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مقدمه
قطب از مانده باقي اثر مجموعهمحمدنيالدتنها نامه، از يارانشاي به اغلب كه است ها

را آنان ال«كه نوشتهمي»هياخوان حاكمان، و بزرگان به خطاب نيز گاهي و ناميده
نامه.است آناين نگارش با همزمان كه جمعها عبادتها، و ذكر جلسات در و آوري

مي بهخوانده قطب، عبداللّه حيات دوران همان از استمكاتيبشده، داشته .شهرت
اصل خطوط و ساختار واقع در مكتوبات، اين ارسال با عارفانهقطب ـ زاهدانه مكتب ي

مي گسترش بود گرفته شكل شرع، اصول به كامل تقيد در كه را اراخود با و ةيداد
ادامبرنامه و ورود به را يارانش عملي، سلوك ميةهاي هدايت .كردمسير

متنوع بسيار موضوعي و ساختاري نظر از قطب، درمكتوبات بااليي ارزش و اند
عرفا دارندمطالعات ادبي و فقهي كالمي، .ني،

قطب زندگي بررسي براي مقاله، ويژگيمحمدالديناين و محيي اخوانبن آباد،هاي
مطالع روش دو كتابخانهةاز و استميداني كرده استفاده .اي

زندگينامه
ناممحمدالدينقطب در را خود نسب سلسله ابوابة، استمشهور آورده چنين :الخير

السعدي« الخزرجي االنصاري محمود بن محيي بن ش(»قطب محيي، بن ص:3830قطب

را.)1()25 خاندانش اكرماو پيامبر صحابي عباده، بن سعد به كرده)ص(منسوب معرفي
را خود مكتوباتش، آغاز در كه چند هر محيي«است؛ بن قطب با»عبداللّه و ناميده

بر بنا اما يافته؛ شهرت نيز اصليهمان نام همزمان، است»محمد«اشمنابع به.بوده
مي جنب»عبداللّه«رسدنظر بيشتر وة، داشته ـ»قطب«تفخيمي او لقب از بخشي نيز
استيالدقطب بوده ـ فضل.ن معاصرش، روزبهانعالم بن �1519./ق925�860ح(اللّه

تاريخ.)م1456 ـ خود اثر در امينيعالم، را)351ص(آراي وي قطب«ـ و.��3اموالنا

الدين+-�الشر مصلحينام»المحيويمحمدو و ./ق980�890ح(الريمحمدالدينده

مرآت.)م1573�1485 تاريخ در مرقات، و عنوان)878ص(االخباراالدوار با او از ،
محييمحمدالدينقطب« موالنا كوشكناريولد است»الدين كرده .ياد

گفته كوشكُناري و جهرمي شيرازي، را نظراو به صحيح اعتباري به كدام، هر كه اند
محيي.رسدمي پدرش منابع، علمبراساس رسمي تدريس به شيراز در كوشكُناري، الدين

مي عربي نحو و صرف و قطب.)276ص:1411دواني،(پرداختحديث الدينهمچنين
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شيراز،محمد به خود بازگشت از مي، ياد حج به تشرّف از ش(كندپس محيي، بن قطب

برگ4532 نشاننامه.)32، نوشته، مختلف افراد به شيراز از او كه ديگري فراوان هاي
استمي بوده زادگاهش يقين، به قريب ظنّ به و او اصلي اقامت محل شيراز، كه .دهد

اخوان تشكيل طرح كه است شهري نخستينجهرم، او،آباد، هدايت با و جا آن در بار
كمك و گرفت انديشهشكل گسترش در جهرم، ساكنان از برخي نقشهاي او هاي

ناميده جهرمي قطب عبداللّه را او منابع برخي كه چنان داشت؛ نيز،.اندبسياري كوشكنار
مي نشان پدرش شهرت كه استچنان بوده او اجدادي جايگاه همان،(دهد،

.)34ص:243ش
نامه از كه اطالعاتي او، سرگذشت و پدرش ميدربارة دريافت قطب بسيارهاي كنيم،

است ديگر منابع از مصلح.كمتر توجه بر هماناالدوارمرآت(الريمحمدالدينافزون به)،
قطب جالل)2(پدر دواني، رسال.)م1426-1502./ق908�830(الدين در -انموذجةنيز،
مي)276ص(العلوم نام وي از خود، استادان يادكرد هنگام شمس)3(برد، محمدنيالدو
تاريخ.)ق902.فو(سخاوي نزد، وي تلمذ به دواني، زندگي شرح در قطب، معاصر نگار

الري« است»محيوي كرده خواندميرالسيرحبيبمؤلّف.)4()7/133الالمع،الضوء(اشاره 942ح(،

ا.)ق880- اين تانيز، را ميييمر السير(كندد .)5()4/604،حبيب
قطب نسب»محمود«،محمدالديننياي در كه نام اين از غير به و است داشته نام

او از چيزي آمده، محمود بن محيي بن قطب صورت به مكتوباتش از برخي در او، نامة
پيش.دانيمنمي نسل يك يا فرد همين است ممكن كه ـ بهجدش بنا ـ باشد او از

وي ش(گزارش محيي، بن فخر)34ص:243قطب شيخ داشته، نام قصركُناري ابوبكر الدين
مي ناميده كوشكُنار امروزه كه ـ قصركُنار در و دراست و عسلويه7شود بندر فرسخي

است شده ساكن ـ دارد آن.قرار آبادي و تأسيس قطب، گزارش اساس دستبر به جا،
فخر استشيخ بوده بوده«:الدين شما از پيش كه جاهالنسالكان از عجب جفاهاي اند،
شدتكشيده و نهادهاند خود بر غريب فخر.اندهاي شيخ ما جدكهيالد ابتدا در ن،

كرده بنا آنقصركُنار درويش، چهل با و آناند گرفته، كناره خاليق از شيرينجا آب جا
چند از درويشان چنانچه مينبوده، پشت به آب وجود.اندكشيدهفرسخي، آنيبا جاكه

آن بودنِ ارتكابِ بوده، دشخوار چنين فرمودهبودن، بحريجا ساحل كه آن جهت اند،
خاليق از دور اخوان.است كه الحمد خوبللّه هواي و خوب آب خداي، رحمت به آباد

است نزديك معموره به و جا.دارد آن در بودن تعب كه باشدپيداست ).همانجا(»چه
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عالء سلطان به خطاب نيز، ديگر مكتوبي در سالقطب از كه ـ جهانشاه بن الملك
به883 ـ بود الرستان فخر«حاكم قصركُنارييالدشيخ ابوبكر مي»ن :كنداشاره

عمارتميمعروض« حال به مجدداً حضرت، آن وكالي كه بردول مزرعه سدس كه دارد
آو زراعت قطبردهو حضرت مزار وقف فخراند، شيخ قصراالبرار ابوبكر استالدين .كُناري

جميل ذكر و جزيل اجر موجب دهند، بقعه متولّي تصرّف با تا فرمايند امر را وكال اگر
مي انشا ابتدا حضرت، آن كه دارد وقفي حكم و ش(»فرماينداست محيي، بن ،183قطب

قزويني،200ص موقوفاتنا.)232ص:1363؛ به نسبت را خود قطب كه اين و مذكور مة
ميمزر مسئول بردول تأعة مهر استييدانسته، خويشاوندي اين بر .دي

قطب عبداللّه فرزندان
بيمهم مكتوبات موضوع، اين پيرامون اطالعاتي كسب در ما منبع كهترين است شماري

محيي ارشدش، فرزند به خطاب اسمحمدالدينقطب آغاز.تنگاشته از فرزند، اين ظاهراً
ادار در مسئوليتي كه آن بدون و بوده همراه قطب ياران گروه اخوانةبا امور از بخشي

است داشته حضور جا آن در شود، واگذار وي به آن ساكنان هدايت و مشاركت و .آباد
اشاره هيچ نبودن و قطب سكوت اساس بر كه است احتمالي حضاين، يا انتقال به وراي

محيي حضور عدم اخوانمحمدالدينيا ميدر دريافت مكتوبات از هايخطاب.شودآباد،
مي مطمئن را خواننده قطب، محييصريح نام به پسري او كه داشتهمحمدالدينكند

الري.است محيي همان را او برخي كه فتوح)933:وفات(اين مثنوي صاحب الحرمين،
نادرستمي مسلماً همنام.استدانند، اينظاهراً و قطب پدر با قطب فرزند و شاعر بودن

محيي شاگردان از جالل، ملّا و دواني جالل ملّا شاگردان از الري، محيي الدينكه
است كرده ايجاد را خطا انديشة اين بوده، .كوشكُناري

قطب، كهتر محمودنظام«فرزند است»الدين داشته از.نام يكي خاتمه مكاتيبدر
ش(قطب محيي، بن برگ222قطب سالمت«:آمده)114، به همه جانب، اين وجماعت اند

مي تحيت و نظامسالم فرزند خصوص محمودرسانند؛ مي.»الدين نشان اينقراين دهد
نياي با است همنام و شده برده نام او از كه ازفرد و است او فرزند محيي، بن آنقطب

هنگامجايي در اخوانكه در نه و بوده پدر نزد نامه، ازنگارش قطب كه اين نيز و آباد
مي ارسال تحيت و سالم او نوجوانيجانب آغاز يا كودكي دورة پايان در را او بايد كند،

كرد نامه.فرض هيچ تاكنون قطب، مكاتيب ميان در كه اين اوديگر به خطاب اي
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قريننيافته نيز، اين و درةايم كمديگري محدودتأييد در حداقل او، زمانيةسالي
استنگارينامه قطب عهدبر.)6(هاي در است، دست در او از كه اندكي اخبار اساس

عالء بن ابوسعيد امير بن عادلانوشروان شاه به ملقّب در(الملك، در)948صفر29مقتول ،
همچونةمنطق ـ سنت اهل شعاير حفظ به و داشته سكونت فراوانالر توجه ـ پدرش

است گزارش.داشته همين اساس ازبر را نخستين كه ـ االخبارمرقاتواالدوارمرآتها
از)7(.)ق890-980.ح(الريمحمدالدينمصلح را ديگري المنظمهدررو در(الفرائد تاليف

جزير.)ق972�950حدود حمد بن القادر سالمي)8(يعبد در او در950ايخوانيم، ،
سنّي استكشيجريان شده كشته تبريز در صفوي، .طهماسب

نامه به توجه فرزندانبا يا فرزند قطب، احتماالً است، دست در كه ديگري هاي
آن از و داشته نيز بهجاييديگري را آن طرح نيست، يقيني موضوع اين بر ما اطّالع كه

ميجمع موكول بيشتر منابع .كنيمآوري

آبادخوانا
مياخوان جايگاهي به قطب، عبداللّه كه است نامي عزمآباد، و ذهن ساخته بر كه دهد
اخوان.اوست كوچك گروه ميتشكيل را شكلآباد آغاز فاضلهتوان مدينة يك )9(گيري

قطب عبداللّه زاهد، عارف رهبري به كه پايهمحمدنيالددانست محيي، نخستشبن هاي
شد نظاماين.نهاده از كه ازتشكل پيوسته و بود برخوردار صريحي قوانين و استوار مندي
نامه ميطريق هدايت خود رهبر قاطع و دقيق مخالفتهاي دليل به جديشد، هاي

عادت« نداشت»اهل دوام رهبرش حيات از بيش منطقه،.، اين تشكيل در چند هر
انگيزههيچ از سخن نرفتهگاه ديني مقاصد جز ازهايي كه شناختي با امروزه، اما است؛

قرن اواخر در ايران كشور و فارس منطقه وقايع و پررنگ-9حوادث با شدنمصادف
قدرتزمينه صفويهاي شيعي دولت نمي-گيري داريم، دست بهدر اعالمتوان قاطع طور

انگيزه كه اقتصاديكرد آرمانهاي اين تشكيل در جايگاهي سياسي، نداشتـ .اندهشهر
دشمني آن، مخالفتمؤيد و واردها نهضت اين بر سو، همه از كه است مداومي هاي

نامهمي سبب، همين به و وشد صبر به را يارانش قطب، كه داريم دست در فراواني هاي
مي موانع اين برابر در آنپايداري و برخوانده مقابله از را ميها استحذر گاهي.داشته

ميشدت حدي به آزارها مياين فرياد به نيز او كه مردمان«:آمدهرسيده اين!اي از
مي چه پيفقيران از چه باشند، خود حال به كه رفتند بيرون شما ميان از خواهيد؟
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مي ميايشان را ايشان و بررويد بعيده اقطار از بلكه آزارميآزاريد؛ قصد به و خيزيد
مي سالكان.آييدايشان همهمي!...اي كه برخاستهبينيد شما شقاق و خالف به وكس، اند

مي كه اين غير است ذنب چه را دل،شما فراغت به و باشيد خود حال به كه خواهيد
مي نامي را اين ساعت هر كنيد؟ خداي آنعبادت در طعن و قدح بهانه، به و نهند

عمي گويند ساعتي است، رحم قطع گويند ساعتي علَمكنند؛ بر است،بادت كردن
است چنان گويند ساعتي است، چنين گويند مي.ساعتي خداي واللّه، هيچال كه داند

ايني از نيستك افروخته.ها ايشان جسد در كه است حسد ش(»...آتش محيي، بن قطب

.)310-311ص:183

اخوان تشكيل مكان(آبادطرح و )زمان
نامه در قطب، شعبداللّه حرمين،اي ميان در حج سفر در چگونه كه است داده رح

به سفر، از بازگشت در كه گرفت موت«تصميم استعداد و خداي پس»عبادت بپردازد؛
اينيرأ باشد، انزوا اين اليق كه مكاني جستجوي در و كرد مطرح ياران با را خود

برگزيد جهرم حوالي از خرقان، زمينِ كوه پاي را م«:عبادتگاه خاطردر به حرمين، يان
گوشه كه است آن وظيفه نمانده، كاري جهان در را تو چون كه عبادتافتاد به و گيري

رسد در كه زمان آن تا داري، موت راه بر چشم و شوي مشغول موت استعداد و .خداي
باشد؟ انقطاع و انزوا اليق كجا كه افتاد انديشه در و كرده اجابت را معني اين خاطر،

انداخت ميان در اين اصحاب، با مطارحه سبيل مي.بر جايي كسي بيضاهر يكي گفتند؛
مي جاينام ديگري شيراز، نفس ديگري شيراز، حومة ديگري الر، جويم ديگري برد،
و...ديگر بستند شيطان و نفس جهاد و رحمان راه سلوك بر پيمان و عهد جماعت، و

خرقان زمين كوه پاي عبادتگاه برگوشة آن اشتمال براي ديدند مناسب جهرم، حوالي از
مي انزوا محل در ضعيف اين كه تعالي،.كردمشرايطي اللّه إلي االلتجاء و االستخاره بعد

اين جماعت، و رسيد هم به ضروريه عمارات زماني، اندك به و شد مقرر همان جابه
هركس و آوردند مذاكره و ذكر و عبادت به روي شده، ميمجتمع صحبت وميل نمودند

زمر در اندراج معرض ميةدر در بهسالكين بود مخيل كه وجه آن از بهتر امر، و آمدند
متضمن كه شد منتظم وجهي بر امر و نبود خود نفس صالح جز خاطر در آمد؛ فعل

شد، نيز غير عل(اصالح شاءينُوري منْ نُورِهل اللّه يهدي بن()10()نُورٍ شقطب ،4532محيي،

.)32برگ
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شكل چگونگي صراحت به قطب، مي»آباداخوان«گيريهرچند توضيح امارا دهد؛
اشاره نميهيچ آن دقيق تاريخ به اخوان.كنداي تأسيس تاريخ اشارهدرباره هيچ ايآباد،

نامه.ايمنيافته استاغلب تاريخ بدون مانده، باقي قطب از كه بررسي.هايي هاينامهبا
سال به مجموع، در كه يافتيم مورخ نامه چند تنها مختلف، نسخ در تا881هايموجود

دارد901 نامه.اشاره ضرورت اصوالً كه اين به توجه دوريبا او، ياران و قطب نگاري
آن ميان نامهمسافت از اگر ـ بوده حاكمانها و علما بزرگان، به آنچه يا و فقهي هاي

بگذر سالنوشته ـ مقدمات.ق881يم تمهيد براي احتمالي، زمان يك عنوان به را
اخوان ميساخت گرفتآباد، نظر در .)11(توان

مدت دربارة نتيجه، دردر يارانش، و قطب كه كردندزماني صرف مكان اين ساخت
دادنمينيز دقيق نظري مي.توان اشاره قطب است، مسلّم كهآنچه ز«كند اندك ماني،به

و ذكر و عبادت به روي شده، مجتمع جا اين جماعت و رسيده هم به ضروريه عمارات
آوردند .)همانجا(»مذاكره

نامه در كههمچنين، آمده ديگر مي«اي گل كار خود اخوان چراپارسال، امسال كردند؛
د السيما كنند يكديگر مدد كه است اخوان بر بازگذارند؟ مزدور به همه كه بنايبايد ر

شيخ ميبيت هم به زود و است چيزي اندك كه رسانيداالخوان ش(»توان محيي، بن قطب

يا)150ص:72 خانه«، ابتداي فرمودهچون كردهها كار خيلي و كهاند باشد حيف اند،
ندهد دست نقل و نشود تمام ش(»امسال محيي، بن برگ8536قطب ،240(.
ي دورة يك حداقل اخوانكبنابراين، امكانات رسيدن براي سكونت،ساله، حد به آباد

اظهارب براي اما گرفت؛ نظر در اخوانايد جغرافياي دربارة ايننظر به نخست بايد آباد،
لفظؤس از قطب مراد آيا كه داد پاسخ مقدر شهر»آباداخوان«ال يك بر آن اطالق ،

است؟
ن جهرم شهر موقعيت به ابتدا پاسخ، بيفكنيمبراي جهرم:ظري فاصلهشهر در ،

واقعشرقيجنوبكيلومتري قرنمنطقهاين.استشيراز در آلهشتم، قلمرو مظفرجزو
اينمستوفيحمداللّه.گرديد جهرمقرندر شهري، مواضعرا با و كردهمتوسط ذكر بسيار
كه.ق.هـ909از.است تادرصفويلاواسماعيلشاهفرمانتحتمنطقهاين، آمد،
حكومت.ق.هـ1267حدود آن، ضابطي دستو در امرايتنهفدهجا، ذوالقدرةطايفاز
.)1279ـ/:1382،فسائي(بود
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فاصله در و جهرم شرقي شمال قطب15در نام به كوچكي شهر آن، آبادكيلومتري
قطب عبداللّه به را آن بناي محلي، مردم كه است ميواقع ديگر،.دهندنسبت عبارتي به

قطب شهر كه است آن رايج نظر اين قطب،امروزه عبداللّه كه است جايي همان آباد،
اخوان نهاداساس را .آباد
نامه كرديمدر اشاره آن به اين از پيش كه ش(اي محيي، بن برگ4532قطب ،32(،

به صراحتاً زمينِ«قطب كوه پاي عبادتگاه جهرمگوشه حوالي از مي»خرقان، .كنداشاره
نخستين كه است مسلّم خرقانبنابراين، زمين در و جهرم مجاورت در تجمع، اين بار

مي منطقه.گيردشكل جهرم، شرقي شمال مردم،در محلي تلفظ در ـ خارقان نام به اي
مي محسوب شهر از خارج گذشته، در كه دارد وجود ـ امروزهخارقون اما جهرمشده؛ به

هستند ساكن آن در زيادي جمعيت و است از.متصل كمي فاصلة با كه منطقه اين
شده، واقع قطبجهرم كوه پاي در داده، جاي خود در كه زيادي نسبتاً جمعيت آبادبا

است را.واقع آن تسمية وجه محلي، خارستان«مردم و خار مي»فراواني .كنندذكر
وسيع دشتي گذشته، در قناتخارقان و كشتزارها استبا بوده فراوان قراين.هاي بر بنا

خانه استموجود، شده آغاز خارقان منطقه از يارانش، و قطب سكونت و .سازي
مي اشاره آن به قطب كه خرقان لفظ كه)همانجا(كنددرباره منابعي همه گفت بايد ،

پرداخته منطقه جغرافياي رابه محدوده اين اشارهگفته»خارقان«اند، هيچ و بهاند اي
ندارد»خرقان«لفظ نمي.وجود نظر به صحيح دليلي،همچنين، هر به بپنداريم كه رسد

محلّ ويتحوالت زباني آوايي، تغييرات برهه...، در نام اين پذيرفته؛ـ تغييراتي زمان از اي
منب هيچ را تغيير اين و بازگشته سابق وضع به مجدد آن، از پس استاما نكرده ثبت .عي

ابوالحسن دارد؛ ارتباط قطب شخصي ذوق به موضوع، اين كه است مشخص كامالً
بوده.)م1033�963./ق425�352(خرقاني قطب عبداللّه توجه مورد عارفان از كه

خرقان اهل بسطام(است، نزديك اين)روستايي از جستن، تبرّك منظور به قطب، و بوده
است اسمي استشباهت كرده مي.فاده را معنا بهاين اوتوان اشاره اين از دقيق، طور

ـ«:دريافت باد نصيبي او خرقان از نيز را ما خرقان كه ـ خرقاني ابوالحسن شيخ الجرم،
ش(»...فرمود محيي، بن .)385ص:183قطب

به مستقيم و دقيق اشارة بر جهرم«عالوه حوالي از خرقان، زمينِ كوه بن(»پاي قطب

ش برگ4532محيي، مي)32، تأييد كه است موجود نيز ديگري داليل محدودة، كه كند
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اخوان آنجغرافيايي به كه است خارقان منطقة در جهرم، اصلي حصار مجاورِ هاآباد،
:پردازيممي
نامه-1 در بهقطب اشاره مخالفان، برخي رفتار از گاليه در كه«اي، نوشتجان مسجد

آنجماع جمعه نماز سالكان، ميتي ش(»گزاردندجا محيي، بن برگ4532قطب ،33(

واژ»نوشتجان«.كندمي از ديگري صورت بايد محلي»نوشتان«ة، تلفظ در »نوشتون«ـ
محله به گذشته، در كه باشد ميـ گفته قديم جهرم از حصارهايي از خارج كه است شده

امروز، و بود شده ساخته محلهاصلي از بهيكي جهرم شهر داخل ميهاي .آيدشمار
صج(فارسنامهدرفسائي مي)1281و، اشاره مطلب اين به زمان، در كه حكومتكند
جهرم.)م1840./ق1256.فو(جهرميخانحسنمحمدحاجي در بازاربهشبيهبازاري،
يكوكيل باغشيراز، و حصاريساختندگلشنكاروانسرا دروازهبرجداراي(و دور)و ،
دشتمحلهشش سنانآباَسفريز، گازران، صحرا، كلوان، كردندو جبه.بنا محلّة چهار

علي كوشككپهلوانزر، مصلّ، كهيو بيرونميناميدهنوشتانمحلهنيز، حصارشدند،
گرفتند .قرار

را نوشتان محلي، مردم از محلّهبرخي سابق مينام كوشككاي امروزه كه دانند
مي نوشتان.شودناميده شهر)نوشتجان(محلّة از خارج را آن مذكور، نامة در قطب كه

درمي را مستقل جمعه نماز برگزاري و ميآنداند مجاز قرارجا سبب به درداند، گرفتن
اخوان(خرقانةمنطقحدفاصل بقعة ساخت ش)آبادمحل مركز واسطهو جهرم، ايهر

ساخت اتمام تا كه اخوانوبوده توساز مورد استآباد، گرفته قرار قطب ياران چندهر.جه
اخوان تشكيل در يارانش و قطب با مخالفت و بحث ـكه جهرم مركزنشينان سوي از آباد،

بوده مكنت و قدرت صاحب طبيعتاً انگيزهكه با ـ نمياند اما بوده، همراه ديني توانهاي
گرفتانگيزه ناديده ميان اين در را محلّي تجارت و بازار رونق افت و اقتصادي از.هاي
اقتصاديجاييآن و تجاري مركزي هستة در هميشه جامع، مساجد و عبادي مراكز كه

داشته جا ميمناطق او ياران و قطب اقدام منطقةاند، بازرگانان نظر جلب با توانسته
ايران درـجنوب بودهكه برخوردار فراوان رونق از دوره تغييرات)12(آن درازمدت، در ـ

حوزه در كندبنيادي ايجاد منطقه اقتصادي .هاي
نامه-2 اخواندر تا كوتاه فاصلة به قطب مياي، اشاره نيم«:كندآباد دارد عظم چه

آمدن و رفتن راه ش(فرسخ محيي، بن ص183قطب ديگ.)141، نامه در ري،همچنين
اخوان اندك مسافت به اشاره اخير، مضمون به مينزديك جهرم تا شما«:كندآباد بر
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گرفته پيش كه طريق اين در اخوان، جماعت كه نيست تيسيرپوشيده جز مقصودي اند،
كرده اختيار جهرم از كه مسافت حسب به دوري، از مقدار اين و ندارند خود بر اندسلوك

محله دوري از زياده كردهكه عبادت و ذكر فراغت براي چون نيست؛ محله به قطعتا اند،
نيست ش(»رحم محيي، بن ص183قطب ،154(.

لفظ-3 اخوان»بقعه«كاربرد به اشاره ازبراي برگرفته قرآني، تركيب يك اساساً كه آباد
قصص آيه)28(سوره مي30، نشان مراحلاست، در حداقل ـ قطب انديشة در كه دهد

مناسبآغ جايگاهي طالب اساساً او بلكه نبوده؛ نظر مورد مستقل، شهري ساخت ـ ازين
وابستگي و دنيوي مطالبات از دور به صرف، عبادت استبراي بوده معمول زندگي .هاي

نامه در استقطب آورده الهي«:اي برادران اخوان!اي مباركه بقعة در اجتماع واز آباد
مياي تنگ به آن، به ش(»يدتردد محيي، بن ص183قطب ديگر.)577، جايي خداي«:در به
اخوان به كه فاضلسوگند، آن از رفتن، را شما است مباركه بقعة كه استآباد »تر

).همانجا(
مي آن بر را ما قطب، اشارات ميان از داليل اخواناين كه مجموعةدارد يك را آباد

قطب، روايت به يا زيستي، ـ مباركه«عبادي اصلي»بقعة حصار از خارج كه بپنداريم
به و شده تشكيل خارقان، منطقه در بسياريجهرم، امكانات بقعه، و عبادتگاه يك عنوان

گونه به شده، تعبيه آن خروجبراي به احتياجي هيچ آن، دايمي يا موقت ساكنان كه اي
آن باشنداز نداشته مس.جا بر عالوه امكانات، اين جمله واز مقبره بناي حمام، و جد

اخوان در بودگورستان شده فراوان جدل و بحث سبب كه بوده دفن.آباد التزام مخالفان،
مقبر ابونجمياناخوانةدر طريق به را مي)13(آباد كهماننده داليلي به قطب، اما كردند؛

پرداختهبه آن به مفصل ش(طور محيي، بن ص183قطب دفن)143-142، بر در، مردگان
اخوان پامقبرة براي را امر اين و داشت اصرار تازهآباد بقعة الزمگرفتن خود تأسيس

نامه.دانستمي آنوجود بر عالوه كرده، مكتوب مخالفان پاسخ در قطب كه متعدد هاي
بوده او براي موضوع اهميت نشانة دارد، حكايت مخالفان اندازة از بيش فشار از كه

.)14(است
اخوان كه نظر اين اثبات بر وسيلاما به كه بوده مستقلي شهري نيالدقطبةآباد

يارانشمحمد ميـو الهي اخوان را آنان قطب،ـناميدهكه نام به بعدها و شده تأسيس
داليلي»آبادقطب«به يافته، شهرت برخي ميان در امروزه، كه همچنان يافته؛ شهرت

مهم كه است طرح قطبقابل شهر وجود آن، فاصلترين با شهرتةآباد و جهرم از اندكي
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است قطب به افواه در آن نامه.انتساب ميان در كه ديگري وداليل شد ديده قطب هاي
است طرح :قابل

لفظ-١ به قطب اخوان»شهر«اشارة مي«:آباددربارة داردجماعتي معني چه گويند
خان صحرايي در و كردن چوب بر آنهعلَمي ما كه ساختن شهري و كردن بنا جاها

مي وعبادت اكل به شما كه باشند آن بر مردم تا بنشينيد خود خانه توي در كنيم؟
كالمهم هذا كنيد، عبادت و مشغوليد خود عادات و ش(»شرب محيي، بن ص183قطب ،

ميالبته.)139-138 بيان مخالفان زبان از نقل، ااين به توجه با و هذا«شارهشود
مي»كالمهم نظر به نيست، موافق آن با و كرده ايشان سخن نقل فقط قطب، كه .رسد

اخوان به لفظاشاره با نگارنده»شهر«آباد الاقل يا نداشته، سابقه قطب مكتوبات در ،
اشاره چنين استتاكنون نيافته .اي

مي در نامه اين از كههمچنين، مقابييابيم داليل از ازكي ترس او، با محلي مردم لة
به و جديد شهر يك گرفتن استخطرپا بوده آنان موقعيت به.افتادن مردم بنابراين،

كرده اشاره ساختچيزي اين واقعي نيت آنان، نظر به كه لفظواند و بوده در»شهر«ساز
به مجاز شيوه به و اغراق با آنان، استكالم رفته .كار

بهةاشار-٢ قطب تن«:فرسخ4فاصلهصريح و است ديگر ديگرمجاهدت، اگر.آساني
مي سلوك ـ اجمعين عليهم اللّه صلوات ـ هدي ائمة ميسيرت خود به سختي بايدكنند،

باك كنند، كار و برند سر به سختي و گرما به و روند راه فرسخ چهار كه اين از و نهاد
داشت ش(»نبايد محيي، بن ص243قطب نظ.)60، فرسخبه چهار فاصله از قطب مراد ما، ر

اخوان تا جهرم فاصله نامه، اين يافتهدر ديگري قراين زيرا نيست؛ ازآباد حاكي كه ايم
نامه اين مخاطب كريم(اقامت مي)الدينشيخ كارزين .كنددر

تأ در شد، گفته آنچه به توجه كهييبا است آن بر قراين همة نخست نظر بقعة«د
در»آباداخوانمباركة محيي، بن قطب عبداللّه رهبري به مردم از گروهي اجتماع با ،

شد گذاشته بنا جهرم شهر شرقي شمال در خارقان، بي.منطقة آن طرح كه احتمالي
سوي از كه بسياري آزارهاي سبب به ـ بقعه آن در ساكن افراد جابجايي نيست وجه

مي است)15(اندديدهمردم كسب براي نيز بو بيشتري فاصله كه جايي به ـ محلّقالل ا
است باشد، داشته نميهر.فعلي مانده، باقي مكتوبات اساس بر تغييرچند دربارة توان

شهري تشكيالت يك ايجاد از قراين، برخي اما گفت؛ سخني قطعيت با مهاجرت، و مكان
پيچيدهمنظم و ميتر حكايت قطب.كندتر كه پندار اين اخوانآبادشايد همان آبادامروز،
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ديني برادران و قطب كه ـاست نهم قرن آخر ربع در ـ باشد؛اش طرح قابل نهادند، بنا
شواهدبهاما و مدارك اين كنار در كه آن به بود خواهد مشروط امر اين مسلّم، طور

نشانه مانند ديگري قراين باستانمكتوب، آنهاي از الزم، قدمت با آثاري و شناسي
آيد دست به .منطقه

مي طرح قابل بحث اين پايان در نگارنده كه ديگري ايجادنكتة احتمال داند،
واحد،بقعه اسمي با است ممكن كه است هم به نزديك مكاني و زماني فواصل در هايي

باشد شده تشكيل قطب نظارت در.تحت كه است ديگري اشارة قضيه، اين طرح علت
نامه از قطبيكي استمحمدالدينهاي نامه.آمده گروهاو دو به خطاب كه دارد اي

يك در تشكّل و دوستي و يكديگر با اّتحاد به را آنان و گفته سخن ايمان اهل و عابدان
است نموده دعوت واحد، است.مكان چنين نامه نامه«:مخاطبة فقيراين از است اي

ج و ديني برادران سوي به محيي، بن درويشانقطب مي.»)16(ماعت :گويدسپس
آمده« بيرون جهرم از خداي راه سلوك براي خانهجماعتي كوهي دامن در و هااند

آن و گزيدهساخته كناره خنج از جماعتي و شده مجتمع آنجا و خانهاند وجا ساخته ها
نشسته هم ميس.با آنراگر از را هريك بودندي، هم با گروه دو اين و دردشدي يگر،

از انس، و جن شياطين از خداي، راه دشمنان و رسيدي مدد و قوت معني، و صورت
بودندي عاجز ايشان است،...شكستن ميسر معني اين را درويشان جماعت اگر اكنون

دعاي جانب اين اهل براي كه نايستند باز اين از نيست، ميسر اگر و است صالح عين
خ از ايشان دل ثبات و كنند جلّ-دايخير و يكديگر-عزّ احوال پيوسته و نمايند طلب

نيست اثر از خالي قلب، ربط مجرّد كه باشند داشته يكديگر حال به دلبستگي و »پرسند
ش( محيي، بن برگ4532قطب ،100(.

مي نشان خنج با او مكاتبة و نامه محدوداين نبايد را قطب ارتباطات حوزة كه دهد
جهرم و شيراز اجدادي.دانستبه زادگاه مشايخ با او اين، بر نيزاشعالوه ـ كوشكنار ـ
است داشته نقلنامه.ارتباط را آن از بخشي قبالً و دارد داللت ارتباط اين بر كه اي

ش(كرديم محيي، بن ص183قطب است،)200، تاريخي لحاظ به او، مهم مكتوبات از و
استتاييد سخن اين ميبنابراين،.كنندة بهمعلوم جهرم شهر محدودة انتخاب شود

اخوان اصلي پايگاه منطقعنوان در آن مكاني مناسب موقعيت با ايرانةآباد، جنوب
استان بيـ فارس، خليج سواحل و ـ هرمزگان الرستان، فارس، استهاي نبوده .ارتباط
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نتيجه
نامه طريق از شد سعي مقاله اين بهدر ارايةماندهجاهاي ضمن قطب، عبداللّه از
اخوان موضوع او، زندگينامة از شوداطالعاتي بررسي آن با مرتبط اطالعات و نگارنده.آباد

نامه در آنچه از استفاده جغرافيايبا دربارة احتمالي طرح سه يافته، محيي بن قطب هاي
يافتهاخوان به توجه با و كرده مطرح مآباد داليل بيان و جديد سههاي اين رتبط،

است كرده بررسي را اخوان.احتمال صوفيانة فاضلة مدينة كه است آن بر ياقراين آباد،
اخوان مباركة دربقعة قطب عبداللّه رهبري به مردم، از گروهي كه بوده مكاني آباد،

اساس بر را جديدي زندگي تا گذاشتند بنا جهرم شهر شرقي شمال در خارقان، منطقة
سالكانه تعبيرروش با ـ قطب جانب از كه زيست«اي مي»وظايف ابالغ آنان به شدـ
كنند به.آغاز بوده، منسجم بسيار تشكيالت اين كه جايي آن اساساز بر مسلّم طور
پيشبرنامه از و دقيق استشدهتعيينريزي گرفته شكل و.اي قطب مخاطبان تعدد

نامه حفراواني از كه اين بر عالوه او، ايرانهاي جنوبي مناطق در يارانش گستردة ضور
مي انديشهحكايت رواج براي ارتباطاتش گسترش به او كه است توجهي نشانة هايكند،

استديني اطالعات.داشته كمبود سبب به جمعيت، اين درازمدت اهداف درباره چند هر
منفعل يا احتمالي نابودي و قطبتاريخي درگذشت از پس آن ،حمدمنيالدشدن

كهنمي شواهدي و قراين كمك به تا بود خواهد مفتوح سخن باب كرد، نظر اظهار توان
شود روشن آن مسكوت و مبهم نقاط شود، يافت آينده .در

تشكّر
بخش سالدر در كه شده توجه نگارنده دكتري رسالة به تحقيق، اين از با1389هايي ،

محيي«نام قطب مكاتيب انتقادي راهنمايي»تصحيح به و تهران دانشگاه استاددر
شدهمحمددكترگرانقدر دفاع تركي ياوري.استرضا آقاياز اطهري،هاي علي

طبيعي، جغرافياي ارشد جهرمدبيرستاندبيرودانشگاهمدرسكارشناس خانم،هاي
اهاهايدبيرستاندبيرثربي،يتاجنسرين از مساح، آقاي و برومند آقاي محترمجهرم، لي
ميقطب سپاسگزاري نيز .كنمآباد

نوشت :پي
نك-1 ج:نيز طهراني، بزرگ ص1.آقا ،78.
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قطب«-2 موالنا كبارمحمدالدينديگر، از و بوده دواني فاضل استاد كه است كوشكُناري الدين محيي موالنا ولد
اقر بر فنون، جميع در شباب عنفوان در كه جرجاني، عالمه بودتالمذه افراشته تفوق رايت در.ان بزرگوار والد از بعد

مي اهتمام افاده به دارااليتام، اگرمدرسه دواني، عالمه و نرسيدورزيد هم به داشت، منصب آن داعيه .»چه
أ«-3 أحد اإلمام المولي مشايخي؛ من الدين���و محيي المولي األعالم، األجلّه أوحد الكوشكباريمحمداإلسالم،

الثالاأل األرباع عليه قرأت و متعدده، مرارا البخاري الصحيح الجامع منه سمعت و��نصاري، فحص قراءه منه، األول

مع الحاجب، البن المختصر شرح من طرفا و التجريد، شرح حواشي من طرفا عليه قرأت و تدقيق، و بحث و تحقيق
الشريفيه الشريفه .»الحواشي

موالنامحمد«-4 أسعد الدوانيبن الصديقي الدين ا-جالل النون.�4��بفتح كازرون+�لقر#���وتخفيف -من

البقال، بن حسن و الالري المحيوي عن أخذ ممن الكثير بالعلم المذكور و فارس باقليم القاضي الشافعي الكازروني
من إليه ارتحلوا و النواحي تلك أهل عنه أخذ و العقليات سيما العلوم في النهروتقدم ماوراء و خراسان و .»الروم

جالل«-5 محيي...الدينموالنا موالنا درس در شتافته، شيراز به بقال،باالخره شاه حسن خواجه و كوشكُناري الدين
شريف محقق تالمذه از بزرگ، دو اين و گماشت كمال كسب بر جرجاني(همت شريف سيد و)مير علم وفور به ،

د و بودند ممتاز ميرزافضيلت زمان ميمحمدر قيام افاده و درس لوازم به شيراز در .»نمودندبايسنقر،
نامه-6 اين پايان را»997سنة«در صحيح تاريخ اگر اما است؛ اشتباه مسلماً و بي897آمده كنيم، راهفرض

دارد مطابقت داريم دست در كه قرايني ساير با و بود نسخه.نخواهد در نامه، ديگاين تاريخاي بدون مكاتيب، از ر
.است

نظام«-7 موالنا ولدش وي، از ميبعد معارف بيان پيوسته و بود ارشاد مقام در محمود، سنه.نمودالدين ...946در
رسيد شهادت به آالم اشد ).879االخبار،مرقاتواالدوارمرآت(»به

او«-8 كه كساني جمله است(از صفوي طهماسب شاه ع)منظور از سنّ، بننظام...كشتيلماي محمود الدين
محيمحمدنيالدقطب انصاريبن بوديخرقانيالدين اللّه اهل از و مختلف فنون در عالمه و عالم كه دريو.بود

از را الر بالد و پوشيد سلطنت لباس الر، سلطان شاه، عادل سلطان كه بود او دست به و داشت سكونت الر بالد
سب و رفض دادشعار نجات صحابه و تا.سلف داد دستور او به و كرد احضار خود نزد را وي كه آن تا بود، اين
كند سب را گفت.شيخين باشم:او كامل طهارت بر كه آن مگر برد؛ نخواهم را آنان شريف نام من جرأت.االن من

كنم جاري زبان بر را آنان نام طهارت، حال غير در ظلم<ندارم الذين سيعلم ينقلبونو منقلب اي سلطان.?وا
كردند وارد ضربه هزار دوازده او جسم بر تا داد چيزي.دستور نشد حاضر او و كردند او با تبريز ميدان در را كار اين

رفت دنيا از كه آن تا بگويد شيخين سينه.دربارة اما زدند؛ آتش را جسدش تا داد دستور آتشيسپس، همه با اش
نسو كردند، برپا كردند.ختكه رها را او گاه در.آن واقعه، سالذي17اين مكه.بود950حجه در زمان آن ما

به و كرديمبوديم اقامه نماز وي بر غيابي، جعفريان،(»طور از ايراننقل و اسالم تاريخ تخصصي كتابخانة ).وبگاه
زرين-9 عبدالحسين عنواندكتر به آن از صوفيانه«كوب، فاضله است»مدينه برده ).76كوب،زرين(نام

آيه-10 نور، ,35سورة
نامه-11 ميان در نشانهالبته و اشارات تاريخ، فاقد بههاي ورود به نياز آن، طرح براي اما دارد؛ وجود تاريخي هايي

نمي مقال اين در كه است .گنجدمباحثي
قرن-12 در هرمز، جزيرة مركزيت به ايران، جنوبي بين،9و8نواحي تبادل امكان مناطقبا كه ـ كاال المللي

كناره و ميفارس شامل را مديترانه درياي حتي و هند و چين تا بحرين، و فارس خليج ويژههاي رونق از ـ ايشد
است بوده نك(برخوردار بيشتر اطالع ).167-183وثوقي،:براي
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هاينامهدرقطب.است)1304-1384/.ق704-786(نجمابيمحمدالدينشمسشيخپيروانمراد،-13
پيروانشبهنسبتولي؛»استخدايولينجم،ابيمحمدالدينشمسشيخ«:گفتهسخناحترامبااوازمتعددي،

مياوقبرمريدوضاللتوبدعتاهلراآنانقبر،طوافوسجدهمثلاعمال،برخيسبببهونداردخوبينظر
.داند
بوده»اللّهخليلالدينمحباميراالخوانسلف«قطبارانيازكييوفاتازپساختالف،اينطرحردموااز-14
بن(اندكردهمخالفتآباداخوانمقبرةدراودفنبااشخانواده،»اووليرضايواووصيت«وجودباكه قطب

ص .)624-625محيي،
مس-15 اين به بارها و بارها قطب مكاتيب، اخواندر ساكنِ سالكانِ كه ميئله قرار آزار مورد اشارهگرفتهآباد، اند

جمله از است، ،)ع(ابراهيمرود؟چهرويدخرقانبهجهرمازاگرشمافرمودشامبهدرحااز)ع(ابراهيم«:شده
وندهندشمابهخرقانآباگر.دادويبهرازمزمجلوعزخداينبودآبكهبردمكهارضبهرااسماعيل
ش(»بدهدآنازبهترآبيجلّ،وعزّخدايآنعوضباشد،شماعمارتدرونكهنگذارند محيي، بن ،3014قطب
.)319برگ
است؛كردهاستفادهخنجمنطقةسالكانبراي،»درويش«لفظازديگرجايچنددرنامه،اينبرعالوهقطب-16
.است»دينيبرادران«و»الهياخوان«سلوك،اهلبهاوعموميخطابكهحاليدر
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