
  

  

   نجی خُخ روز هبانيش
   

  
  

 از عارفان بلندآوازۀ سدۀ ششم )معروف بە شيخ َشطّاح و شيخ کبير (نجیشيخ روزهبای ُخ

منسوب بەخوِد او، در انتهای شرقی » دربِ شيخ«آرامگاِه او در حملۀ موسوم بە . هجری است

بنای . اند وندو تن از فرزندان او نيز در کنارش مدف. خان زند واقع است خيابان لطفعلی

ی بوده که خود شيخ نزديک بە  خانقاه مدرسه و رباط وآرامگاِه او روزگاری خبشی از مسجد و

کرده، و تأليفات بزرگ خويش را در مهاجنا اجنام  پنجاه سال در آجنا تدريس و ارشاد می

  بە مهراه بسياری ديگر از بناهای دينیصفویآن جمموعۀ بزرگ را قزلباشان . داده است می

ئی از گور شيخ برجا بود تا آنکه اجنمن آثار ملی  خمروبههای درازی  سده. شيراز ويران کردند

  . پارس در زمان حممدرضاشاه هپلوی تصميم بە برآوردِن ساختمان کوچکی بر روی گور گرفت

  . سال بعد بەپايان رسيد   و يک شد آغاز۱۳۵۰ماه  بنای آرامگاه شيخ روزهبان در فروردين



 ۲
  : ق نوشته شده استي با خط نستعل آرامگاهواني ایِنشايبر پ

  

، وفات در .ش.هـ ۵۰۷ ،.ق.هـ ۵۲۲ر ابوحممد روزهبان، تولد در فسا يخ کبيآرامگاه ش

  .ش.هـ ۵۸۸، .ق.ـ ه۶۰۶راز يش

  : استمنقور آن ین کلمات بر روي که انصب شده ی برجنئی بر باالی ايوان لوحه

  نيالاله االاهللا امللک احلق املب

  : نوشته شدهی تکه سنگی لوحه،بر رواينن يير پاد

   دگری رازی تو را با هر دلیا

ين آن دو ب.  معرق قرار داردیهاي مشبک و کاشدو پنجرۀ با یني شاه نشْیمقابل در ورود

  وی کنونیخ بنايخ، سال تولد، سال درگذشت و تاري است که نام شیئ وشتهپنجره سنگ ن

  :سازندگان آن چنين آمده است

 نصر یخ روزهبان ابو حممد فرزند ابي آرامگاه شیدو جهان، بنا هریه خواست خداب

 خانقاه و یا از جمموعه ساختماهنیگاه خبشيراز در جاي شيی فسایفرزند روزهبان بقل

 و چند ی وی خوابگاه ابد آن بزرگوار که پس از گردْشیِ دوران زندگۀيگر ابنيرباط ود

: آغاز ساختمان.  ساخته شدیله اجنمن آثار مليبه وسد، ينفر از افرد خانواده او گرد

  .۱۳۵۱/ ۴/ ۱۵: ان ساختماني، پا۱۳۵۰/ ۱/ ۱۵

 اول خبش یبر رو.  شودی مخبش است که شامل دو یگريبه دين کتيدر جنوب شاه نش

  : نوشته شده است چنينآن

 در فسا ی هجر۵۲۲ به سال یرازي شيی فسایخ روزهبان ابو حممدبن ابونصر بقليش

ن بنا ي که اکنون ا،راز در خانقاه خودي در شی هجر۶۰۶ا گشود و در حمرم يم به دنچش

ن کماالت ي جامع بن عارف بزرگواريا. در آجنا برپا شده است، جهان را بدرود گفت

عت و يم در شريق و تعليکر، حتقحو و ُس َص، زهد و عشق،قال و حال ی و معنویصور

  . قت بوده استي کاروان راه حقیشوايقت و پيطر

  : استنقش شدهخ روزهبان ي ش دوم، چند سروده ازخبشدر 

  یدل داغ تـــــــــــــــــو دارد ار نـــــــــــــــــه بفروختمـــــــــــــــــ  

ــه روز   ــزل توســـــــت ور نـــــ ــان منـــــ ــدباریجـــــ    صـــــ

  

ــدر د ــويـــــــ ــر دوختمـــــــــ  يیده تـــــــ   ی، وگرنـــــــــه بـــــــ

ــ ــر ســـــــوختم  يدر پـــــ ــپند بـــــ ــو چـــــــون ســـــ   یش تـــــ

  



 ۳
  وســـــــــتي پیزهنـــــــــار در آن کـــــــــوش کـــــــــه باشـــــــــ

ــه افتـــــــــــ   ــذار کـــــــــ ــر مـــــــــــردان را یمگـــــــــ    از نظـــــــــ

  

  د از دســــــــتيــــــــان گــــــــرت بــــــــر آمقبــــــــول کــــــــس

   دل افتـــــــاد شکـــــــستز کـــــــه از طـــــــاقِيـــــــهـــــــر چ

  

ــ تـــــــا چنـــــــد ســـــــخن تـــــــر  ــ و َریاشـــــ   ؟ینـــــــده زنـــــ

  ی دانــــــــیق از علــــــــم مخوشــــــــَبک َســــــــيــــــــگــــــــر 

  

  ؟ی پراکنـــــــده زنـــــــرِيـــــــ بـــــــه هـــــــدف تی  تـــــــا کـــــــ

ـــ يــــــار بــــــر ايبــــــس   ین گفــــــت و شــــــنو خنــــــده زنـــ

  

   کـــــــــــــــشم صـــــــــــــــحرا بـــــــــــــــسوزمیاگـــــــــــــــر آهـــــــــــــــ

  یبــــــــــــــــــسوزم عــــــــــــــــــامل ار کــــــــــــــــــارم نــــــــــــــــــساز   

  

ــه   ــا   جهــــــــــان را مجلــــــــ ــا پــــــــ ــر تــــــــ    بــــــــــسوزمســــــــ

ــر  ــه فــــــــــ ــا چــــــــــ ــسازم يیمــــــــــ ــ بــــــــــ ــسوزميــــــــــ   ا بــــــــــ

  

  م قائـــــــــد صـــــــــراط اهللا ا ن زمانـــــــــه مـــــــــن يـــــــــدر ا

  ننــــــــــــديرونــــــــــــدگان معــــــــــــارف کجــــــــــــا مــــــــــــرا ب

  

ــِد ــتان    ز حــــــــــــ ــا آســــــــــــ ــاور تــــــــــــ   ا اقــــــــــــــصۀ خــــــــــــ

ــاورا     ــه مـــــ ــامن بـــــ ــزل جـــــ ــه هـــــــست منـــــ    ورایکـــــ

  

ران ثبت ي ای در فهرست آثار مل۴/۱۰۴۳ به مشاره ۱۳۵۳خ روزهبان در سال يآرامگاه ش

  .  ه استشد

  يخ روزهبانتأليفات ش

  ل االَنْوارِ و االسرار شرح احلُُجبِ َو االَستار فی َمقاماِت اَه -

  االنوار فی کشف االسرار -

  بيان املقامات  -

  سير االرواح  -

  مکاشفات االنوارو کشف االسرار  -

   غلطات السالکين  -

  يواسين  -

  َمشَرُب االرواح  -

  الة االُنس فی روحِ القُدس رس -

  ت شرح شطحيا -

   االسرار ببيان االنوار منطق -

  عبهرالعاشقين  -



 ۴
  مکتوبات روزهبان  -

  لطائف البيان فی تفسير القرآن  -

  عرائس البيان -

  املکنون فی حقايق الکلم النبوية -

  املفاتيح فی شرح املصابيح  -

  عه املوشح فی املذاهب االرب -

  ترجيح قول الشافعی بالدليل  -

  الفقهاملفتاح فی علم اصول  -

  االرشاد فی علم الکالم  -

  لتوحيد فی علم الکالم مسالک ا -

  اهلداية فی علم النحو  -

  کتاب فی التصريف -

  حدائق االخبار -

  کتاب االرشاد -

  مسالک التوحيد -

  سلوه العاشقين -

  ديوان املعارف -

  املوشح فی املذاهب االربعه -

  کتاب املناهج -

  مقاييس السماع -

  حتفه احملبين -

  کتاب العقايد -

  کتاب العرفان فی خلق االنسان -

  لوامع التوحيد -

  سلوه القلوب -

  صفوه مشارب العشق -

  منهج السالکين -



 ۵
  شيخ روزهبان در يک سرودۀ سعدی شيرازیمعنوی مقام 

   بـــازنميــ  باشــد آنکـــه ب یدمـــ دهي خـــوش ســپ چــه 

  ريـــ کبخي بـــه روح شـــ،عبـــادت  ذکـــر و فکـــر وبـــه
  

ــ ــدهيرســــــــــــ ــرِر بــــــــــــ ــربِ  ســــــــــــ ــاهللا اکــــــــــــ   رازي شــــــــــــ

ــقِ  ــه حـــــ ــقِ  بـــــ ــه حـــــ ــان و بـــــ ــنج روزهبـــــ ــاز پـــــ    منـــــ
  

  


