
 

 

 خرقانی در منابع دورۀ عثمانیابو الحسن 

او مربوط بهکتیبۀ  تصویرو  تا مینیاتور دوو 
1
  

 

: در این مقاله به منابع دورۀ عثمانی که از عارف و صوفی بزرگ ایرانی ابو الحسن هخالص

تا مینیاتور شهر قارص که دو  ،اشاره خواهد شد. در ضمن ،اطالعاتی دارند (425/1033)فوت  خرقانی

عکسهایی از کتیبۀ مزار  هاعالوه بر این و شده اند تصویرمیالدی  1579شامل تربت خرقانی هستند و پس از 

هیچ یک از دانشمندان گرامی که تا کنون  که مالحظه می شود عرض خواهد شد. چنان خرقانی به حضور

شده ندیده بع دورۀ عثمانی ااز من کتاب یا مقاله نوشته اند، در اثارشان اشاره اییک سری خرقانی  در بارۀ

 . خواهد بود بنا بر این هدف از این مقاله جلب نظر دانشمندان و عالقه مندان بدین منابع مذکور .است

-352 ابو الحسن خرقانی )علی بن احمد بن جعفر بن سلمانعارف بزرگ ایرانی، 

   .ستشده اهجری( از جوانمردان صوفی مشرب و صدر عارفان دوران خود شمرده  425

نظر عارفان بزرگ همعصر وی و عارفان نامی که پس از وی زندگی کرده اند به 

امام  ،منابع ۀعارفان روزگار بود. بنا بر گفت ۀشیخ خرقانی قطب و غوث زمان و قبل

ابو سعید ابو الخیر و شیخ االسالم عبدهللا انصاری هروی که بزرگترین عارفان  ،قشیری

کت تا روستای خرقان رفته اند و از انفاس پر بر ابو الحسنر برای دیدا ،عصر او بوده اند

که  عارفانجامی و دیگرعبد الرحمان مولوی و  جالل الدین ،او مستفید شده اند. شیخ عطار

زندگی کرده اند در آثار خود همیشه با احترام از او یادکرده اند و وی را  خرقانیپس از 

 عزیز شمرده اند.

معجم (، 1167/ 562 سال معانی )متوفی درس بااالنسانند مچنانکه در منابع کهن 

متوفی )زکریا القزوینی (، آثار البالد 1229/ 626سال  یاقوت الحموی )متوفی در البلدان

  (740/1340متوفی در سال ) حمد هللا مستوفی القلوب ةنزه( و  1283/ 682در سال 

 425-352فر بن سلمان شیخ ابو الحسن خرقانی )علی بن احمد بن جع مسطور است،

                                                 
 دکتور حسن چیفت چی  1

  :l.comhciftci62@hotmaiE Mail دانشگاه آتاترک دانشکدۀ ادبیات/ ارزروم/ ترکیه
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 هجری در قرن چهارم و پنجمبوده و   ایرانی بزرگ انو صوفی انعارف یکی از هجری(

  است. زندگی کرده

 425خرقانی در سال  ،ذکر شده است بر اطالعاتی که در منابع کهن و نیز بنا

  است. ، نزدیک بیسطاماو در دیه خرقان قومیس هجری در خرقان وفات کرده و تربت

 1372، احوال و اقوال شیخ ابو الحسن خرقانی)در  ق بزرگ مجتبی مینویمحق

، شیخ ابو الحسن خرقانی  کتابی یکتا از عارف بی همتا )در و عبد الرفیع حقیقت ه.ش.(

، یوگنی، ادواردویچ برتلس .(ه.ش 1383 شیخ ابو الحسن خرقانی مقامات وه. ش.  1359

کریستیین تورتل  و ه.ش.( 1357یزدی ، ترجمۀ سیروس اتصوف و ادبیات تصوف)در 

در این و  ( ه.ش. 1387 بخشیان ع. روح، ترجمۀ فارسی شیخ ابو الحسن خرقانی)در 

 (ه.ش. 1388، اشته بر درینودر ) بزرگ محمد رضا شفیعی کدکنی و دانشمند اواخر استاد

کتابها و منابع کهن خرقانی را ارزیابی کرده و در بارۀ او  ،گرامیدانش پژوهان و دیگر 

 نگاشته اند. قدر گران مقاالت

اشاره  ،گرامی و نویسندگان دانشمندان اینآثار  هیچ یک ازدر  جالب است که ولی

 وجود ندارد.  که در دوران عثمانی نگاشته شده اند، منابع راجع به خرقانی ای از

 به نظر حاضرین ،بارهدرین اطالعاتی در اینجا مقصود بنده آنست که  بدین علت

 .کنمعرض  محترم

مؤلف دوران عثمانی که از ابوالحسن خرقانی بحث اولین تا آنجا که اطالع دارم، 

 گلیمصطفی علی است )معروف قرن دهم هجری، تاریخ نگار و شاعر  ،کرده است

ظم و نثر فارسی و ر ند از مصطفی علی (.1600/ 1008 مصطفی علی، فوت بولولی

 .در دست داریم زیادی ترکی تألیفات

 انیکاتب دیو مراد ثالث در دربار عثمانی هم این مؤلف بزرگ در زمان سلطان

 بوده است. ( شهنامه چی) شهنامه نگاریعنی پادشاه،  حماسه سرایبوده و هم 

 برای سفررا الال مصطفی پاشا  نامدار وزیر ،الثمراد ثپادشاه عثمانی  که وقتی

عمارتهای و  ر ضمن ترمیم قلعهد گماشت، گرجستان و شروان به سرداری ارتش جنگی

  .(م. 1578) گذاشت نیز بر عهدۀ این وزیر شهر قارص
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نیز که در آن زمان کاتب الال مصطفی پاشا بود،  مصطفی علی مذکورتاریخ نگار 

این وزیر  در این سفر لشکرکشی شرق که دوازده سال طول کشید، بابه همین علت  نیز

 . همراه بود

به فرمان سلطان  مصطفی الال پاشا ،خ مسطور استهمچنانکه در کتب تاریو 

عمارتها و خانه ها ( 1578هجری ) 987در تابستان سال  و هشهر قارص رفت بهعثمانی، 

 . بود، ترمیم نمودند رو به ویرانی نهاده قلعه شهر کهو 

و  لشکرکشیفعالیتهای ، که همراه الال مصطفی بوده مصطفی علیبدین صورت 

 نصرت نامه باسمی کتاب در ،را و محیط و رویدادهای دوران ر راوزیر مزبوآبادانی 

هجری  990بوده،  در سال  برجسته میناتور 41که شامل و این کتاب را  هدنموویر تص

.است کردبه سلطان مراد ثالث تقدیم ( 1583)
2

 

قبر مصطفی علی که شاهد ترمیم عمارتها و قلعه شهر قارص بوده، به گفته 

در باره این واقعه چونین می  این تاریخ نگار شده است. کشف زمان خرقانی در همان 

 :نویسد

 

                                                 
  رجوع شود به  2

Bekir Kütükoğlu-Ömer Faruk Akgün, “Alî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, II, 414-421. 

Hasan Çiftçi, Şeyh Ebû’l-Hasan-i Harakâni, Ankara 2004, s. 62-64; Nurhan Atasoy, 

“Türk Minyatüründe Tarihî Gerçekçilik”, Sanat Tarihi Yıllığı 1964-1965, Baha Matbaası 

İstanbul 1965, I, 105. 
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 قلعۀ مزبور نزدیک به پایان بود که یک سّر عجیبی ظهور کرد: بنایو »... 

یک پیر نورانی آمد »که  [و گفت]صاحب سلوکی از اهل فوج در عالم خواب و سرایر دید 

ت آن یند؛ مرقد من در همین جا است و عالممرا ابوالحسن ِخرقانی می گوبه من گفت که 

آن  «و آنجا را به من نشان داد و به تعمیرش  اشاره فرمود. در زیر پایم چاهی وجود دارد

شد، این واقعه را به جناب سردار اعالم نمود؛ کذالک بسیاری  مرد خوابناک همینکه بیدار

ه و چاه مزبوره بعینه ا تعمیر شداقعه افهام نموده، آنجاز َمحَرمان رازدار آمده، از این و

کشف گشت و یک زیارتگاه لطیف پیدا شد که دراهیم و دنانیر مانند باران شروع به باریدن 

«کرد و این آستان رحمِت رحمان، مانند گلستان جهان، شاداب و طراوت یافت.
 3

 

بین سالهای خود که در  کنه االخبار  تاریخمصطفی علی همین اطالعات را در 

تحریر نوموده است، نیز ذکر کرده است. 1008/1598و  1000/1591
4

 

در همان  که نصرتنامه برجستۀ  ییکی از مینیاتورهاعالوه بر این اطالعات، 

شهر  ترمیم شدۀو قلعه عمارتها مربوط به  ،خواهد شددر زیر ارائه  زمان کشیده شده و

 ایان است.نمبطور مشخص تربت خرقانی  مینیاتور هم  قارص است و در آن

                                                 
 197و  196، ورق 4350، نسخۀ کتابخانۀ نورعثمانیه، شماره نصرتنامه   3
 به رجوع شود  4

Faris Çerçi, Gelibolulu Mustafa Âlî ve Künhü’l-Ahbâr’ında II. Selim, III, Murat ve 

III. Mehmet, Kayseri 2000, II, 335. Eserin orijinal metni vr. 515b. Krş. Aynı eser aynı cilt, s. 

328, 342. 
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 1365 شماره ،کتابخانۀ خزینهتوپقاپی سرای، موزۀ 

(Topkapı Sarayı Müzesi Hazine Ktp. nu. 1365) 

سید لقمان دیگر، باسم عثمانی شاعرتاریخ نگار و یک  ،عالوه بر مصطفی علی

با درین سفر  نیز( 1010/1601فوت پس از  ،ارموی )بن سید حسین العاشوری الحسینی
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بنام فارسی  یک حماسه ،در بارۀ حوادث دورانالال پاشا همراه بود و مصطفی وزیر 

(نامهشمایل )اسم دیگرش  نامه شهینشه
5
 . تقدیم نمودمراد سوم سلطان به و  نویشت 

 

 ب127ورق ، 1404کتابخنۀ دانشگاه استانبول شمارۀ ف 

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi nu. F 1404, vr. 127b 

                                                 
« لقمان ارموی»مقالۀ بهرام معصومی به رجوع شود  ثار اورح احوال و آثارش و نسخه های خطی آبرای ش 5

ه.ش.  1383ارشاد اسالمی ، به سرپرستی حسن انوشه، وزارت دانشنامۀ ادب فارسی: ادب فارسی در آناتولی و بالکان

 . 728ج. ششم، ص. 
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معروف آن دوران، به اسم نقاش عثمان نیز با ایشان همسفر بود و  یکی از نقاشان

 سید لقمان یک سری مینیاتور نقش کرده بود.  ۀشهینشهنامبرای 

نیز که در اثر مزبور جای گرفته و  )در باال( یکی از این مینیاتورهای نقّاش عثمان

 تصویری از عمارتهای شهر قارص بوده، شامل تربت خرقانی است.

بطور  ،در شهر قارص این تاریخ است که موضوع کشف قبر خرقانی ازپس 

  دوران عثمانی دیده می شود. ثارآبسیاری از در  بسیار کوتاه یا کمی مفصلتر

هجری(  1059پچوی ابراهیم افندی )وفات پس از عثمانی تاریخ نگار از جمله،  

اشاره واقعه  ه همان، ببود شروع به نوشتن آن کرد 1641که در سال  خودتاریخ نیز در 

کرده است.
6
  

 (1067/1657تاریخ نگار مشهور کاتب چلبی )وفات ابراهیم افندی، پس از پجوی 

در مالدی( به تحریر در آورده،  1654هجری ) 1054که بار دوم در سال  جهان نمانیز در اثرش 

خرقانی در شهر قارص است.ابو الحسن می گوید تربت یک جمله کوتاه 
7

 

( از 1647ی )هجر 1057اولیا چلبی  نیز که در سال  عثمانی، نامدارریخ نگار و تاسیاح 

با افزوده ها  ،کشف قبر خرقانی در زمان مصطفی الال پاشاموضوع  ،شهر قارص دیدار کرده

.فراوانی ذکر کرده است
8

 

( و دیگران نیز 1111/1699تاریخ نگار و ادیب صوفی مشرب محمد امین محبیی )وفات 

ن اطالعات را در آثارهای خود ذکر کرده اند.همی
9

 

خالصه در طول تاریخ کتابهای مختلف عرفانی و تاریخی و فرهنگی ترکی از خرقانی 

 بحث کرده و قسمتی از احوال و اقوال او نقل کرده اند.

به گفتۀ  ،وجود دارد خرقانی به اسمتربتی که در شهر قارص  خرقانی: و کتیبۀ قبر تربت

 .IIIبنام مراد ثالث ) نیز ک مسجدیی و در کنارش ول تاریخ کتیبه هایی نیز داشتهدر طمنابع 

                                                 
 نگاه کنید به  6

Peçevî İbrahim Efendi, Peçevî Tarihi (haz. Bekir Sıtkı Baykal), Kültür Bakanlığı, An-

kara 1999, II, 54. 
 نگاه کنید به  7

Kâtib Çelebi, Cihannümâ, İstanbul 1145, s. 407 
 نگاه کنید به  8

Evliyâ Çelebi, Seyahatname, İstanbul 1970, IV, 24; krş. Aynı eser Osmanlıca’sı, (nşr. 

Ahmed Cevdet, 1314 İstanbul baskısı) II, 330. 
 Internet) 342، ص. 4، خالصة االثر فی اعیان القرن الحادی عشر، بیروت، جلد محبیمحمد امین   9

adresi: www.alwaraq.com)  
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Murad Camisi )با مرور زمان به اسم   وجود داشته و«( مسجد اولیاEvliya Camisi») 

آن در  از قسمت کتیبه ای که هنوز باقی است و در زیر ارائه خواهد شد،. و است شهرت یافته

 ثمانی و روسها، و با گذشتن زمان تخریب شده است. تیجۀ جنگهای صفوی و عن

نیز در نتیجۀ حوادث زمان بارها  معروف است خرقانیی که باسم و مسجد تربتان نهمچ

 است.  گردیدهدر دوران مختلف مرامت  از آن خراب شده و پس

بر  ،هجری کشف می شود 987قبر خرقانی در سال که  چنان مالحظه می شود که وقتی

صفویان لشکر  زمانی کهتیبه ای نگاشته می شود. ولی برای آن کنیز و  ساخته تربت سر آن یک

ضرر و کتیبۀ مزبور  تربتدر اثر جنگ به ری شهر قارص را بدست آوردند، هج 1012در سال 

درویش نام، در شهر حاکم می شوند، مردی محمد عثمانیان بر بار دیگر و پس از آنکه  می رسد

 ،خرقانی باز سازی کرده و کتیبه ای را که به این روزگار رسیده است هجری تربت 1026سال 

 نگاشته است. 

 

 ( هجری.1617) 1026کتیبۀ مرقد ابو الحسن خرقانی، مورخ به سال 

سالها کاملتر و خواناتر بوده است. زیرا ت یا هفتاد سال پیش نسبت به این این کتیبه شص

 را به شرح زیر خوانده است: ، آنرزی اوغلییتاریخ نگار قارصی فخرالدین قِ 

 حق نصیب اتدی ده یاپلدی مرقد گلعذار

 لحسن خرقانی شیخک یاتدغیدر بو مزارابو
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 اول محمد درویش اتدی بو مقامی بویله خوش

 عشقنه اولسون فدا جانلر هزاراولیانک 

 هر مراد حاصل اولور صدقله بونده ای دده

 هر کیم احسان ایلیه بولونور دردنه ایزار

 انجیدسر او حقینجیدنلر بو مقامی ا

 کالمنده یازار« اهانی اهان هللا»چون 

 ددی« یوسف مال»تاریخ النبی بردن 

باشد این سال سته و عشرین هزار
10

 

 ترجمۀ فارسی کتیبه:

 خدا نصیب فرمود که این مرقد گلعذار ساخته شد»

 الحسن ِخرقانی درآن خوابیده استاین مزار، جایی است که بو

 ویش، این مقام را چنین زیبا ساختمحمد در

 بخاطر روح اولیا، هزاران جان فدا باد

 با صدق حاصل می شود ی،ای بابا، در اینجا هر مراد

 هر کس که احسان نماید، دردش درمان می یابد

 رنجانند، حق را رنجانیده اندبآنانکه این مقام را 

 «اهاننوا اهان هللا»زیرا خدا در کالمش می نویسد که 

 « یوسف مال»ریخ النبی ناگاه گفت: تا

«باشد این سال سته و عشرین و هزار
11

 

زیر از نو تراشیده شده و بر باالی در  صورتبه  همین کتیبه در روزگار مامتأسفانه 

 ورودی تربت خرقانی نهاده شده است:

                                                 
10 Kars Tarihi, I, 526, 531-32. Kırzıoğlu, M. Fahrettin, Kars Tarihi, Işıl Matbaası, İs-

tanbul 1953, I, 388. 

Hak nasîb îtdî de yapıldî Merkad-i nev gül’zâr 

Bû’l-Hasen Khrkânî Şeyh’ün yatduğıdur bu mezâr. 

Ol Muhammed-Dervîş îtdî bu makâmî böyle hoş 

Evliyânun aşkına olsun fedâ cânlar hezâr. 

Her Murâd hâsıl olur sıdk-ile bunda ey dede 

Her kim ihsân eyliye bulunur derdine izâr. 

İncidenler bu makamı incidiser o Hakk’ı 

Çün “ihâninü ihânu’l-Lâh” Kelâmunda yazar. 

Târihü’n-Nebî birden “Yûsuf Mollâ” dedî 

Bâşed în-sâl sitte vü ‘ışrîn hezâr (1026/1617) 
11 Kars Tarihi, I, 526, 531-32; Kırzıoğlu, Banıçiçek, Muhammed Hâmid ve Dîvânçe-

si, Ankara 1987, s. 8. 
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  میالدی، به صورت زیر از نو بنا شده 1996و مسجد مذکور آخرین بار پس از سال  مقبره

.گذاشته شده استهجری بر باالی در ورودی مقبره  1026سال مورخ به است. و سنگ کتیبۀ 
12

 

 

 ساخته شده است. میالدی 1996پس از سال در ورودی تربت خرقانی  در شهر قارص که 

 

                                                 
  برای تفصیل رجوع شود  12

Hasan Çiftçi, Şeyh Ebû’l-Hasan-i Harakâni, s. 58-70. 
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 ساخته شده است. میالدی 1996پس از سال که  تربت خرقانی در شهر قارص

ذکر شده صحیح باشد، خواه ناخواه یک سری  : اگر اطالعاتی که تا اکنوننتیجه

 د.به میان می آیپرسشها 

آیا این ابو الحسن خرقانی، همان ابو الحسن خرقانی معروف است یا یک ابو 

الحسن خرقانی دیگر است؟ یا یکی از فرزندان اوست و یا یکی از مریدان و بستگان 

هش است و حقیقت بر ما موضوعها محتاج به بحث و پزواوست؟ در حال حاضر همۀ این 

  با احترام. تاریک است.
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