق خراسان مشهد:خاطره جلداول
-۱۳تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)۱۳۸۱و تاریخ رجال شرق خراسان مشهد:خاطره جلددو
-۱4تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت)۱۳۸۲و سیمای هزارساله ی خواف مشهد:م لف
 -۱4عصاری رودی عبدالمجید )۱۳۸۸و رجال وتاریخ خواف درمجمل فصیحی(فصیح خوافی) مشهد:شاملو
-۱۵فهرس .کتابهای خطی کتابخانه مجلب سنا  ۱۷/۱و ۱۸
 -۱6فیروزی مقد محمود )۱۳۸۳و سخنوران زاوه:شاعران منطقه تربت حیدریه وخواف مشهد:نیکونشر
 -۱۷کدکنی مصطوی )۱۳۷9و خراسان پژوهی ) بخش مربوط به حاف ابرو  :محمد شتهری و شتماره  ۵ستال
سو شماره  ۱بهار و تابستان
-۱۸نایب الصدر میرزامعصو شیرازی )۱۳۲0و طریق الحقایق تصحیح :محمد جعور محجوب تهران:سنائی
-۱9نویسی سعید )۱۳44و تاریخ نظم و نثر در ایران ودرزبان فارسی تهران :انتشارات فروغی دوره دوجلدی
-۲0هدای .محمدهادی رضاقلی خان )۱۳۸۸و تذکره ریاض العارفین تصحیح:نصرت اهلل فروهر تهران:امیرکبیر
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