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  ديباچه
صوفیه تداعی کننده دو مفهوم عمیق و تاثیرگذار در تاریخ میانه  صوفی و
اي را براي آن سرزمین به ارمغان  مفاهیمی که تحوالت گسترده ؛ندهندوستان

هند را فرهنگ را یاري رسانده و اسباب پیشرفت  يند و هر کدام دیگرا هآورد
که همان دو مفهوم به قاره اسالم و زبان و ادب فارسی در ش. ندا هساختفراهم 

روند،  عمیق و تاثیرگذار بر تحوالت فرهنگی هند در دوره تاریخ میانه بشمار می
  .این تحول ژرف فرهنگی را پدید آورندتوانستند به کمک صوفیه 

ساختند، زبان هاي خود مدارسی را نیز بپا می عارفان مسلمان که در کنار خانقاه 
ین اسالم برگزیدند و از این طریق توانستند فارسی را براي تبلیغ دین مب

هاي اسالمی و در راس آنها سلم و دوستی را در این سرزمین هفتاد و دو  آموزه
ملت تبلیغ نمایند و اسباب زندگی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف را با 

  .یکدیگر فراهم آورند
ها و  کتیبهبلکه  ندوشتنمی فارسیه هاي خود را بکتابها و رسالهنه تنها  ایشان
   .شد میبه این زبان نوشته  نیز هاي مراکز دینی و علمی اسالمی نبشتهسنگ

، کشف خودعرفانی اثر گرانبهاي  ،هزار سال پیش »هجویريعلی بن عثمان «
هنوز هم از بزرگترین منابع عرفان و  ؛ اثري کهرا به فارسی نوشت ،المحجوب

   .تصوف اسالمی است
در   جريهانی چشتیه و سهروردیه در قرنهاي ششم و هفتم هاي عرف سلسله

الدین از مؤسس فرقه چشتیه، خواجه معین. شمال شبه قاره ظهور کردند
الدین  شیخ جالل«و »ذکریا ملتانی« غالب آثار بجا مانده از .خراسان بود» چشت«
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ملتان در بنگال و  هطریقعامل تبلیغ و نشر این  از مشایخ سهروردیه، که »تبریزي
  .استبه فارسی  ،بودند

اولین نویسندگان ادبیات دکنی، مشایخ و بزرگان اسالمی بودند که در تصوف و 
از بزرگان این  .ادبیات متصوفانۀ زبان فارسی، دستی بسزا و قلمی توانا داشتند

شیخ محمد بن یوسف حسینی خواجه بنده نواز گیسو «توان از  مقطع تاریخی می
  .نام برد »دراز
لۀ دیگري که در شبه قاره شهرت دارد، سلسلۀ همدانیه یا سادات همدانی سلس

 نقش وي در توسعه و که بود »میرسیدعلی همدانی«است که مؤسس آن، 
بر  بویژه نزد اهل عرفان و صاحبان طریقت،در کشمیر،  گسترش زبان فارسی

  . هیچکس پوشیده نیست
نیز به عنوان بخشی  نفوذ زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در بیهاربه همین قیاس، 

  . اي کهن دارد سابقه از شبه قاره،
 اصلیموج اما ؛ در بیهار تأثیر داشتند »ماوریا«هخامنشیان بر امپراتوري باستانی 

جی، در  نفوذ فرهنگ ایرانی در بیهار لْ  ،هجري 596آنگاه آغاز شد که بختیار خَ
فارسی، زبان مادري . کومت ترکان را در آنجا تثبیت کردبه بیهار تاخت و ح

سنن حکومت ایران و زبان در بخش شرقی جهان اسالم اما  ،نبود هاخلجی
زبان  ،بیش از سه قرن هاریب زبان فارسی دررو  ینا از ؛فارسی پذیرفته شده بود

  .هاي تاریخی این خطه گردیددیوانی و زبان نوشته
 صوفی در بیهارترین برجسته. هاري نیز بودین صوفیان بزبا فارسیعالوه بر آن، 

در علو مقام که  است عارف نامی قرن هشتم هجري »الدین منیري شیخ شرف«
 .شهره است و نیز از حیث انشاي آثار ادبی به زبان فارسی کم نظیر روحانی
هاي او، حاکی از استادي او در بیان صریح و عمیق هاي متعدد نامهمجموعه

  . قت صوفیه به زبان فارسی استطری
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به منظور پاسداشت این میراث کهن در هند و بزرگداشت مشایخ و عارفان 
و  که در ترویج و تبلیغ دین مبین عمر خود را سپري نمودندبیهار  خطه

رهایی بخش هاي  هاي زندگی مردم شبه قاره را با آموزه تاریکترین گوشه
صوفیه  و مشایخ ها اي آشنایی با فرقهو همچنین بر اسالمی روشنایی بخشیدند

ن منطقه، استاد ارجمند ایو تاثیر زبان فارسی در اشاعه اسالم در  سرزمین این در
مرکز سید محمد طلحه رضوي برق با تالشی وافر این مجموعه را تهیه نموده و 

رایزنی فرهنگی جمهوري اسالمی ایران در دهلی نو مفتخر تحقیقات فارسی 
  .گامی در این راستا بردارد ،تشار این اثراست تا با ان

  فوالدی يعل
  نو دهلي ـ مرکز تحقيقات فارسی رايزن فرهنگی و سرپرست
 ۱۳۹۳ماه  دی
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  مقدمه

کس قاضاي جسمي و واردات روحي را هرت, مرکّب از جسم و روح است ,آدم
کند و چگونگي احساسات در هر زمان مورد فکر و سنجش بوده  احساس مي

کوشيدند که از قيد اقتضاي جسمي آزاد بشوند  يمحوصله هميشه  با افراد. است
 ,زندگي باقي سرچشمة  نفساني را چاک کنند و روح را به شهواتيعني دام 

آزمايش  با سوق دادند وباطن   به از ظاهررا فکر  ,اين دانشمندان. متّصل سازند
نکات بسيار عميق و   به ،زندگي ياساسمطالعه و تفکّر در مسايل   و استدالل به

  .ندا نافالسفه و صوفيهمان ن نااي, بردند لطيف پي
چشمة   ن بهرسيد ديدار و  در اشتياق به ,که باشدهرکجا  درزاده  آدمي

. فرق ندارد جذبة محبت در شرق و غرب و در مسلمانان و نامسلمانان. استاصلي 
  :برد سوي جمال الهي مي  بهانسان را ست که کشان کشان ا  عشق سوزي

  عاشق هم از اسالم خرابست و هم از کفر
  يـر نـدانـدحـرم و د پـروانـه چـراغِ

  )عرفي(
 ,زيستند و زاهدانه و راهبانه مي بردند مي سربا انزو و در عزلتجويان حقيقت 

  :ها ها و بيابان در ويرانگي کوه, برخي از آنها در خارج شهر سکونت داشتند
  شرط اول در طريق معرفت داني که چيست

زدن پا ترک کـردن هر دو عالم را و پشـت  
 اند که پيش از اسالم اهل بصيرت دربارة فلسفة عقلي و روحي تحقيق کرده

 در تصوفصاحبان فکر و نظر بسيار کنجکاوي نمودند که  ,در هر ملک و قاره
يان ويهوديان و عيس تصوفو هنوز شده موضوع مهم شمرده نيز يونان و چين 
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  .داردواال و هندوان مقامي 
 تصوفزيرا که واژة , غيراسالمي سروکاري نيست تصوف با ن کتابيدر ا

اسالم مبني بر تعليمات قرآني  تصوف يد و ابتداوجود آم بهخالصاً پس از اسالم 
هاي فلسفيانه و  ديگر طبقه با ياسالم تصوف. است )ص(ت نبوييشاو فرما
 ,دارد تصوفميالن  ,توان گفت که هر مذهب مي. داردفرق  ,هاي صوفيانه مکتب

اين است  تصوفتعليم . ده استشاستوار  تصوفها بر بنياد  يا ساختمان عقيده
ولي دامنة اين بحث دراز است و  ,پيدا کند ارتباطخدا  با دمي مستقيماًکه آ

  .اند نوشته دربارة آندانشمندان تاکنون بسيار 
و  ياسالم تصوفتواند  که تا مي استغرض نويسنده اينجا بيشتر آن 

تر و  د و هرچه صريحنرا روشن بنماي تصوفين اهاي   هها و شاخ سلسله يبعض
کند  ادعا نميالبته , وجود بياورد  ساله مواد فراوان و مختلف بهر در اينآشکارتر 

  .که از عهدة اجراي اين منظور برآمده است
هاي علوم عرفاني و  يکي از گهواره ,هندوستان از عهد باستانن يسرزم

تعليم فلسفة يوگا و تالشِ سکون . رفته استشمار  بهمرکزهاي تمدن انساني 
 )عليه السالم(حضرت مسيحاز از زمان قبل  هاداشيانپوروحاني در ودانتا و ا
ولي چون مسلمانان در هند قدم رنجه فرمودند و اسالم , جاري و ساري بوده

هند رايج گشت و در عهد سالطين  اسرزبان فارسي رفته رفته در سر ,شدريفراگ
و از اختالط هندوان و مسلمانان تمدني  شدمغول زبان دفتري و رسمي 

  .شدايراني مشهور  ـ نام تمدن هند بهد که وجودآم به
خدمت خلق و ترويج و تلقين   و عرفاي رباني بهصوفيه  ,عهد مغول در

در . در شرق و غرب معروف هستند آنان بعضي از, ندپرداختصفاي باطني 
, پنجاب, دهلي, هاي ديگر مثل اتراپرادش مانند استان بيهاراُستان  ,کشور هند
  .بوده استو مسکن عرفا صوفيه ل و دکن مرکز توجه بنگا, مهاراشترا

و ورود  صورت مجمل  به تصوفمشتمل است بر بحثي در  هرسالن يا
ن رساله يچه در ا اگر. مفصّلطور   بهشان و کارهاي نمايان بيهارة اسالم در صوفي



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ١٢

  

  .ز مورد توجه قرار گرفته استيندر باب شاعري صوفيه خدمات 
رح احوال و افکار عارفان بزرگ و صوفية برگزيدة ش ,مؤلّف اين رساله

 خوانندگانکه ن يااميد   به ،آوردهدرتحرير  هبنگاه تحقيق   الوسع به را حتّي بيهار
شعراي فارسي هند   ب و ديواناصدها کت. اهللا تعالي شاء ان ـ را بهرة تمام بخشد

ي تحقيق يروشنا  که کسي اينها را بهگمنامي منتظرند  تاريکیامروز در   تا به
نويسندة اين سطور سعي نموده است که در اين رسالة تحقيقي اطّالعاتي . ردوبيا

 ايو هار که داراي سجاده و خانقاه بوده يمخصوصاً از شعراي عارف و مشايخ ب
، شان هنوز جالب توجه استيبهازبان فارسي بودند و آثار گران به قادرالکالم
  :مثالً. ندفراهم بک

 ؛)ه ١٢٥٦ والدت(چودهري فضيلت حسين خادم پهلواروي  .١
 ؛)ه  ١٢٧٤متوفّي (آبادي  العلما موالنا شاه محمد سعيد حسرت عظيم شمس .٢
 ؛)ه ١٢٧٠متوفّي (موالنا شاه ابوتراب آشنا پهلواروي  .٣
 ؛)ه١٢٩٣متوفّي (موالنا شاه وصي احمد وصي پهلواروي  .٤
 ؛)ه ١٢٩٨متوفّي (آبادي  مموالنا حکيم عبدالحيمد پريشان عظي .٥
 ؛)ه ١٣١٨متوفّي (سيد شاه فرزند علي صوفي منيري  .٦
 ؛)ه ١٣٢٠متوفّي (سيد احمد کبير حيرت پهلواروي  .٧
 ؛)ه ١٣٢٦متوفّي (سيد شاه محمد باقر آروي  .٨
 ؛)ه ١٣٢٧متوفّي (سيد شاه محمد اکبر داناپوري  .٩
 ؛)ه ١٣٥٤متوفّي (موالنا سيد شاه سليمان حاذق پهلواروي  .١٠
  ؛)ه ١٣٨٠متوفّي (ي بيهارسيد شاه محمد الياس ياس  .١١

 آشنايي«بحث   به فصل اول کتابدر : ترتيب مطالب کتاب چنين است که
در فصل دوم در مورد . ايم پرداخته» ها گاه عبادت و درجات, مفاهيم ،تصوف با
فصل در . گوييم آنها سخن مي» مسالک, ها هسلسل, ؛ ورودبيهارصوفيه هاي  فرقه«

. کنيم را بررسي مي »هاريدر ب تصوفتأثير زبان فارسي در اشاعة «سوم موضوع 
موضوع  به باشد که ترين فصل کتاب مي مهمترين و پرحجم, فصل چهارم کتاب



  ١٣/  مقدمه

  

  .پردازد مي »هاريپرداز ب برگزيدگان مشايخ سخن با آشنايي«اصلي کتاب يعني 
 دو  به هار از حيث تاريخيينشين ب  پرداز سجاده گفتني است که مشايخ سخن

بخشي : اند که احوال ايشان در فصل چهارم کتاب آمده است گروه تقسيم شده
عر برگزيده از نيمه دوم قرن هفتم هجري تا قرن دهم هجري ااحوال پنج ش

ده شاعر منتخب از آخر قرن دوازدهم  ةاست و بخش ديگر مشتمل بر تذکر
ر طي قرن يازدهم و نيمه اول قرن د. باشد يمهجري تا قرن سيزدهم هجري 

نشين  که هم سجادهصوفيه هيچ شخصيت بزرگي از مشايخ  ،دوازدهم هجري
  .توان آن را دوران فترت ناميد ظهور نکرده است که مي, باشد و هم شاعر

تقديم » گيری نقد و نتيجه«عنوان  با در پايان کتاب نيز خاتمة نگارنده
از قرن  ينزول شعر فارس و تصوفبازار  يسادل کيدال  به که در آن گردد مي

 يتوان آن را دورة فترت ديگر ين لحاظ ميشود و از ا يسيزده تاکنون اشاره م
  .دانست
ن يا ,اگر بر خطا و لغزشي وقوف يابند زيعز خوانندگانکه د آن است يام
نوس و يا أکلمات نام يبعض نوشتنن را آگاه سازند و بدانند که اگر در يکمتر
مؤلّف ن ياازين جهت بوده است که  ,صورت گرفته ييخطا ,تاعبار يبعض

تذکار صوفيان عظام و  ژه آن کهيو  به ,ام نبوده يزبان مادر زبان فارسي ,کمترين
 ,صيغة جمع غايب آورده است و زين سبب مشايخ کرام را احتراماً و تعظيماً به

بندة اين که  هآمد نظر  گرانبار و ثقيل و خالي از سالست به ,تاي عباربرخ
 هازاين نحو و اند ,ايشان  هاي خويش به از روي اعتقاد خود و نسبت ،عاجز

  .متحرير را الزم و ناگزير ديده ا
تشکّر و امتنان خود را دربارة آنها   با بتواننيست که  ييها واژه ,در نزد مؤلّف

  .ردکار ب  شان بهياي و کمک ياالحترام و احباب عزيز براي راهنما واجب اساتذة
  
  

  سيد محمد طلحه رضوي برق



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١٤

  

 فصل اول
  ها گاه عبادت, درجات, ميمفاه: تصوف با ييآشنا

  تصوف يو معرف يبررس) الف(
رانه از يکه دل يشناورانان يعارفان و صوفداکنار و يست ناپييايدر تصوف
ن قلزم يغواصان ا آنها. آشنا شدند رمزبه و گذشتند انوس ين اقيا يها موج
ر يدر سلک تحرو دند ررون آويب ينشهوار اسرار نها يدرها از آن که ندذخّار

قلب و  ,تصوف يچنان سفتند که اهل بينش در هر زمان از آب و تاب معنو
 ,دور حاضر  تا به صاز زمانة رسول مقبول. سازند يروح خودشان را روشن م
ر کرده و آثار بزرگ نظا مفصّالً اظهار يمجمالً  تصوفدانشمندان ارجمند دربارة 

ق يو تحق تصوفاند که متضمن رموز و غوامض  گذاشتهدگار اي بهار مهم يو بس
  .است تصوف شيدايپدر 

 يريرسالة قش, )ه ٣٧٨: م( ياللمع ابوالنصر سراج طوس کتابن شمارند ياز ا
: م( يريبن عثمان هجو يخ عليالمحجوبِ ش کشف) ه ۴۶۵: م( يريابوالقاسم قش

خ يالمعارف ش عوارف, )ه ۵۶۱: م( يالنيخ عبدالقادر گيبِ شيالغ فتوح, )ه ۴۶۴
: م(ا ين اوليالد نظام فوائدالفواد حضرت, )ه  ۶۳۲: م( ين سهرورديالد شهاب

 يحِ عبدالرحمن جاميو لوا) ه ۵۶۱: م(ن عطّار يدالديخ فريرِ شيالطّ منطق, )ه ۷۲۵
ها  ن کتابين از هميمصنّفشتر يب وع و پرارزش است يوق يليخ) ه ۸۹۸: م(

  .اند استفاده نموده
 نتعيياما در , د دارندياسالم اختالف شد يعلما ،تصوف يق لفظيتحقدر 

 تصوف. ستين یاختالف بزرگ چندان ,ن واژهيح مفهوم ايو توض يمعن
چنانکه از  يفوص يدند و اشتقاق لفظينام يروان آن را صوفيست که پ يبشرم



  ١٥ / فصل اول

  

  :ل استيحسب ذبر , شود يها معلوم م کتاب
 يدر زبان عرب. نديگو يم) نهيپشم(ق از صوف تشرا م» يصوف«عموماً لفظ  .۱

لباس او  يمعن  مثل تَقَمصَ به» دياو لباس صوف پوش«دارد که  يمعن تصوف
ن يو ا(بود  يه صوفيوجه تسم يپوش ن رو صوفياز. ه استديپوش پشمی

 در حدود هاد اسالم از دورة خالفت عبدالملک بن مرواندر زُ يپوش نهيشمپ
 ).ود داشتوج ه ۶۸ سال

 يآن است که حق تعال يصوف يعني ,دانند يرا از صفا مشتق م يصوف يبعض .۲
ن اشتقاق درست يا ,ياعتبار لغو  به يول ,قلب عطا فرمود ياو را صفا

 .ينه صوف ,باشد يح از صفا صفويرا مشتق صحيز, ستين
 درحضور حق    باصوفيه  يعني, از صف است يند که صوفيگو يم يبعض .۳

لغت مشتق  يز از روينجا نيا, ندريگ يمقرار در صف اول  قلوب خودشان
 ياعتراض ياعتبار معن  لکن به ,يباشد نه صوف يصف ,از صف. ستيح نيصح
 .ستين
مراد از آن اصحاب صفّه است . کنند يمنسوب م صيصفّة مسجد نبو  بهرا  يصوف .۴

ار ي اختاهللا يدند و فقر اليورز يويترک تعلّقات دن صزمانة رسول مقبول در که 
 يد دانست که اشتقاق لفظيبا يول. اديبلکه ز ,رسد يشان تا هفتاد م عده. کردند
 .ينه صوف ,باشد يصفّ, مشتق از صفّه. ستينجا هم درست نيا
 مشتق ينگارند که صوف يمحقّقانه م, االسالمسفةخ فاليجمعه در تار يعلّامه لطف .۵

چنانچه . »يحکمت اله« ينمع است به يونانين کلمه يا. »ايوصوفيث«است از 
. باشد و کوشان در حصول آن يم است که طالب حکمت الهيآن حک يصوف
ن يست و ايعلم و حکمت را بار ن ,اسالم تصوفن است که در يقت ايحق يول

 :د عشق و محبت استيبر عقا يفلسفه خالصاً مبن
  خاک درت بهشت من, مهر رخت سرشت من

  تو يضاراحت مـن ر, عشق تو سرنوشت من
  )حافظ(



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١٦

  

از قبل  يدر حدود کم يواژة صوف ,يريامام ابوالقاسم قشق يتحق ياز رو
افاضل آن زمان را ، صبعد وصال رسول مقبول از .مشهور شده  ۲۰۰سال 

نبود و آن بزرگان را که صحابيت لت بهتر از يچ فضيرا که هيز, گفتند يصحابه م
ن ين را تبع تابعيصحبت تابعافتگان ي ضيو ف ,نيدر صحبت صحابه بودند تابع

شد و احوال و مراتب کسان فرق ظاهر متغير پس از آن رنگ زمانه . نديگو
نام زهاد و عباد شهرت  به ,ل بودنديما ينيامور د آن سعادتمندان که به. رفتيپذ

. کرد يزهد م يو ناکس دعوهرکس افت و يظهور  ها تبدع ,بعد يچند. گرفتند
غافل  ياد الهيواص اهل سنّت که قلوب خودشان را از خ ,زمانه ينن دگرگويبد

لقب  به ,مغلوب کرده در انزوا محصور شده يالهخشيت ها را از  نفس ,نداشته
  :سندينو يم) ه ۳۲۱: م( رحيروزبار يخ ابوعليش. معروف گشته بودندصوفيه 

طعم اجلفا و لزم  يالصفا و اذاق اهلو يعل س الصويفيمن ل الصويف«
  .»القفا يا منه عليو کانت الدن صيطفق املصيطر
را  ينفسان يهوا, کند يوه ميش يپوش صوف ,قلب يصفا  با آنست که يصوف

  .نهد يا را پس پشت ميگرداند و دن يرا الزم م يشرع مصطفو, چشاند يم يتلخ
ص يان اوصاف و خصايو در ب تصوفد دربارة يم و جدية اکابر قديصوف
ک يست و ين يهمه ضرور ينجا استقصايا, اند شمار گذاشته ياقوالِ بصوفيه 
ف جامع و مانع ين تعريگذارد مگر ا ينم يرانه هم بدان اقوال حاصلينگاه طا
  :اند فرموده رحيا انصارياالسالم حضرت ذکر خيکه ش تصوف

ة االخالق و ية النفوس و تصفياحوال تزک  به عرفهو علم ت تصوفال«
و  يةکزالت هموضوع ،يةعادة االبدل السي الظاهر و الباطن لنريتعم

  .»يةل السعادة االبدين تهي و غاريو التعم يةالتصف
ر يه اخالق و تعميتصفو نفوس  ةياست که از احوال تزک يعلم تصوف

ه و يتزک شموضوع. حاصل شود يدهد تا سعادت ابد يظاهر و باطن خبر م
  .است يحصولِ سعادت ابد تشيغا ه ويتصف



  ١٧ / فصل اول

  

و  االسماء بيتهذ«در کتاب  صمية اصحاب صفّه رسول کردربار رحيعلّامة نوو
  :سدينو يم» اللغات

ا نداشتند و يدن چ رغبت بهيبودند که ه )ص(ياران مصطفيآن  ,اصحاب صفّه
بود  يا اقامت خود ساختند و صفّه يرا جا يمسجد نبو .سر و سامان بودند  يشان بيا

اض يع يو قاض يحربم يابراه. کردند يم يباش در آخر مسجد که بر آن شب
چنانکه , چهار صد يش حتّيشان هفتاد بود و اکثر کم و ب اند که عده فرموده

ة ير آيتفس ليذر کشّاف ير سوة نور فرمودند و در تفسيدر تفس يعالمه قرطب
�Ï!#t مهيکر s)àÿù= Ï9 šÏ%©!$# (#ρ ã�ÅÁôm é& †Îû È≅‹Î6y™ «!$#ه استن نوشته شديهم ١ .  

حاکم  ثمحد, اند اصحاب صفّه شمرده ياز اسام  ک ناميصد و  ,يوطيعلّامه س
 هاء چهل و سياالولةيحلم در ير کرده و حافظ ابونعيو چهار اسم تحر يدر مستدرک س

  :ر استيمشهور از آن در ز يبرخ, اند اسماء اهل صفّه آورده
 رضيحضرت سلمان فارس .١

 رضاسريحضرت عمار ابن  .٢

 رضحضرت مقداد ابن اسود .٣

 رضبن مسعودحضرت عبداهللا ا .٤

 رضده ابن الحراميحضرت ابوعب .٥

 رضحضرت خباب بن االرث .٦

 رضد ابن الخطابيحضرت ز .٧

 رضحضرت ابو کبشه .٨

 رضحضرت عکاشه بن محض .٩

 رضيحضرت ابوذر غفار .١٠

 رضحضرت ابوالدرداء .١١

                                                      
  .٢٧٣آيه , سورة بقره  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١٨

  

 رضحضرت ابولبابه بن عبدالمنذر .١٢

 رضيره دوسيحضرت ابوهر .١٣

 رضيحضرت معاذ بن حارث القار .١٤

 رضيحضرت ثوبان مول .١٥

 رضب بن صافيحضرت خب .١٦

 حضرت مسطّح بن اثاثه .١٧

را هم در اصحاب صفّه  رضيد خدريحضرت ابوسع ,از علما يبعض
  :ن استيم ايشمارند لکن قول حافظ ابونع يم

ثاره يالدار ال يب من حال اهل الصفّه و ان کان انصاريو حاله قر«
  .»اره الفقر و التعففيالتصرب و اخت

حال  ياب صفّه نبودند ولاز اصح رضيد خدريهرچند که حضرت ابوسع
. بودند و خانه داشتند يشان انصارياگرچه ا, ب حال اصحاب صفّه بوديشان قريا

ش يدراز نکردن دست طلب را پ ,وة فقريح بود و در شيدر نظرشان فقر را ترج
  .مخلوق شعار کرده بودند

در شان , اند از اصحاب کبار و اهل صفّهکه  رضحضرت خباب بن االرث
Ÿωuρ ÏŠ :هميرة کينزول آ ã�ôÜ s? t Ï%©!$# tβθããô‰ tƒ Οßγ−/u‘اقرع بن حابس و  فرمودند  ١

و ) مال و جاه بودند هر دو صاحبِ(آمدند  صحضور اقدس  ه بن محض بهينيع
 رضحضرت بالل با )ص(دند که آنحضرتيد, ندرسيدبارگاه رسالت   چون به

ن چو. داشتندتشريف  رضحضرت خباب, رضبيحضرت صه, رضحضرت عمار
ر شمردند و نشستن يشان را حقيا, آمدند نظر  ن دو کس را آن خاصّان خدا بهيا

 آن  به يا در گوشه ،کسرشان دانستند )ص(ان آن اصحاب رسوليخودشان را در م
لت يد که بر عرب فضيبنشان يتند که ما را نزد خود طورداش عرضه )ص(حضرت

                                                      
.٥٢آيه , سورة انعام  .١



  ١٩ / فصل اول

  

ان غالمان يما را در م و نديوفود عرب خدمت شما آهرگاه چون . ما ظاهر شود
 مانوس ساختن آنها ياز برا صآنحضرت. ديم گرديما شرمنده خواه, دننيبنشسته 

خواستند  رضين درخواست را قبول فرمودند و چون از حضرت علياسالم ا با
مه يت کرين آيا با عليحضرت جبر ,اورندير بيشان در ضبط تحرياقرارنامة اکه 

  :نازل شدند
Ÿωuρ ÏŠ ã�ôÜ s? t Ï%©!$# tβθããô‰ tƒ Οßγ−/u‘ Íο4ρy‰ tóø9 $$Î/ Äc Å ýè ø9 $#uρ tβρß‰ƒÌ�ãƒ …çµ yγô_ uρ ( $tΒ š�ø‹n= tã 

ôÏΒ ΝÎγÎ/$|¡Ïm ÏiΒ &ó x« $ tΒuρ ô ÏΒ y7Î/$ |¡Ïm ΟÎγøŠn= tæ ÏiΒ &óx« öΝèδ yŠã� ôÜtGsù tβθä3tFsù zÏΒ 
šÏϑÎ=≈©à9$#نند و خوا يو شام م صبحش را در يرا که پروردگار خو يو کسان ١

از  يزيست و چيشان بر تو نياز حساب ا يزيچ. از خود مران, خواهند ياو را م
  .يپس در شمار ستمکاران شو يست تا آنان را از خود برانيحساب تو بر آنان ن

را در صدر اسالم  تصوفوجود  ,اصحاب صفّه يات زندگانيروا ,نيا بنابر
 )ص(ر زمانة رسول مقبولدرا اسالم  تصوف يو آغاز و ابتدا کند يت ميتقو

مروجه  يمعن  به تصوف رحيريامام ابوالقاسم قش گفتة بهچنانچه . دساز يروشن م
ها که  فياز تعر يلهذا بعض. شهرت گرفته  ۲۰۰قبل از حدود  يکم ,در اسالم
  :ن باشديهم ،اند کرده تصوفاز صوفيه 

 وستهينداند و پ يرود که جز خدا يافعال م يآن است که بر و تصوف
  .نداند يبود چنانکه جز خدا يخدا با

  .است ياو صوف ,اهللا يده شده از ما سويگزبرهرکه , صطفا استا ,تصوف
و  يربانو پر بود از انوار  ينفسان يهواهابود از  يآن است که صاف تصوف

  .ن لذّت بود از ذکريدر ع
  .ب حقينص ينفس است برا يها بيترک جمله نص تصوف
  .يمول يا است و دوستيدن يدشمن تصوف

                                                      
.٥٢آيه , سورة انعام  .١
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  .امل است و مداومت بر عمل يکوتاه تصوف
جبار است و  ياسرار است و عمل کردن بدانچه رضا يصفا تصوف

  .ارياخت يخلق ب با صحبت داشتن
  .ضبط حواس است و مراعات انفاس تصوف
  .غم يب ياهللا تعالمحضر سوزنده است و نشستن است در  يبرق تصوف
و مضمحل گردد ربوبيت ن يت که در او ظاهر شود عاس يحالت تصوف

  .عبوديتن يع
  .خالق  ق و اتّصال بهيق است و رفض خاليقطع عال تصوف
  .ست از او که اشارت کند بدو ا يست از حق و خاطر  ا ينور تصوف
  .اتّباع  است به ياستماع و عمل  است به ياجتماع و وجد  است به يذکر تصوف
  .وارسته از هر چيز عالقه يب يباش يخدا با آن بود که تصوف
عت يکردن دل است از مراجعت خلق و مفارقت از اخالق طب يصاف تصوف

و فرودآمدن بر  ينفسان يت و دور بودن از دواعيدن صفات بشريرانيمو فرو
تر است  يکار داشت آنچه اول  و به يقيعلوم حق و بلند شدن به يصفات روحان

قت و متابعت يآوردن بر حق يجا و وفا بهامت  دن جملهحت کرياالبد و نص يال
  .عتيغمبر کردن در شريپ

ق يتا کجا از کتاب و سنّت تصد تصوفد که مسلک يم دياکنون ما خواه
 يبنا. رنديگ ياز قرآن و سنّت مرا کرام جوازِ هر عمل خودشان صوفيه . شود يم

اهللا هم  ند که کتابيگو يم نآنا. نهاده است يذاتمعيت  و يبر محبت اله تصوف
. آمده يو قرب ذاتمعيت  شمار وعدة يات بيدهد و در آ يم يم محبت الهيتعل
  :مثالً. اند گفته ,معرفت تصوفن است که در اصطالح يهم

š∅ÏΒuρ Ä¨$̈Ζ9$#  tΒ ä‹Ï‚ −Gtƒ ÏΒ ÈβρßŠ «!$# #YŠ#y‰Ρr& öΝåκ tΞθ™6Ïtä† É b=ßs x. «!$# ( tÉ‹ ©9 $# uρ 
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(#þθãΖ tΒ#u ‘‰ x©r& ${6ãm °!يانيهمتا, خداوند يجا هستند که به يکسان, مردماناز . ١ 
مان يکه ا يخدا و کسان يدارند مانند دوست يرند و آنها را دوست ميگ يم

  .دارند ير دوست مايرا بس يخداتنها , اند آورده
ö≅è% βÎ) óΟçFΖ ةميکر ةيآبرآنند که صوفيه  ä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθãè Î7̈?$$sù ãΝä3ö7Î6ós ãƒ ª!$# 

ö�Ïÿøó tƒuρ ö/ ä3s9 ö/ä3t/θçΡèŒ 3 ª!$#uρ Ö‘θàÿxî ÒΟ‹Ïm ان يرا بصوفيه مسلک  ين وجهيبهتر به ٢‘§
 ٩١ة يآ, ن مدعايکنند و بر ا يم يتلقّ مقربينبزرگان خود را , هيصوف. کند يم

را ذکر  از بندگان خود سه جماعت ياهللا تعال .آورند يسورة واقعه را شاهد م
دو  ,لحاظ علم به. مقربين سوماصحاب شمال و  دوم, نيمياصحاب  اول: فرموده

. يا اضالليباشد  يتيا هدايعلم آن که يلحاظ ا  به ؛کيفقط  ,ذات يفرقه و از رو
شان در  اند و انجام عاقبت نيمياصحاب  ,افتنديت ين دارند و هدايآنان که علم د
=ÒΟ≈n کالم خدا |¡sù y7©9 ô ÏΒ É=≈ ptõ¾ r& ÈÏϑuŠø9 و بندگان و . خبر داده شده است ٣#$

ن را در يو متبع» يهو«است از  يدارند که علم نفس يعلم اضالل ،روان نفسيپ
”Αã×: مهية کرياند آ آنها اصحاب شمال, هالکت و ضاللت افگند ã∴ sù ôÏiΒ 5ΟŠÏΗ xq ∩⊂∪ 

èπ u‹Î=óÁs?uρ AΟŠÏtrbدهد يشان را نشان م انجام ٤.  
 يعلم اله ياست که اهل اهللا و دارا مقربينجماعت  تنها ,ذاتاعتبار   به
ظاهر , ب و اقربيرا قراحديت  ذات. منکشف استمعيت  شان سريبر ا. هستند
Óy: شان را بشارت ازيا. ننديب يباهم مو محاط ط يو آخر و مح اول, و باطن ÷ρt� sù 
×β$ptø† u‘uρ àM̈Ζy_ uρ 5ΟŠÏètΡداده شده است ٥.  
ن يدر االمعارف  عوارفکتاب  اولباب در  رحيوردن سهريالد خ شهابيش

                                                      
  .١٦٥آيه , سورة بقره  .١
  .٣١آيه , سورة آل عمران  .٢
  .٩١آيه , سورة واقعه  .٣
  .٩٤, ٩٣آيه , سورة واقعه  .٤
  .٨٩آيه , سورة واقعه  .٥
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  :نديگو يم باره
هو حال  ،هذا الکتاب يف الصويف ون ايلعزيف يحال شر کلّ اعلم انّ«

ويف س يفيب و لاملقرويف القرآن اسم الصترک و وضع  و اسم الص
املقربابه ماسنشرح ذالک يف يب علب للمقر«.  
همان , شود يت داده مبنس يصوف  تاب بهن کيکه در ا يفيهر حال شر بدان
مقرب  يصوف يبرامقرب  واژه و امدهيدر قرآن ن يلفظ صوف .استمقرب  حال

  .دم دايوضع شده که در بابِ شرح خواه
 علم انا نعينيفل«. است مقربين, هيد منظور ما از صوفيگو يدر ادامه مو 
  .»قربنية امليبالصوف
معاصر بابا طاهر و امام ابوالقاسم که ر يالخ يابد فضل اهللا بن يخ ابوسعيشاز 
جذبه و  ,ديخ ابوسعيدر مجلس سماع که ش يت است که روزيروا ,بود يريقش

هفت صد  :که گفت ين سخن مين چنيا تصوفف يدر تعر ,دا کرده بوديحالت پ
ن از همه قولها ين و بهتريتر کامل, اند سخن گفته تصوفت يخ در ماهير از مشايپ
ست از عمر بن  ين قوليو ا »به استعمال الوقت مبا هو اويل«: ست کهن ايا

  .١»الوقت يف به وقت مبا هو اويل کلّ کون العبد يفيان « يعثمان المکّ
ق يطر القول يف«تحت عنوان  »املنقذ من الضالل«در  رحيامام غزّال

  :سدينو ين مينچنيا »هيالصوف
و صوفيه ق اليطر يعل فرغت من هذا العلوم اقبلت ميت مث اين«

قتهم امنا تتم بعلم و عمل و کان حاصل علمهم قطع يعلمت ان طر
 ثة حيتيعقبات النفس و الترته عن اخالقها املذمومة و صفاا اخلب

  .»ة بذکر اهللايلو جت  اهللا تعايلرية القلب عن غيختل توسل ا ايلي
دانستم که , هيوفصقة يطر  دم بهيل گرديعلوم و مان ياچون فارغ شدم از 

                                                      
  .١٥ص , تصوفحوالة قرآن و  لة قشيريه بهرسا  .١
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عقبات و قطع کردن  ,شان حاصل علم ابديل يقه آنها از علم و عمل تکميطر
تا , زشت و صفات خبيثهنفس و پاک و منزّه شدن است از اخالق  يهواها
  .ندنذکر الهي آراسته ک  بهقلب را از ما سوي اهللا خالي و  واسطه آن  د بهنبتوان

  :جامي گويد
  چـند اي دل طلـب کمال در مـدرسـه

  سه چندتکميل اصـول و حکمت و هند
  ز ذکر خدا وسوسه استـهر فکر که ج

  وسه چندـدار اين وسـدا بـرمي ز خـش
ة نفس و ياز تزکعبارت است  تصوفن است که ياصوفيه خالصه اقوال 

م مکارم يمقصد بعثت خودشان را تتم ,)ص(غمبر يپحضور پرنور  .ه اخالقيتصف
: که م ناطق استيو قرآن حک »ت لاُمتّم مکارم االخالقبعث« :نديفرما ياخالق م

ΝÍκ�Åe2t“ãƒ ãΝßγßϑÏk= yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπ yϑò6Ïtø:$#uρدهد يه اخالق قرار ميتزکرا و مدار  ١: ô‰ s% 
yxn=øùr&  tΒ $ yγ8©.y— ∩∪ ô‰ s% uρ z>% s{  tΒ $ yγ9¢™ yŠ٢.  
چ يکه ه ٣اونکلسون و برين مانند ينين است که مستشرقيرت ايح يرت بااليح

چگونه ادعا , ا بودنديمسلم و از اهل دن رينداشتند و غ يو روحان يتجربه عرفان
  .استباستان مأخوذ از يونانيان و ايران  ياسالم تصوفکه  اند کرده

را هدف مالمت  تصوفن در تصانيف خود افکّرتدانشمندان و م ی ازبسيار
: م(اقبال الهوري  محمدعلّامه  .کند میترک عمل را تلقّي  تصوفاند که  ساخته
اف هند کنگارند که حکماي موش مي» اسرار خودي«در ديباچة مثنوي ) ه ۱۳۵۷
آدمي سراسر فريب محض است و نجات انساني در شکستن  »نااَ«اند که  قايل

ست که ا  نا از عمل است لذا ترک عمل راهياَ تعيناست و چون  نهفته »نااَ«

                                                      
  .١٦٤آيه , سورة آل عمران  .١
  .١٠، ٩آيه , سورة شمس  .٢

3. Nicholson, Brown 
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فکّر و مصلح هندي در حدود قرن تشنا ميکر  سري. شود مي نا آزاداَانسان از دام 
قطعاً  ,د که مراد از ترک عملح دايتوضهجري اين نظريه را تجزيه نمود و  دوم

ترک کلّي نيست زيرا که عمل از اقتضاي فطرت است و زندگاني را استحکام 
سري هندي هم اين نظريه را تقويت داد ولي  شمندياندسري رامانوج . بخشد می

شنکرا باز همين عروس معني عمل را در حجابات طلسم خانة منطق محجوب 
  .گردانيد

نا خلق است و در عقيدة اسالمي اَ. مذهب اسالم نيز داراي پيغام عمل است
تاريخ ذهني  ,نَااازين رو در تحقيق و تدقيقِ مسئلة . توان از عمل الزوال گردد مي

شنکرا و  سوی تفسير گيتا از. ب داردهندوان و مسلمانان مماثلتي عجيب و غري
درست از يک ) ه ۶۳۸: م(الدين ابن عربي   شيخ محيسوی تفسير قرآن حکيم از 
 فکّرالوجود را جزو الينفک تةمسئلة وحد ,شيخ اکبر. ندا نقطة نظر مطرح شده

و فخرالدين عراقي ) ه ۶۳۵: م(شيخ اوحدالدين کرماني  ؛قرار داده است ياسالم
 ,ازين تعليم خيلي متأثّر شدند و نازک مزاجان و لطيف طبعان ايران) ه ۶۸۰: م(

» بخون آفتا«حتّي  ؛پرواز تخيل طي کردند  ا کل را بهتار از جز ذگسفر دشوارِ
بنابراين . مشاهده گرفتندبه » شرار سنگ«  به را» جلوة طور«و » رگ چراغ«را در 
زمين سراز  يخودروي هالِن ,را اکثر حکماي اسالم هم تصوفو نکات  تصوف
  .ددانن ايران مي

الوجود عقل را ةمختصر اين که حکماي اهل هند در اسباب مسئلة وحد
آنها دل را . مخاطب ساختند و شعراي بلندپرداز ايران راه پرخطر اختيار کردند

 ,و پرفريب بايزهاي  آفريني اقبال آخرکار اين نکته گفتة بهآماجگاه خود ديدند و 
  .سالمي را از ذوق عمل محروم ساختاقوام ا

شعر گفتن خوب  يبرا تصوف«که  يجين الهيحز يخ علياز مقولة ش
خودش را نتوانست از  يقت حال آگاه بود وليشود که او از حق يم آشکار »است

از ذوق  يل اسالميقارة هند تخشبه ن بود که در يا. ش محفوظ کرديگرد و پ
  .عمل دور ماند
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  :ديسرا يم يآباد ميدل عظيبرزا عبدالقادر يم
  هاست در آغوش مينا خانة حيرت نزاکت

  رنگ تماشا را يمـژه برهم مزن تـا نشکن
الوجود  ةدانتا و مسئلة وحديفلسفة و انيم ين بود که عالمه اقبال الهوريا
 ،ريدر اشعار ز. ده قرار دادهين عقيرا مفسر و مبلّغ ا نرايا يده و شعرايند يفرق

  :ديگو يم يناليملّا حسن گ
  اطلس باش يامور در طـلب س ين

  در ديـدة اعتبار خـار و خـس باش
  از منزل يبرون کن يکه سر يخواه

  پامال کس و ناکس باش هچون جاد
را که يز, ننديب يت ميرا در فنا کردن شخص يکمال روح انسان ياقبال انتها

  .است» وستنيپ«ست بلکه در ين» گسستن«در  يقت انسانيحق
رانة علم ظاهر يخطاب حق  به را هيعت اسالمياسالم شرصوفيه از  يگروه

ق يکه عارفان را حقا ندا قرار داده يرا آن دستورالعمل باطن تصوفده و ينام
حضرت خواجه ابومحفوظ معروف  ،ن بزرگينخست. بخشد میاالدراک  فوق
ق فرموده لکن يث علم حقاياز ح تصوفف يکه تعر ستا )ه ۲۰۲: م( يکرخ
فعلم  يقين حقمدوف. اند بوده يحضرت ذوالنّون مصر تصودر نظر  تصو
ن است که در يهم تصوفعلم  يد است و انتهايشان فراگرفتن علم اسرارِ توحيا
از را علم ين امتيهمصوفيه از  يبعض. ستين ييان عارف و معروف دويم

ا دارد و از خطرهين امتيا ،جياعتبار نتا  به. نديز گوين يو علم حضور يحصول
ک داستان يکه  کند میه را چنان متأثّر يات و علوم اسالميتمدن و معاشرت و ادب
در اسالم بدون شک  تصوف ،در نظر عالمه اقبال. باشد يحرمان و افسردگ

علّامه اين . افتهياهل عجم پرورش  يذهن يگانه است که در آب و هوايب ينهال
است که از اثرات  ای جهيالوجود نت ةان مسئلة وحديده داشتند که در اسالميعق
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خواجه احمد  يحضرت مجدد الف ثان. مذهب گوتم بودا مترتب شده است
ن عبدالقادر يالد يمح سيدو حضرت  زيالعز قدس اهللا سره يسرهند ينقشبند
, ت پاک بکنندياسالم را از عجم تصوفدند که يکوش ياهللا عنه م يرض يالنيگ
و آن . ندممزوج شد يعجم تصوفهم در رنگ  ها هسلافسوس که اهل سل يول

  :و شش يسند در مقاله سينو ين ميب چنيالغ صاحب فتوح
و ختترعوا النفسکم  به ءواتقوا اهللا والختالفوه فتترکوا العمل مبا جا«

ل و يحق قوم ضلّوا عن سواء السب کما قال اهللا يفعمال و عبادة 
  »…همية و ابتدعوها ماکتبناها عليرهبان
ف خدا داريد و خالف حکمش مکنيد بطوري که ترک بنمايد آن احکام خو

د چنانکه حق نبتراش يخود عمل و عبادت يفرموده و برا )ص(را که رسول اهللا
را  يتيتعالي دربارة گمراهان فرموده که آنها از راه راست گمراه شدند و رهبان

  .ميبدعت نهادند که ما بر آنان فرض ننمود
که چون را ) ه ۲۹۷ م(نيد بغدادي الطّايفه حضرت جخدا رحمت کند سيد

 که تصوفاختالف نمودند و گفتند که آن  ,امتياز علم و معرفت هويدا شد
  .است» زندقه«کتاب و سنّت مطابقت ندارد  با

سفة ارسطو بدين طور متأثّر بودند که لاز ف يدانشوران متأخّر اسالم
را معياري ساختند و در پرستاران عقل نظري , خودشان در مسايل و عقايد دينيه
توان مجموعة  بدين سبب تاريخ فلسفه را مي. عقل نظري اختالفات بديهي است

در گروه متکلّمين اسالم هم از آغاز دو . تناقضات و آراي متضاد نظري گفت
عقل را تابع علم الهي , متقدمين اشاعره. اشاعره و معتزله: آيد نظر مي فريق به
 تصوفاوالً در . کردند قايد دينيه را تنها از کتاب و سنّت ثابت ميدانستند و ع مي

ترديد فرقة معتزله عقايد تحت  نزد ايشان منطق و فلسفه را هيچ دخل نبوده و به
  .ازين رو درِ تغيير و اختراعات در فکر اسالمي باز شد, عقل نظري بودند

ذاتي مبرا  اشياء را از غيريت, ممزوج گرديد تصوفچون اشراقيت در 



  ٢٧ / فصل اول

  

غير حق را , شئ را عين ذات حق قرار دادند, يگرفتند و تحت اثر تعليم افالطون
عقيدة صحيح تسليم » همه اوست«اعتبار شئ  ذاتاً و وجوداً معدوم دانستند و به

وجود آمد  الزماً از نفي غيريت شئ و از انکار ذات شئ اباحت و زندقه به. شده
  .غاز دادو تضاد شريعت و طريقت را آ

نتيجة دوم اشراقيت اين بود که شئ غير مقصود را مقصود قرار داده و از 
الزماً کماالت را که توابع است اصل , اصل مقصود صرف نظر شده است

روياي , وجد و حال, تصرفات و کرامات, لذّات و احوال. مقصود دانستند
مشاغل و  غايت سالک قرار يافت و در حصول اين کماالت ،غيره صادقه و

هندي و  رسوماز  ترکيبیاز اين طور . مجاهدة غير مسنونه هم مروج گشت
نتيجتاً . اسالمي شهرت گرفت تصوفنام  تخيالت و نظريات يوناني فراهم شد که به

  .گويند اسالمي را مأخوذ از يونان و ايران مي تصوفمستشرقين همين 
قرآني و تعليمات اسالمي خالصاً مبني بر احکامات  تصوفدر حقيقت 

و هوس و قائم کردن  ینجات يافتن از هو, تصوفاست و منظور اين  صنبوي
چه نسبت . حق استدر فاني شدن از خلق و باقي بودن , يافت  و شهود حق
  .اسالميه حقّيه تصوفاين  با زندقه و اشراقيت را

  کجا ببين تفاوت ره از کجاست تا به  چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا
از  »الطواسين کتاب»  به اي ناياب موسوم مستشرق فرانسوي موسيو حسينان رساله
 آورده» الفهرست کتاب«النديم نيز در  آثار منصور حلّاج که ذکر آن را ابن

» الميثاق کتاب«از را در آن کتاب فقرة ذيل . حواشي کثيره شايع کرده است با
  :دهد وقوف ميرا ين ناظر, الطّايفه مقتبسي ساخته که از احوال سيد

ل و اکمل تسمي اهللا مثالعلم ارفع من املعرفته و امت و ا ،قال اجلنيد«
-۵۸(تسمي باملعرفته و قال و الّذين اوتوالعلم درجات  بالعلم و مل

کملها و أمشلها اخاطبه بأمت االوصاف و صمث اما خاطب النيب) ۱۲۷
النّ  ،يقل فاعرف ومل) ۲۱-۴۷(فقال فاعلم انه الاله االاهللا . للخريات



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٢٨

  

  به علماً و اذا علمه و احاط  به حتبط يعرف الشي وال االنسان قد
  .١»علماً فقد عرفه

 .تر از معرفت است تر و جامع کامل, تر حضرت جنيد فرمودند که علم ارفع
 &tÏ%©!$#uρ (#θè?ρéقرآن ناطق است . شود نه معرفت خداي تعالي علم منسوب مي با

zΟù=Ïè ø9  کريم را مخاطب فرمود صچون خداي بزرگ و برتر نبي ٢اتدرج #$
ترين مخاطبت نمود و گفت بدانيد که هيچ خداي  ترين و اعلي اوصاف کامل با

تواند معرفتي باست انسان زيرا که ممکن . دسينيست مگر اهللا و اين نگفت که بشنا
  .آن محيط نباشد که از روي علم به د حال آنکن بکس

  :فيهالغرض نزد اين صو
معرفت يا علم باطن دستورالعملي است مرتّب و منظّم که تابع شريعت  .١

بعضي از صحابه را ازين تعليم بهره دادند و  )ص(است و رسول خدا 
 .بعضي را نه

ده و انرس) ه ١١٠: م( رضحسن بصري   به عاين علم باطن از حضرت علي .٢
امت  آيندگان سينه تا  سينه به, و طريقت تصوف ها سلسهوساطت   از آن به
 .ه استرسيد

ورزد و منتهاي کمال  اين دستورالعمل مشاهدة حق مي به سالک از پابندي .٣
غير  تعيناعتبار   عرفان حقيقت است که اشياي خارجي به, اين مشاهده

و تفريقي که در ميان اشياء ظهور , عين خدا, اعتبار ذات  خدا است و به
الخارج فريب  ثرت موجودات فيتصرف قوت واهمة ماست يعني ک, پذيرد

که  توان گفت الفاظ ديگر مي  به .»مايا« اننظر است يا در اصطالح هندو
آخرکار از تصرف ناجاي واهي نجات , انسان از پابندي اين دستورالعمل

اين تصرف واهمه است که ما ذات واحد را در صورت و کثرت . يابد مي
                                                      

  .١٢٣ص , حوالة اقبال افکار به, ١٩٥ص , الطواسين کتاب  .١
  .١١آيه , سورة مجاله  .٢



  ٢٩ / فصل اول

  

  .توحيد عرفاني است در نظر اين بزرگان هم تحقيقِ, ميبين مي
عيوب نفسي و . تزکية نفس و تصفية اخالق است تصوفخالصة , در حال

کرام همواره در صوفيه همه . اند اوصاف خلقي را در رباعيات زير ذکر کرده
  :بردند سرمي تلقين همين اندرزها به

  خـواهي کـه شـود دل تو چـون آيينه
  ده چـيـز بـرون کـن از درون سـيـنه

  و امل و غيظ و دروغ و غيبتحرص 
  بخـل و حسـد و ريـا و کـبر و کيـنه

  ٭
  منزل قرب مقيم خـواهي که شوي به

  نفـس خـويش فرما تعليم نُـه چيز به
  صبر و شکر و قناعت و حلم و يقين

  تفـويض و تـوکّل و رضـا و تسـليم
. اند ناميده شده مقربينگان آن منزل رسيدهمين منزل قرب است که 

اين همه از اوصاف نبوت  تصوفشيخ عبدالقادر گيالني در تعريف حضرت 
  :اند الغيب فرموده قرارداده و در فتوح

و الرضا , عمبنی علی ثمان خصال السخا البراهیم تصوفال«
و , عو الغربۀ لیحیی, عو االشارة لزکریا, عو الصبر الیوب, عالسحق

محمد صلی اهللا علیه و الفقر ل عو السیاحۀ لعیسی, عالصوف لموسیلبس 
  .»وسلّم
بر رضاي , عبر سخاوت ابراهيم. مبني بر هشت خصايل است تصوف

, پوشي موسي بر خرقه, بر غربت يحيي, بر مناجات زکريا, بر صبر ايوب, اسحق
  .)ص(و بر فقر محمد, بر سياحت عيسي

و در حقيقت اين همه اوصاف نبوت در ذات سرتاج پيغمبران نبي آخرالزّمان 



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٣٠

  

  :جمع شده است )ص(نا محمد سيدضرت ح
  يد بيضا داري, دم عيسي, حسن يوسف

  تو تنها داري, آنچـه خـوبان همه دارنـد
 المعارف در عوارف رحالدين سهروردي الشّيوخ حضرت شهاب بنابراين شيخ

  :اند فرموده
  .»ي الغاياتصسنة باق ةفاستوفوا مجيع اقسام املتابع«
را ادا کرد و سنّت  صوة حق پيروي رسولهر شي که به) صوفي آن است(
  .درجة کمال زنده داشت را به صرسول

. آيات کريمه قرآن حکيم است, بايد دانست که مأخذ اين ارشادات صوفيه
&θãΨtΒ#u «!$$Î/ Ï#): مثالً Î#ß™â‘uρ١, (#θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr& uρ tΑθß™§�9$#٢, ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™ §�9$# 
ô‰ s)sù tí$sÛr& ©!$# (٣, öΝçGΖ ä. u� ö�yz >π ¨Βé& ôMy_ Ì�÷zé& Ä¨$̈Ψ= Ï9 tβρâ�ß∆ ù's? Å∃ρã� ÷èyϑø9 $$Î/ šχöθyγ÷Ψs?uρ 
Ç tã Ì�x6Ζ ßϑø9   .وغيره ٤#$

تحت اتّباع سنّت و ترک بدعت در مقالت دوم  رضشيخ عبدالقادر گيالني
  :اند الغيب فرموده فتوح
دعتي را در ان نگذاريد بي؛ پيروي کنيد سنّت را و بناتبعوا والتبتدعوا«

برداري کنيد خداي را و  و فرمان. متزقوا واطيعوا وال. دين که نبوده
و  .تشرکوا وحدوا وال و. رسول خداي را و بيرون نياييد از حکم ايشان

بدانيد که , وي با يگانه دانيد خداي را و شريک نگردانيد چيزي را
نيست  قدرت و ارادت اوست و  همه به, شود هرچه در عالم واقع مي

يريد و  يفعل اهللا مايشاء و حيکم ما. قادر و متصرف در حقيقت مگر او

                                                      
.۱۵۲آيه , سورة نساء  .١
  .٩٢آيه , سورة مائده  .٢
.٨٠آيه , سورة نساء  .٣
.١١٠آيه , سورة آل عمران  .٤



  ٣١ / فصل اول

  

هوا احلقدور داريد حق سبحانه تعالي از هر ناخوشي و پاک دانيد , نز
آنچه   و تهمت ندهيد بر وي سبحانه به. تتهموا وال. او را از هر منقصت

  .١»شايستة درگاه الوهيت و صمديت اوست
  :اند فرموده )ص(حمد مخاتم انبيا حضرت 

 العارفين لسان. »علماء اميت کانبياء بين اسرائيل« و »العلماء ورثةاالنبياء«
: اند الدين محمد مولوي اين حديث شريف را چنين شرح داده جالل

. چه علم شريعت و چه علم طريقت, منبع علوم است صذات محمدي
اينجا موالنا روم  »اانا مدينة العلم و علي با«: اند آنحضرت فرموده

. پايان رسانيده قضيه امتياز علم و معرفت هر دو را به تصوفدربارة 
و , مقصود از اين علما و اوليا اند »العلماء ورثة االنبياء«: فرمايند مي

علم صفت ايشان , عاشقان که علم ايشان علم پررسته است نه پربسته
آتش و صفت  است همچنان که نور صفت آفتاب است و گرمي

شيرينی صفت شکره علم از دل ايشان همچو چشمه روان است 
اهللا ينابيع  همن اخلص هللا اربعني صباحاً اظهر«: فرمايند ؛ ميچنانکه

هرکه خداي تعالي را چهل صباح بندگي  »احلکمة من قلبه علي لسانه
هاي حکمت از دل او بر زبانش جاري گردد و همه  چشمه, کند

. رود بر و علم بوده است که شرح ميپيغمبران را اينچنين خ
علم او پررسته بود , نوشتنو دانست  امي بود و خط نمي )ص(پيغمبر

يکي آن که نا نويسنده بود و , امي را دو معني باشد. نه پربسته
نزد محقّقان امي آن باشد  ده و اغلب از امي اين فهم کنند اما بهنناخوان

نويسند او  قلم و دست مي  ان بهکه علم او مادرزاد بود آنچه ديگر
تو امي سلّم آله و محمد صلّي اهللا عليه واي . نويسد قلم و دست مي بي

                                                      
.١٠ص , الغيب ترجمة عبدالحق محدث دهلوي فتوح  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٣٢

  

مکتب برند و خط و  تو پدر و مادر نداشتي که تو را به, بودي و يتيم
هرچه از , هنر آموزند اين چندين هزار علم و دانش از کجا آموختي

نشان دادي تا حدي که  بدو وجود بوده است از باغ بهشت و درخت
اسم و رسم شرح کردي و از زندان  هايشان را به حوران را و گوشواره
و هرچه تا انقراض , حکايت کردي, هاويه هاويه, دوزخ زاويه زاويه

آخر اين همه از کجا , عالم خواهد بودن از خير و شر خبر دادي
: حق چون مربي و معلّم من گشت تعليم کرد که! آموختي؟ گفت

ß≈oΗ ÷q§�9$# ∩⊇∪ zΝ̄= tæ tβ#� à)ø9 و اگر مرا از خلق اين علم آموختن بايستي  ١#$
صد هزار سال نتوانستي حاصل کردن و اگر هم بياموختي علم  به

پربسته باشد , دست من نباشد مقاليد آن به, آموخته تقليدي باشد
همه , حقيقت علم و جان علم نباشد, نقشِ علم باشد, پررسته نباشد
لکن سرش باشد عقلش , ديوار تواند کردن  صورت به کس نقش
, دستش باشد عطايش نباشد, چشمش باشد بيناييش نباشد, نباشد
دستش باشد اما  اش باشد اما دل منورش نباشد و شمشير به سينه

در هر محرابي صورت قنديلي هست اما چون , شمشير گذاريش نباشد
نقش درخت کند اما چون  بر ديوار, ي ندهديشب شود يک ذره روشنا

آدمي و   ها از صورت ندهد همچنانکه اين صورت يا هبيفشاني ميو
صورت درخت و صورت قنديل که نقّاش بر ديوار نگارد معني آن 

ها  هاي زندة حقيقي از اين نقوش حاصل نيايد اگرچه اين نقش صورت
 هاي آموخته که پربسته است همچنين علم, عينه مثل آن است به
همان تفاوت در , ماند هاي انبيا و اوليا که پررسته است چه مي لمع با

از شنيدن چنين علم هيچ کس از حبس دنيا , اين دو علم حاصل است

                                                      
.٢, ١آيه , سورة رحمن  .١



  ٣٣ / فصل اول

  

کسي زنده دل نگردد زيرا آن  ،و از بند هستي نرهد و از دانستن آن
آيد نقشي بيش  خبري مي گي بي جان از جهان مرده علم مرده است و بي

هر , لمي که زنده کننده است انبيا و اوليا را بوده استآنچنان ع, نيست
  .١»کسي را که چنين علم باشد وارث انبيا و اوليا باشد

االسالم  آفتاب شريعت و ماهتاب طريقت شيخ, تصوفشهباز فضاي 
ست و دوم از يدر مکتوب ب رحيبيهارالدين  مخدوم جهان حضرت شيخ شرف

  :دهند ميرا چنين شرح » تصوفاصل «مکتوبات 
اول صوفي … ديرينه است و اعمال انبيا و صديقان بوده است, تصوفقاعدة «

مقام  او را از خاک بيرون آورد و به, بوده استالسالم  عليهآدم پيغمبر  ،در عالم
آدم چون حلّة تجريد … در قسم خالفت برو کشيد, اجتباء و اصطفا رسانيد

غ عقل در دل او بيفروخت و نور وي و چراه بداشت حق تعالي مايدة روح ب
گاه غيب زخم عتاب در  از کمين… ديحکمت از دل بر زبان آورد برخود بجنب

# :و نصّ رسيد |Âtãuρ ãΠyŠ#u …çµ −/u‘ 3“ uθtósùاستغفار  سته شد و بهشک  ٢
uΖ$ جاست سنّت استغفار صوفيان ازين, مشغول گشت −/u‘ !$ oΨ÷Η s>sß 

$uΖ |¡àÿΡr&…ريخت تا آنگاه  ک از ديدگان ميسي صد سال حسرت اش ٣
βÎ) ©!$# #’s∀sÜ¨: حکم مصفّا شد ô¹ $# tΠ yŠ#u %[nθçΡuρتصفيه يافت تا صوفي  ٤

داشت تا  آنجا که دريوزه کرده بود و مرقّعه ساخته عزيز مي, درسي
وي سپرد و اين طريقه ه در پوشيده و خالفت ب عآخر وقت شيث به

پس اول … يا روان شددر اصطالحات انب تصوفگشت و دولت مهدي 
شد و در  )ص(محمد  درآمد و تتمة آن به عاز آدم) طريقت(اين طريق 

                                                      
  .١٠٧-١٠٥ص , دومج , فيه مافيه  .١
.١٢١آيه , سورة طه  .٢
  .٢٣آيه , سورة اعراف  .٣
.٣٢آيه , سورة آل عمران  .٤



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٣٤

  

بايد که قوي دل باشد و در مفلسي خويش ننگرد , ميان امت و ملّت بماند
  .١»عمل رود نه به کرم و فضل مي که اينجا کار به

  شريعت و طريقت) ب(
  در کفي جام شريعت در کفي سندان عشق
  اکي نداند جـام و سندان باخـتنهر هـوسن

  سعدي
 )ص(کامالً از کتاب اهللا و سنّت رسول اهللا, مانند مسايل فقه تصوفمسايل 

 اللمع ابونصر سراج ملقّب به مستنبط و ماخوذ است؛ چنانکه صاحب کتاب
جاي نباشد اگر در زير اقتباسي زرين بي اند  نوشته) ه ۳۷۸: م(الفقرا  سووطا 
  :نقل آيد به

ملستنبطات ما استنبط اهل الفهم من احملقّقني باملوافقة لکتاب اهللا عز و ا«
ظاهراً و باطناً و العمل ا  صجلّ ظاهراً و باطناً و املتابعة لرسول اهللا

  بظواهرهم و بواطنهم اعملوا مبا علموا من ذلک ورثهم اهللا تعايل علم مامل
الّيت يکشف اهللا تعايل يعلموا و هو علم االشارة و علم مواريث االعمال 

قلوب اصفيائه من املعاين املذخورة واللطايف و االسرار املخزونة و غرايب 
من  )ص(العلوم و طرايف احلکم يف معاين القرآن و معاين اخبار رسول اهللا 

  .حيث احواهلم و اوقام و صفاء اذکارهم
Ÿξsù: قال اهللا تعايل r& tβρ ã� −/y‰ tG tƒ šχ#u ö� à)ø9 $# ôΘr& 4’n?tã A>θè=è% !$ yγä9$ xÿø%r&قال  و ٢

یعلم و هوالعلم و   اهللا تعالی علم مالم من عمل بما علم ورثۀ« )ص(النبی
الذّنوب و اتّباع الهوي و  الصد لکثرة القلوب من القلوب مایقع علی اقفال
الثناء والمحمدة و  الرّافۀ و حب الحرص حب الغفلۀ و شدة الدنیا و طول محبۀ

                                                      
.٦٤, ٦٣ص , مکتوبات صدي  .١
.٢٤آيه , محمدسورة   .٢



  ٣٥ / فصل اول

  

اهللا تعالی  اللذات و الخالفۀ و الخیانات و اذا کشف فالت والغ غیر ذلک من
القلوب و  االقفال من الحوبۀ فقد فتح التوبۀ و الندم علی القلوب بصدق ذلک من

اتته الزوائد والفوائد من الغیوب فیعبر عن زوائده و فوائده بترجمانه و 
النقط  ذهالعلم فاذا اشرحوا ه الحکم و غرائب هواللسان الذي ینطق بغرائب

لمریدون والقاصدون و الطّالبون من تلک الجواهر باذان واعیۀ و قلوب 
  .1»انعشوا حاضرة فغاشوا وانفعوا بذلک و

آن چيزي است که محقّقين اهل ) در مفهوم اصطالح(مستنبطات : ترجمه
 کتاب اهللا عزّ و جلّ و از متابعت ظاهري و باطني با فهم از موافقت پيدا و پنهان

عمل  تن مستنبطايظاهر و باطن ا  د بهيکنند و با ياستنباط م, صاهللا رسول با
خداوند علم , ن رويو از ا. دنعمل کن, ديد و دانا شديافتيبدان چه علم . کرد

االشاره و علم  علم, د و آنيآنان بخش  دانستند به يتر نم شيآنچه را که پ
 دة خود را بهيبرگز واسطه آن خداوند قلوب بندگان  االعمال است که به ثيموار

هاي مهم  معاني سربسته و اسرار و غوامض پنهان و علوم نادر و حکمت يرو 
و  يتاندازة ظرف  و اين عنايت باري تعالي به, ديگشا يقرآن و احاديث م

  .صالحيت و صفاي اذکارشان باشد
, هايشان کنند يا بر قلب حق تعالي فرموده است آيا ايشان در قرآن تدبر نمي

شان    اندازة علم خود  آنان که به: گويند مي صو نبي اکرم. نهاده شده استقفل 
آن واقف نبودند و   بهشوند که قبالً  فضل خدا وارث آن علوم مي کنند به عمل مي

زنگار است که از کثرت گناهان و , و معني قفل بر قلب. آن علم کامل است
گران او را دوست ين که ديا  ل بهين و تمايرياتّباع نفس و حب دنيا و غفلت د

ها و مخالفت  ها و لذّت گر موارد از غفلتيند و دياو گو يش و ثنايبدارند و ستا
ن و يو خيانت و نظاير آن بر قلب جاي گيرد و چون حق تعالي بعد از توبه راست

                                                      
  .١٠٦, ١٠٥ص , اللّمع کتاب  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٣٦

  

شود و زوايد و فوايد  ها وا مي ها از قلب قفل, شان آن زنگ را دور کند ندامت
 يزبان, از زوائد و فوائد  افتد و تعبير ترجماني الهام از غيب در آن مييعني القا و 

مريدان و , کنند و چون اين واقع شود ان يها و علوم نادر را ب است که حکمت
خود از  يگيرند و ب ن گوهرها را مييگوش جان و حضور قلب ا با ,طالبان حق

  .حال باشند و خوش ضخود شده و مستفي
نويسند که براي علم صحيح  المحجوب مي در کشف رضشيخ علي هجويري

  . شريعت و علم باطنِ طريقت الزم است با علم ظاهر, و معرفت حق
يک ازين هرورزش معاملت و باطنش تصحيح نيت و قيام بر  ،ظاهر«
نفاق بود و باطن , حقيقت باطن بي, ظاهر, ديگري محال باشد بي
 ,ظاهر نقص بود و باطن بي, باطن و ظاهر شريعت بي, زندقه, ظاهر بي

ذات خداوند  يکي علم به: پس علم حقيقت را سه رکن است. هوس
صفات  ديگر علم به, تعالي و وحدانيت وي و نفي تشبيه از وي

و . افعال و حکمت وي و سه ديگر علم به, خداوند تعالي و احکام آن
يکي کتاب ديگر سنّت سه ديگر : علم شريعت را نيز سه رکن است

  .١»امت اجماع
  :فرمايند در بيان شريعت و حقيقت و تعلّق باهمي هر دو مي

شريعت فعل بنده بود و حقيقت داشت خداوند و حفظ و عصمت «
وجود حقيقت محال باشد زنده بر جان و  پس اقامت شريعت بي, وي

 چون جان از وي جدا شود آن شخص مرداري باشد و جان چون با
همچنين شريعت , ر استشان از مفارقت يکديگ وي که قيمت

zƒ: و خداوند گفت, شريعت نفاق ا بود و حقيقت بييحقيقت ر بي Ï%©!$#uρ 
(#ρß‰ yγ≈ y_ $uΖŠÏù öΝåκ ¨] tƒÏ‰öκ s] s9 $ uΖn= ç7ß™مجاهده شريعت آمد و هدايت حقيقت ٢ .

                                                      
  .١٠ص , المحجوب کشف: شيخ علي هجويري  .١
.٦٩آيه , سورة عنکبوت  .٢



  ٣٧ / فصل اول

  

حفظ , آن يکي حفظ بنده باشد مر احکام ظاهر را برخود و آن ديگر
پس شريعت از مکاسب بود و  ,حق بود مر احوالِ باطن را بر بنده

  .١»حقيقت از مواهب
 الدين العارفين موالنا جالل لسان در تقريرات) ه  ۶۲۸م (موالنا بهاءالدين ولد 

نويسد که رمز و سر در بين شريعت و طريقت واشگاف  وضوح مي  رومي به
اين شيوة دلپذير و مدلّل بس موالنا را سزد که اشهب قلمش در وادي . باشد مي
٢:فرمايند دود مي هموار مي فتصو  

. مغز شريعت است و مغز چيزي خالف آن نباشد, آنچه راه فقر است«
شريعت طاعت عام است که . مغز گردکان را شفتالو و زردآلو نگويند

در هر شبانه روزي  .گذارند اند تا کارهاي خود را مي راه آسان نهاده
چون ميل و , رندآ کنند و ياد مي پنج وقت خداي خود را خدمت مي

مرغان خاکي , بيش از اين تحمل نکنند, شان ضعيف افتاده است عشق
 :کلّي بيرون رفتن که نشايدشان از خاک به ,نتوانند دايم در آب بودن

$pκ ÷] ÏΒ öΝä3≈ oΨø)n= yz $pκ�Ïùuρ öΝä.ß‰‹Ïè çΡگردند و از وي  ب ميآ الّا گاه گاهي گرد ٣
هاي  مسکن ي و لب بحر باز بهشويند از جو خورند و تن خود را مي مي

علي صالتهِم  ,اما مرغان آبي را آن وظيفه ثابت است, خود روند
ونمائشان از بحر  چه حقيقت, ايشان از بحر ممکن نيست يجداي ٤د

رو آوردن , مقصود از شريعت »رش عليهم من نوره«: رسته رسته که
آورند و جان ايشان  دريا کلّي به آب دريا چون ماهيان رو به  است به

طعام و لباس و مسکن و جامة خوابشان , اند دريا است و از دريا زنده

                                                      
  .٣٠٠ص , المحجوب کشف: شيخ علي هجويري  .١
۱۸، جالل الدين رومی، ص تقريرات.  ٢

.٥٥آيه , سورة طه  .٣
  ٢٣آيه , سورة معارج  .٤



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٣٨

  

�tÏ%©!$# tβρã: خواب و بيداري ايشان در درياست که, درياست ä.õ‹ tƒ ©!$# 
$Vϑ≈ uŠÏ% #YŠθãè è% uρ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã�¤6xÿtGtƒuρ ’Îû È, ù=yz ÏN≡ uθ≈ uΚ¡¡9$# ١واالرض .

اند نتوانند کار خواص کردن که اهل دريا  خشکي پس عوام که اهل
: اند شان بندگي فرموده و ولع طاقت ةقدر قو  الجرم ايشان را به, آمدند

Ÿω ß#Ïk= s3ãƒ ª!$# $²¡øÿtΡ �ωÎ) $ yγyè ó™ãρ٢«.  
ست و مغز شريعت است اين است که ماهيان  اما آنچه کمال بندگي

خدايند مخالف  با ايشان دائماً ورزند؛ پس هر که احوال فقرا و اوليا را که مي
داند  و جوي  چنان باشد که ده من نان را مخالف يک وقيه نان مي, شرع داند

داند و مغز و  کند و گالب را غير گل مي فرات را مخالف يک کوزه آب فهم مي
ها از همديگر  گيرد و حجتش اين است که بادام روغن بادام را غير از بادام مي

ها را در کف جمع کني و بجنباني  آيد و چون بادام ار ميجدا است و در شم
ها نيست پس غير بادام  در اين مغز و روغن آن صفت, کند بانگي و ژغژغي مي

دانند و  شود که ايشان بادام را نمي اکنون ازين سخن و دليل محقّق مي, باشد
اين , يز استاند که چه چ اند ماهيت بادام را ندانسته بادام شمار و بانگ فهم کرده
گويند و ايمان مقلّدان را نزد محقّقان عزّتي و قدري  چنين خلق را مقلّد مي

 و پشت کردن به يعقب  بندگي خداست و روآوردن به, حقيقت شريعت, نيست
و اگر نماز و طاعت و شريعت همين نقش ظاهر بودي بايستي که . دنيا و شيطان 

, ا يک نقش و يک صورت بوديها ر ها را و روش ها را و مذهب همه شريعت
çµ…: فرمايند چون مي ¯ΡÎ) uρ ’Å∀s9 Ì�ç/ã— t Ï9̈ρ F{#يعني اين قرآن و اين شريعت در  ٣
اين صورت  اين نقش و به  يقين است که به. بوده است هاولي  شريعت يها کتاب
, سرياني و عبراني است  عربي است و آن به  اين به, اين ترتيب نبوده است  و به

                                                      
.١٩١آيه , سورة آل عمران  .١
.٢٨٦آيه , سورة بقره  .٢
.١٩٦آيه , شعراء سورة  .٣



  ٣٩ / فصل اول

  

  .اي ديگر و عيدي ديگر و صحيح و حالل و حرام ديگر را روزه هر يکي
هر  بهصورت و زبان نيست و , پس معلوم است که آنچه حقيقت دين است

و دين  ندهاي ها همچون پيمانه ها و شريعت نزبا, صورت و زبان درآيد و رونمايد
و ها و سبوها  ها و چشمه ها و کوزه در کاسه  و مي  و خداشناسي همچون آب

پرست است  آنکه کوزه, ها درآيد اما شراب عين آن ظرف نباشد ها و قدح مشک
او از آب بيگانه است تا آنکه کوزة معين را نبيند قبول نکند و چنين کس را 

پرست است و مقلّد و آن کس که  صورت, آب آشنايي و جنسيت نيست با اصالً
جان  به, ا و باده را بينددر هر پيمانه که آب ر, شناس باشد پرست است و آب  مي

‰y: و دل آن پيمانه را قبول کند و پيش پيمانه در سجود آيد که yf |¡sù èπs3Í×̄≈ n= yϑø9 $# 
öΝßγ�= à2 tβθãè uΗødr&ذوق او از حال نقد باشد نه , مقصود از آن باده باشد نه پيمانه ١
  .٢»افسانه

  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند
درجات مختلف  طريقت که اولياء اهللا باشند و به و موالنا دربارة رهروان راه

  :نويسند مي, هاي مختلف دانسته شده نام به
املؤمن بني االصبعني من اصابع  قلب«دل اوليا جز از خدا نگردد «

؛ دل مؤمنان در ميان دو انگشت قدرت »الرمحن بقلبها حيث يشاء
بودي و و اگر اين سخن عام . گرداند مي, سو که بخواهد هر, خداست

آلت مؤمن نکردي پس آن دل   تخصيص به, همه در اين داخل بودندي
. گرداند ميطرف حق  خودي خود آن دل را به  حق گشته باشد به

خواهد آن  هر طرفي که سوار مي, ست ا همچنانکه اسپ آلت سواري
راند پس هرچه چنين مؤمن بکند همه صواب باشد و هرکه  طرفش مي

  :کرده باشد او را خطا بيند او خطا
                                                      

  .٣٠آيه , سورة حجر  .١
  .١٤, ١٣ص , دومجلد , فيه مافيه  .٢



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٤٠

  

  »١عاشقان کارهـا صـواب کننـد     پــيش ايشــان خطــا خطــا نبــود
م که شريعت يرس يجه مين نتيا  در هر قرن بهصوفيه مطالعة آثار پرارزشِ با 
اند  خيال بدين طور متّفق و هم, بزرگصوفيه وجود جهات مختلف  با و طريقت

که شريعت نگهداشت معامالت است و طريقت تزکية باطن از خصايل مذمومه؛ 
شريعت است و دل را نگاه داشتن از , مثالً جامه را نگاه داشتن از لوث نجاست

  شريعت است و دل به, قبله آوردن  طريقت است و روي به, کدورت شرع
راه شريعت نمايند , السالم امت را انبيا عليهم. طريقت است, حضرت حق آوردن

و از براي تحقيق ايشان و خود راه طريقت روند از جهت تحقيق خود و اگر 
راه طريقت پيش , حقايق رسد  کسي را از امت همت عالي شود و خواهد که به

  .گيرد تا از درجة عوام برآيد و در زمرة خواص درآيد
را راهي هر سه . نفس و دل و روح: ست از سه چيزا  اي  آدم مجموعه

اما روح را کسي , نفس را شريعت و دل را طريقت و روح را حقيقت, اند نهاده
È≅è% ßyρ”�9$# ôÏΒ Ì�øΒr& ’În1: اهللا که حق تعالي فرموده است الّا ماشاء, نشناسد u‘حقيت ٢ ,

هرکه خواهد که باب طريقت . در عبارت و اشارت نيايد, کار روح است
بايد که او حق شريعت گذارد و حرمت , ندبروگشايند و حق حقيقت بدو نماي
شريعت حکم و اقوال است که » اسرارالمعاني«امر و نهي را نگاه دارد و در کتاب 

  :است و طريقت افعال وي و حقيقت احوال او صمصطفي

  شرع و طريقت خيال است آن که بي
  گشـاينـدت هـمـين راه حقـيـقـت

  شـريعت نيـست واصـل طـريقت بي
  ـريقت نيست حـاصـلط حقيقت بي

                                                      
  .٢٥, ٢٤, ص, فيه مافيه  .١
.٨٥آيه , سورة بني اسرائيل  .٢



  ٤١ / فصل اول

  

  يکـديگـر تعـلّـق هـر سـه دارد بـه
  کسـي شـان تفـرقـه کــردن نيـارد

  اگـر تـو در شـريعـت کامـل آيـي
  طـريقـت را ضـرورت شـامل آيـي

  شـريعت راسـت نايد طـريقـت بـي
  شـايـدگطـريقـت کـي  حقيقت بـي

  شـريعـت در نمــاز و روزه بــودن
  ــدر فـزودنطـريقـت در جـهـاد ان

  حقـيـقـت روي در دلـــدار کـردن
  نظـر انــدر جـمــال يــار کــردن

شاه   حضرت شاه مجا قلندر الهرپوري قدس سره در مکتوبي به«
ست که سرِ  اند که صديقي خليفة خود نوشته رحکچهندوي عبدالرسول

 همرتب, تر تخلف نورزيد و هرکه متابع صمويي از متابعت آن سرور
از , خود است با که هرچند کسي زاهد و عابد و متّقي باشد تا, تر لياو

. خدا دور است و از لذّت عبادت محروم و از دانستن شريعت معذور
 به اين معني. شريعت را عين حقيقت دانست, رسيدحقيقت   هرکه به

گفتگو نتواند شناخت مگر   قيل و قال نتوان يافت و اين حقيقت را به 
که خواهد کشف  اين محض فضل حق تعالي است بر هرکشف و   به

کشف اين است که   به, عالمت دانستن شريعت عين حقيقت. گرداند
از رياضت و عبادت و مجاهدت خالي نباشد و  يا و لحظه يا لمحه

عمداً سرِِ مويي از شريعت تجاوز نکند و عمر عزيز در عبادت و 
هر درويشي , ل استصرف کند که مرضي خدا و سنّت رسو عبوديت

محض مدعي و , که دعوي معرفت کند و از معني مذکور خالي باشد



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٤٢

  

  .١»کذّاب است
ي قدس سره هم در بيهارالدين  شيخ االسالم مخدوم الملک حضرت شرف

در مکتوب . اند را مشروحاً نگاشته تصوفمکتوبات خودشان مسايل و مقامات 
  :نويسند کهست و پنجم دربارة شريعت و طريقت همين يب

يد يتا  السالم ميان امت نهند به ست که انبيا عليهم شريعت راهي«
ست که از شريعت خيزد و  ا و طريقت راهي… خداوند عزّ و جلّ

و  ةشريعت بيان توحيد و طهارت و نماز و روزه و حج و جهاد و زکو
اما طريقت طلب کردن تحقيق اين , ديگر احکام شرع و معامالت است

 ت است و تفحص کردن اين مشروعات و آراستن اعمال بهمعامال
صفاي ضماير و تطهير اخالق است از کدورت طبيعي چون ريا و هوا  

تهذيب و تطهير ظاهر   در جمله هرچه به. و جفا و شرک و مانند اين
, تصفيه و تزکية باطن تعلّق دارد  شريعت است و هرچه به, تعلّق دارد

  .٢»طريقت است

  و مشايخ صوفيه) ج(
  بسيار سفر بايـد تا پخته شـود خـامي

  صوفي نشود صافي تا در نکشد جامي
صوفي آن است که مر کامالن واليت , تصوفاز روي بحث گذشته در باب 

صفا ضد کدر بود و «: شيخ هجويري گفتة بهاند و  را محقّقان بدين نام خوانده
شيخ . ٣»گذر بود از کدروجه حقيقت صوفي بود آنکه او را , کدر صفت بشر بود

سوم , تصوفدوم م, اول صوفي: اند سه درجه منقسم کرده  را بهصوفيه هجويري 
  .تصوفمس

                                                      
  .٨ص , نسخة خطّي, مطالب رشيدي  .١
  .٧٢, ٧١ص , کشور پريس نول, مکتوبات صدي  .٢
.٢٣ص , المحجوب کشف  .٣



  ٤٣ / فصل اول

  

صوفي آن بود که از خود فاني و در حق باقي و از قبضة طبايع رسته «
 مجاهده اين درجه را همي  آنکه به تصوفو م, حقيقت پيوسته  و به

کند و  معاملت ايشان درست هميطلبيد و اندر طلب خود را بر  
آنکه از براي مال و منال و جاه و حفظ دنيا خود را مانند  تصوفمس

اند  هيچ خبر ندارد تا حدي که گفته, ايشان کرده و از اين هر دو چيز
  .١»کالذياب و عند غريهم کالذبابصوفيه عند ال تصوفاملس

صول و صاحب ا تصوفمختصر اينکه صوفي صاحب وصول بود و م
گويند و مشايخ جمع لغت  شيخ طريقت را مشيخه هم مي. فضول تصوفمس

تابعين عظام و  رضپس از دورة صحابة کرام تصوفپيروان مسلک . مشيخه است
, رضمثالً حضرت شيخ فضيل بن عياض, تبع تابعين از لقب شيخ مشهور گشتند

شيخ حضرت , رضحضرت شيخ بايزيد بسطامي, رضحضرت شيخ ابراهيم ادهم
حضرت شيخ , رض حضرت شيخ عبدالقادر گيالني, رضالدين کبري نجم
رفته رفته شيخ و . و غيره رض حضرت شيخ سعدي, رض الدين سهروردي شهاب
  .ندهر دو لفظ هم معني شد, مشيخه

 بايد دانست که مشيخت در نظر صوفيان يک نوع مأموريت الهي بود نه امري
شيخ را واصلي  رحخ يحيي باخرزيشي, عادي که از همه کس ساخته باشد

عن اذن اهلي و بصرية جهت تکميل ديگران  فرستند به داند که او را باز مي مي
 و مراد از شيخ اين چنين, تامة و هذا مرشد احلقيقي و الداعي ايل سواء السبيل

  .٢تربيت مريدان و ارشاد ايشان مشغول گردد  الهام الهي به  کس است که به
م است که از يکي از مشايخ طريقت اجازة ارشاد داشته و شيخي را الز

لياقت وي براي احراز اين مقام ثابت شده و از پيري خرقه گرفته و صحت 
از علم شريعت و طريقت و حقيقت آگاه . اش را محقّق کرده باشد نسب خرقه

                                                      
.٢٥ص , همان  .١
  .١٨٦ص , اهللا صفا دکتر ذبيح, حوالة تاريخ ادبيات ايران به, a 103ق ور, اوراداالحباب  .٢



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٤٤

  

تمام مراحل و , جاي آورده  تمام و کمال به باشد و عمل اين هر سه علم به
مقامات و چگونگي منازل و مراحل اين راه را ديده و  کيفيتت سلوک و مقاما

بر طرف کند و آنان  زمانآزموده باشد تا بتواند مشکالت کار سالکان را در هر 
ست که  از براي مشايخ که در عالم صحو بودن شرطي. منزل مقصود رساند  را به

 رحالدين اردبيلي يخ صفيچنانکه ش. در حالت سکر از ايشان تربيت و ارشاد نيايد
صحو عالم «: گويند مي» الصّفاةصفو«عارف بزرگ و مؤلّف کتاب ) ه ۷۰۰: م(

در عالم , هرکه در عالم صحو باشد. عقل است و بشريت و سکر عالم عشق
احوال دنيا و عقبي مشغول باشد و   خود و غير و به  عقل و بشريت باشد و به

  .١»ست اين عالم اختياري
واعظ کاشفي سبزواري دربارة شرايط و لوازمات شيخي  ملّا حسين

  .مشروحاً نوشته است
  اول متابعت سخن حق سبحانه تعالي؛: مثالً اصل شيخي سه است

  ؛)ص(دوم مراعات شريعت محمد مصطفي 
ثبات شيخي مثال , اهللا وجهه واليت علي مرتضي کرم ن بهاشتسوم اعتقاد د
تغيير و تبديل در خود راه ندهد و همه چيز  هيچ نوع  يعني به, دريا بودن است
و ميزان شيخي آن است که نظر خيانت بر هيچ کس نکند و بر , را تحمل کند

  .همة خلق مهربان باشد
مثالً  استهاي متعدد  نام , طبقة صوفيان و مشايخ داراي مقامات مختلف

, ابدال, بمجذو, قلندر, مستان, قلّاش, کامل, عارف, فقير, ولي, سالک, درويش
  .ميپرداز يک ميف هر يتوص  ل بهيقطب که در ذ, غوث, امامان, اوتاد, افراد

  درويش
يش ورزند د دنيا را پشت پا مي ،طلب حق طالب و عاشق خداي تعالي را که در

  :گويند
                                                      

  .١٨٢ص , الصّفاةصفو  .١



  ٤٥ / فصل اول

  

  ست نه غربي درويش خدا مست نه شرقي
  بيـگانــة دهـلـي و بخـارا و سـمـرقـنـد

آنجاي خود جز  رسيدغايت ب تمام شد و به درويش نامي است واقع چون«
  . ١»خداي چيزي ديگر نماند

  سالک
محض که يکي سالک , او از چند قسم است, سالک آن است که سير الي اهللا کند

طي کند و  مجاهده و رياضت شاقّه  بر راه طريقت گام زند و منازل طريقت را به
  .رگردن نهدخانقاه رود و رقبة طاعت شيخ را ب  براي طي طريق به

حق  واصل به فعةًاختيار د جذبة بي  دوم سالک مجذوب که در طي سلوک به
  . گردد

مجاهده و   سوم مجذوب سالک که آغاز سلوک از جذبه کند و پس از آن به
  .حق شود  رياضت واصل به

جذبة الهي بود و اسرار گوناگون بر   چهارم مجذوب محض که مغلوب به
ل و محويت و جوش عشق نتوان بر قواعد سلوک وي منکشف شود ولي از حا

طريق اهل ارشاد نتواند جمله مراتب راه طريقت را طي کرد   ثابت قدم ماند و به
. از اين سبب مجذوب محض قابل تقليد نباشد. درسمقام بقا بعد الفنا   و به

  :سعدي فرمايند
ــق    که باشـند در بحـر معنـي غريـق      عجــب داري از ســالکان طري

  ريختـه  چنان مست ساقي که مـي   د حــق از خلـق بگــريخته   يـا به
  فقير

ذات حق سبحانه تعالي و   پس از طي مراتب نزول و عروج فاني شدن سالک به
 »الفقر سواد الوجه يف الدارين«: گفتة  به. نياز گشتن از هر دو عالم فقر است بي

                                                      
  ).به نقل از ابو سعيد ابی الخير( ۲۹۸ص , محمد بن منور ابي سعد: اسرارالتوحيد  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٤٦

  

اهللا  از فنا فيفقر عبادت . الوجه سواد اعظم يعني ذات صرف است اينجا سواد
فقير آن . دريا و اين نهايت سير و تربيت کامالن است با است و اتّحاد قطره

فقير وجود اضافي خودش را فاني سازد و ذات , است که اين فقر را دارا باشد
زيرا که اراده و , حق را عين بيند چنانکه از خواهشات و حاجات تمام شود

الفقري «: رححضرت جنيد بغداديبقول . وجود اضافي باشد با حاجات همه
. گرانيش است و نه محتاج ديفقير نه محتاج خو »اليفتقر ايل نفسه و ايل غريه
: اند حضور نبي کريم صلّ اهللا عليه وسلّم فرموده. مرتّبة فقير بسيار بلند است

  .»الفقر فخري و الفقري مني«
  عارف

ت جمله هيهرکسي را که مشاهدة ذات و صفات کرده و از حقيقت و ما
 »ربهمن عرف نفسه فقد عرف «وي مصداق  .گويند مي, موجودات آگاه شده باشد

 سلطان العارفين. بر وي منکشف بوده است »رأيتُ ربي بعين ربي«گشته و اسرار 
جز وصل و ديدار   عارف آن است که به«: اند فرموده رححضرت بايزيد بسطامي

  .»الهي راضي نباشد

  کامل
خواجة . کامل است, حق شده  واصل به, سلوک را طي کرده کسي که مقامات
جامع چهار , اند که کامل عثمان هاروني قدس سره فرموده هخواجگان خواج
, خوش نگردد, او را بخشند دو دنياهاي  اول اين که اگر نعمت, خصايل باشد

, هاي دنيوي و اخروي از وي باز گيرند او غمگين نشود دوم اينکه اگر نعمت
جهان مسرور نباشد و چهارم اينکه  سوم اينکه او از عزّت و جاه و مراتبِ هر دو
  .از ذلّت و خواري هر دوجهان ملول نگردد

  مستان
را آنانکه مستي و سکر . مستي عرفان است, محويت و استغراق عاشق در عشق خدا



  ٤٧ / فصل اول

  

  .آنان را ملنگ نيز گويند. اند مستان, الحال شوند شعار دارند و مغلوب
  اشقلّ

عشق قلّاش آن است که صفاي باطن دارد و خواهشات و لذّات را فنا کرده و در 
کامالً قطع , يق دنيا ناراحت نشوددالهي همواره شاد و خرم باشد و از تکاليف و مصا

  :عاليق از دنيا کرده باشد
ــه  ــاد هرکــه را جــام مــي ب ــاد   دســت افت ــي پرســت افت ــاش و م ــد و قلّ   رن

  قلندر
نياز هر دو عالم و  از قلندر بي دارين، تجريد از کونين است و تفريد, مراد از قلندري
فقير مالمتي در تجريد و تفريد عبادات را پنهان دارد . کنار عشق شود غرق درياي ناپيدا

کوشد و فقير صوفي گامزن بر نقش  و فقير قلندر در عبادات شاقّه و تخريب عادات مي
  :باشد »هل من مزيد«ه زن و در عشق و توحيد نعر )ص(قدم مصطفي

ــارت    قلنــــدر کــــي بيايــــد در عبــــارت ــد در اشـ ــي بگنجـ ــدر کـ   قلنـ
ــده   ــق بمان ــي ح ــت يعن ــدر چيس   اهللا خوانـــده گذشـــت از ســـر وجـــه  قلن
ــي محــو گشــتن   ــدر چيســت يعن ــتن     قلن ــحو رف ــام ص ــه در مق ــس آنگ   پ
ــت   ــو هسـ ــا و هـ ــدر رازدار هـ   قلنــدر ســرفراز چــار ســو هســت      قلنـ

ــت    هايــــتقلنــــدر را کجــــا باشــــد ن ــالم نيســت غاي ــو ع ــدر را چ   قلن
  حسن نوشه توحيد بلخي           

  ولي
هرکه در عشق خدا و رسول پابند احکام الهي و سنّت نبوي . ولي مشتق از وال است

Iωr& �χÎ) u: چنانکه حق تعالي فرمايد, ولي است, باشد !$ uŠ Ï9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθyz óΟ ÎγøŠ n=tæ Ÿω uρ 
öΝ èδ šχθçΡ t“øt s†مراتب مختلف فايزاند و ابدال و افراد و اوتاد و غوث ناميده   به لياء اهللاو ١
شرع شريف که   عالمت ولي آن است که ظاهراً کمال استقامت داشته باشد به. اند شده

                                                      
  .٦٢آيه , سورة يونس  .١
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β÷: فرمايد حق تعالي مي Î) ÿ…çν äτ!$ u‹Ï9÷ρ r& �ωÎ) tβθà) −Gßϑ ø9$#١ .  
  ابدال

هفت اولياء اهللا , ابدال. گويند ميهم » بدال«ايشان را , ابدال جمع بدل است
هر عنصر و شکل   به ,سبب لطافت  ايشان به. هستند و هفت اقليم را دارا باشند

کسي . جاي گذارند  شان به شکل سفر کنند و هم, که خواهند مبدل گردند
. بدين سبب آنها را ابدال گويند. واند اين صورت غير اصلي را شناختت نمي

. اند عده مرفوع ابدال را چهل نگاشته, حوالة حديث  به» مطالب رشيديه«صاحب 
  .باشند مرتبة قطب نمي  اند و به امور خاليق آنها مامور به

  افراد
ممتاز ) ص(سبب متابعت رسول کريم   اهللا سه تا هستند که از تجلّي فرديت به ءاز اوليا
  .وجه انتهاي کمال خارج از دايرة قطبيت باشند  اند و به

  اوتاد
در شمال , در شرق عبدالحي, کس هستند در غرب عبدالعليم چهاراهللا ءاوليا از

عبدالمجيد و در جنوب عبدالقادر که محافظت همه معمورة دنيا از برکت ايشان 
  .است

  امامان
يک در جانب راست قطب باشد و نظرش بر ملکوت است , اند اين دو اشخاص

اين افضل از . ت ماندجانب چپ قطب که نظرش بر عالم شهاد  و ديگر به
  .صاحب ملکوت است و پس از قطب جانشين قطب باشد

  غوث
اهللا و اعلي و افضل از  ءغوث يک باشد در عصر خودش و حاکم بر جمله اوليا

                                                      
.٣٤آيه , سورة انفال  .١



  ٤٩ / فصل اول

  

در اتّباع , غوث وقت. تصرف دارد, چه ظاهر و چه باطن, بر نظام عالم. همه
  .کند سر مو تجاوز نمي از) ص(االنبيا  خاتم

  قطب
اند و  غوث و قطب هر دو در حقيقت يک. گويند غوث را مي, القطاب هما قطب

قطب , لحاظ قرب ذات حق  غوث و به, روايي خلق اعتبار حاجت  ايشان را به
  .نامند مي

اقسام و طبقات  هاين است مختصر از آنچه که محقّقين دربارة گروه صوفي
ترويج و تبليغ احترام  بايد دانست که در هر عصر صوفية کرام در. اند گفتهآنان 

, و عالميان است عسرچشمة اصلي که غايت تخليق آدم  ن آدمي بهرسيدآدمي و 
  :اند اشتغال داشته

  با خبر شو از مقـام آدمـي    آدميـــت احتـــرام آدمـــي
$tΒuρ àMø)n= yz £Åg ø:$# }§ΡM}$#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9خدا و اطاعت رسول ١ ص(عبادت( ,

 فجانخلق را بهترين عبادت و نهايت  خدمت, رو صوفيه است و ازين تصو
از  و حج ةزکا, روزه, نماز. ندا هدانست را اصالح اخالق و زندگي جاويد  تصوف

  .دست آوردن حج اکبر است  دلي را بهصوفيه فرايض شريعت است ولي نزد 
شود  در برابر اسالم آشکار مي صوفيهشرط  از اينجا تعلّق شديد و تسليم بي

چنانکه , گردد ها و احکام ديني معلوم مي ت پيروي آنان از همه سنّتو علّ
و  معرفت خدا واصل خواهد شد   به» کشف«صوفي اعتقاد دارد که از راه 

Ÿω (#θäÜuΖ: اميدوار رحمت الهي باشد ø)s?  ÏΒ Ïπ uΗ÷q نور رحمت الهي , معرفت ٢#$!» ‘§
اين معني که ظاهر  به. تابد قلب صوفي و سالک مستعد و قابل مي  است که به
بلکه واسطه و , منظور نهايي و غايت سير او نيست, خودي خود  به, شريعت

                                                      
  .٥٦آيه , سورة ذاريات  .١
  .٥٣آيه , سورة زمر  .٢
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þθäó#): اي است وسيله tGö/$#uρ Ïµø‹s9 Î) s' s#‹Å™ uθø9$#منظور و   وصول بهبرای که فقط او را  ١
  .سازد ميمستعد , است» معرفت«مطلوب خود که 

الدين مولوي  موالنا جالل العارفين اين مطلب را صاحب مثنوي شريف لسان
در زبان که هست قرآن , اي بر مجلّد پنجم از مثنوي معنوي در مقدمه رحرومي
  :شود جاي نخواهد شد اگر اينجا نقل ميبی نگارند  وضوح مي  به, پهلوي
 اما. و آله و صحبه حممدو عنده مفاتيح القلوب و صلّي اهللا علي «

اي مثنوي و تبيان معنوي در بيان اين مجلّد پنجم است از دفتره ،بعد
  نمايد و بي آنکه شمعي به همچو شمعي است که راه مي, آنکه شريعت

آن رفتن تو طريقت , راه رفته نشود و چون در راه آمدي, آوري دست
جهت آنکه , آن حقيقت است, يرسيدمقصود   است و چون به

مسي زر شود  چنانکههم. لَو ظَهرت احلَقايق بطَلَت الشرائع: اند فرموده
علم کيميا حاجت است که آن   او را نه به, و يا خود اصل زر بود

چنانکه , شريعت بود و نه خود را در کيميا ماليدن که آن طريقت است
طلب الدليل بعد الوصول ايل املدلولِ قبيح و ترک الدليل قبل  :اند گفته

لم کيميا حاصل آنکه شريعت همچون ع .الوصولِ ايل املدلول مذموم
استعمال کردن داروها و , طريقت و. آموختن است از استاد يا از کتاب

علم  کيميا دانان به. و حقيقت زر شدن مس, مس را در کيميا ماليدن
عمل کيميا   دانيم و عمل کنندگان به کيميا شاداند که ما علم اين مي

 .ä≅‘: يما اهللا عتقاء, شاداند که ما زر شديم و از عمل کيميا آزاد شديم
¥>÷“ Ïm $ yϑÎ/ öΝÍκ ö‰y‰ s9 tβθãm Ì� sù٢.  

يا مثال شريعت همچون علم طب آموختن است و طريقت پرهيز 
و حقيقت صحت يافتن ابدي , موجب طب و داروها خوردن  کردن به

                                                      
.٣٥آيه , سورة مائده  .١
  .٥٣آيه , سورة مؤمنون  .٢
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شريعت و , چون آدمي از اين حيات ميرد. و از آن هر دو فارغ شدن
نعره , گر داردحقيقت ا: طريقت از او منقطع شود و حقيقت ماند

≈=Mø‹n|: زند که مي tƒ ’ÍΓöθs% tβθ ßϑn= ôètƒ ∩⊄∉∪ $ yϑÎ/ t� xÿxî ’Í< ’În1u‘و اگر ندارد  ١
: زند که نعره مي Í_tFø‹n=≈ tƒ óΟs9 |Nρé& ÷µ uŠÎ6≈tFÏ. ∩⊄∈∪ óΟs9 uρ Í‘÷Šr& $tΒ ÷µ u‹Î/$ |¡Ïm ∩⊄∉∪ 

$pκ tJø‹n=≈ tƒ ÏMtΡ% x. sπ u‹ÅÊ$s)ø9 $# ∩⊄∠∪ !$tΒ 4 o_øîr&  Íh_tã 2÷µu‹Ï9$tΒ ∩⊄∇∪ y7n= yδ  Íh_tã 
÷µ uŠÏΖ≈sÜù= ß™٢ .  

: شريعت علم است و حقيقت الوصول الي اهللا yϑsù tβ% x. (#θã_ ö� tƒ u!$ s)Ï9 Ïµ În/u‘ 
ö≅yϑ÷è u‹ù= sù WξuΚtã $[sÎ=≈ |¹ Ÿωuρ õ8Î� ô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿÏµ Î n/u‘ #J‰ tn r&وصلّي اهللا علي خير خلقه . ٣
  .٤»ماً کثيراً کثيراً و آله و صحبه و عترته وسلّم تسلي محمد

  ها و مجالسِ سماع خانقاه) د(
  من گياهي زهد و تقوي من گياهي خانقاه

  سـاقيا بـاده بـده آتـش بـزن پشـمـينه را
محل يا جايگاهِ درويشان و وارستگان را خانقاه يا خانگاه , سرا, خانه

و مسلک گويند که صوفيان و پيران و مرشدان در آن براي انجام دادن مراسم  مي
اند  گذاري کرده اسم» ويهاره«نسبت مکاني   را به بيهار ايالت. و مشرب گردآيند

هاي  خانقاه  به ,قديم زماندر ويهاره , چنان که در فصل اول نوشته شده است
هاي درويشان  خانقاه با بيهارکه  شود يمپس معلوم , گفتند پيروان مذهب بودا مي

  .استوار دارد يا هعالق
, انزواها  سکونت به ,آمدند بيهاراين ديار پر به یاسالم تصوفاب چون ارب

اخصّ صوفيان سلسلة . ها اختيار کردند ها و تکيه زاويه, ها حجره, ها گوشه
                                                      

  .٢٧, ٢٦, سورة يس  .١
  .٢٩-٢٥آيه , سورة حاقّه  .٢
  .١١٠آيه , سورة کهف  .٣
  .ه  ١٣٠٠, الثاني جمادي, لکهنو, کشور چاپ نول, مجلّد پنجم, مثنوي معنوي  .٤
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 ازرفته رفته پادشاهان و امرا . ها اشتغال سلوک داشتند خانه چشتيه در جماعت
خانقاه و ساختمان  کوشک و ها را به اين زاويه و حجرهصوفيه  با فرط عقيدت

 رحاالوليا خليفة سلطان رحالدين مدني مثالً چون موالنا نظام ,بزرگ بدل کردند
شريف خانة خام  بيهاردر  رحيبيهارالدين احمد  الملک شرف براي مخدوم

هار حسبِ يب حاکممجدالملک  ,گرفت ساختند و کار رشد و هدايت خيلي باال
خانقاهي مبدل ساخت و از بهر   ام را بهآن خانة خ ,فرمان سلطان محمد تغلق

اخراجات خانقاه پرگنه راجگير را وقف کرده و يک مصلّي بلغاري از طرف 
  .راندذسلطان در حضوم مخدوم جهان نذر گ

درياخان , هار شدنديالقادري وارد ب محمد چون سيدنا ه  ۹۴۸در حدود 
ه و کوشکي ساخته و شان مسجد و خانقا وي بوده برايبه که معتقد  بيهاروالي 

الدين جان من جنّتي در قصبة  همين درياخان براي حضرت مخدوم جمال
دار گجرات  ابراهيم خان کانگره صوبه. را تأسيس کرد یخانقاه و مسجد ,هلسه
روضه ه  ۱۰۲۲خانان وزير پادشاه دهلي در حدود  شاد عبدالرحيم خانبيهار

امروز ساختمان  جود آورد که تا بهو به رحسنگي بر مزار مخدوم شاه دولت منيري
  .تاريخي و ديدني است او خانقاه را هم توسعه داد

خانقاه  الدين عشق قدس سره را به حضرت مخدوم رکن ةنواب دهاکه تکي
خانقاه داناپور حاضر شد و   شاه عالم پادشاه دهلي به, تبديل نمودشان  عالي
» بيل نخودآميز و آچار يطُره چوالئسه روز نان جوين و    و تا به«کرد  يمهمان

را براي اخراجات خانقاه  آن پرگنه و مواضع ،عقيدتمندي دزدياا  به خورد و
  .مهمات جنگي از دعاي بزرگان کامياب شده  داناپور نذر کرده و به

توان ديد که وزرا و امرا و  خوبي مي  به بيهارعه در احوال صوفيان لاز مطا
شدند و  بارگاه درويشان حاضر مي  نفس نفيس به  ان بهنوابان و هم پادشاه

خانقاه هم  ،همچنانکه مدارس و مسجدها را بنا ساختند براي درويشان و مشايخ
  .تأسيس کردند



  ٥٣ / فصل اول

  

 ,خانه شد که قسمت بزرگ آن سماع تقسيم مي چند قسمت  به خانقاه عموماً
ع و يا خاص از قبيل ذکر جمعي و يا سمااعمالي يعني تاالري وسيع بود 

اين قسمت را  .مريدان و اصحاب خود با گردآمدن براي طعام و يا نشستن شيخ
هاي متعدد بود  زوايا و حجره ,قسمت ديگري طنبي. گفتند مي خانه هم  جماعت

براي پير و سالکان و خادمان و عالوه بر اين خانقاه را مطبخ و متوضّا و جز آن 
 و فکر وي بود و کسي جز خادمان که بهزاوية شيخ محل عبادت و ذکر . نيز بود

اين زاوية شيخ را خلوت . اجازت ورود بدانها نداشت, رفتند يم یخدمت پير 
  .گويند نيز مي

ها از محل اوقاف و نذرهاي مريدان و اشراف و هداياي  عوايد خانقاه
غالب پيران طريقت از باب . گويند آمد و اين را فتوح هم مي معتقدان فراهم مي

  .داشتند فتوح را براي فردا نگاه نمي ،توکّل
يعني پيش از قرن هفتم بر مطالعة  ها ابتداء در خانقاهصوفيه طريق تعليم 

و  عبوديت کيفيتمعرفت  با بلکه ,ها و دفاتر و درس و بحث نبود کتاب
شد مثالً ذکر و فکر و تسبيح و  ميل يماتوجهي   رياضت در خلوت سالک به

و مباحث آن رواج  تصوفهفتم و هشتم بحث علمي دربارة  ولي در قرن .مراقبه
مبناي درس و مطالعه در  کهته شد نوشين زمينه ا ها در ها و رساله يافت و کتاب

ها و  بايد دانست که مطالعة مجرد اين کتاب. و عرفان قرار گرفت تصوف
ند مقام کشف و شهود کافي و سودم ،هيچ روي براي عرفان  مقاالت عرفاني به

رياضات شاقّه و شرايط  با توجه مشايخ  ها به بلکه اين امر در خانقاه ،شود نمي
هاي عرفاني  هاي فلسفيانه و کتاب صحيح اين است که رساله. داشب آن ميسر مي

 اي خاطر خواه از آن رد تا فايدهمقامات سلوک مطالعه ک از را بايد پس از آگاهي
  .حاصل شود
بلند داشتند که آثار بسيار  یاين خصوص منصب در بيهارو مشايخ صوفيه 

از خود به  چه در نثر و چه در نظم تصوفمهم و پرارزش دربارة چگونگي 
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تکلّفانه در برابر آثار صوفيان بزرگ ايران  توان بي و اين آثار را مياند  گذاشته جای
  .داشتپاس 

مولويه , ردوسيهف, شطّاريه, مثالً چشتيه تصوف ها هچنانکه دربارة اکثر سلسل
آن طرق  سماع و وجد يکي از مشخّصات مهم ,و غيره نوشته شده است

و صوفيان شود و  ها محافل سماع برپا مي در بيشتر خانقاه, شود محسوب مي
و وجد و حال رقص  کيفيتد و ايشان در انانگيز مشايخ را ساز و آواز برمي

  .زنند کوبند و نعره مي پاي مي, فشانند دست مي, کنند مي
. باشد مي, معني شنوايي و هر آوازي که شنيدن آن خوشايند است  سماع به

امر  حالت جذبه و اشراق و از خويش رفتن و فنا بهصوفيه سماع در اصطالح 
ولي وسايل عملي که , غير ارادي است که اختيار عارف در ظهور آن دخل ندارد
عامل , کيفيتو وجد و در اختيار و ارادة سالک است براي طاري کردن حال 

موسيقي و شعر خواندن است که تحت عنوان سماع . شود بسيار قوي شمرده مي
» وجد«کند که  گويند سماع حالتي در قلب و دل ايجاد مي ميصوفيه . آيد درمي

آورد که اگر اين  وجود مي حرکات بدني چندي به, ناميده شود و اين وجد
اگر حرکات موزون باشد کف زدن و و » اضطراب«حرکات غير موزون باشد 

  .رقص است
 خود موالناي روم حتّي, رقص در نزد چشتيان و مولويان اهميت خاص داشته

يک بار در چنانکه , آمدند مي رقص در  اصحاب به با در کوچه و بازار هم بسا که
الدين  صالح بازار زرکوبان اين حالت بر وي دست داد و گويند حتّي جنازه شيخ

  .قبرستان بردند  رقص و دف به  با اشارت موالنا  را نيز بهزرکوب 
  :نويسد لعارفين در اين باره چنين ميا افالکي در مناقب

و سماع که مشهور عالميان شده بود از حوالي  رات شوبدر آن غل«
گوش مبارکش  گذشت مگر آواز ضرب تق تق ايشان به زرکوبان مي

والنا ظاهر شد و شوري عجيب در م ،از خوشي آن ضرب. رسيد
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زنان از دکان خود بيرون آمد و سر در قدم   شيخ نعره. چرخ درآمد به
اگردان دکان اشارت کرد که اصالً ش  و به… خود شد موالنا نهاده و بي

همچنان از . دست از ضرب باز ندارند تا موالنا از سماع فارغ شود
گويندگان  از آنگاه, وقت نماز ظهر تا نماز عصر موالنا در سماع بود

  :ند و اين غزل آغاز کردندرسيد

  يکـي گنجـي پـديـد آمـد در آن دکّان زرکـوبـي
  .زهي صورت زهي معني زهي خوبي زهي خوبي

خانه اين دو بيت شعر آمده  بر ديوار سماع اگويند که در خانقاه موالن  مي
  :است

  کنـد نالـة زار   زيرا چو تهي است مـي   در وقت سماع معـده را خـالي دار  
  خالي ماني ز دلبر و دسـت و کنـار    چون پر کردي شکم ز لـوث بسـيار  

  :و بر ديوار ديگر آن رواق اين چنين آمده
ــت   ــدگان اس ــان زن ــماع آرام ج   کسي داند که او را جان جـان اسـت    س

  ١گردند و کعبـه در ميـان اسـت    همي  انـد  اي کاندر سـماع  خصوصاً حلقه
جز قادريه و نقشبنديه و مجدديه از  ها هسلصوفيان و مشايخ از جميع سل

امام  .نمودند کردند و داليل حرمت آن انکار مي سماع آغاني اظهار اشتياق مي ابتدا به
ي نص و قياسي بر تحريم سماع صوت خوش نداريم و حتّ«: گفت مي رحغزالي

هاد حلصول السماع حرام علي العوام لبقاء نفوسهم مباح للز: گفتند صوفيان مي
تقرب خدا  ياي برا و آن را وسيله. ٢»الصحابنا حلياة قلوم مستحب ،هدمجما
, دادند آواز مي, زدند ميدست , آمدند وجد مي  شمرند و هنگام استماع آغاني به مي

ها را  جستند و جامه مي رقص  کردند و به و سربرهنه مي دريدند جامه بر تن مي
که شيوخ در حال سماع  يهاي گاه جامه .افگندند ي ميدريده يا نادريده بر مغنّ

                                                      
.٢٣ص , ١٤٥شماره , در هنر و مردم, جواد مشکور محمداز مقالتي   .١
  .٢٤٨ص , س ابليس از ابن الجوزيتلبي  .٢



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٥٦

  

  .شد اين و آن داده مي  دريدند قطعه قطعه به مي
  :نويسند که در مبحث سماع مي رحامام غزالي

شيخ ابوالحسن دراج گفته که براي ديدن شيخ يوسف بن حسين «
 سراغ خانة او را گرفتمهرکس در آنجا از , ري رفتم  رازي از بغداد به

چندانکه خواستم او را نديده , نديق چه کار دارياين ز با گفتند و
خود انديشيدم که بعد از طي آن همه راه روا نباشد که  با برگردم ولي

دست آورده نزد او   خالصه نشاني مسکن او را به. او را نديده برگردم
وقار نيک صورتي بود و مصحفي در دست داشت و  با پير. رفتم
چه  گفت به. اي گفتم از بغداد کجا آمدهاز  رسيدپ. تالوت مشغول بود به

آن گاه … اي؟ گفتم براي ديدن شما تا بر شما سالم کنم کار آمده
گفت بخوان و من اين  تواني آوازي بخواني؟ گفتم بلي ميگفت آيا 

  :ابيات برخواندم
  ولوکنت ذا حزم هلدمت ما تـبين   رأيتک تـبين دائمـاً يف قطـيعيت   

ــا اذالليــت اليغــين  کمکاني بکم والليت افضل قـول  الّــا ليتنــا کن  
را شنيد مصحف را برهم نهاد و چندان بگريست که ريش  چون ابيات
اي فرزند  :گفت. من برگريستن او رحم آوردم اش تر شد و و جامه

مردم ري را مالمت کني که مرا زنديق گويند و چگونه زنديقم نخوانند 
اي اشک  حالي که قطره خوانم در که من از هنگام نماز صبح قرآن مي

جان من افگندي و   اين دو بيت شرر به  در چشم پيدا نشده و تو به
گويند که شعر  امام غزالي بعد از نقل حکايت مي. پا کردي قيامت بر

در دل انسان , طبع بشر سخنيت دارد با چون از عالم خلق است و
ت و در حالي که قرآن چون کالم حق اس, انگيزد هيجان و شوق برمي

طبع بشر سخنيت ندارد  با لق است وخخارج از اسلوب و روش کالم 



  ٥٧ / فصل اول

  

  .١»ها اگرچه سوختة عشق خدا باشند آن اثر ندارد در دل
دانند و  سماع را آرام دل عاشق و غذاي روح و دواي درد سالک مي ،صوفيه

ني سبب جمعيت حال و  معتقدند که ترانه دلنواز چنگ و رباب و بانگ سوز
 ايست از عالم ارواح  عارف است و آواز خوش و ترانة موزون نشانهآرامش جان

  :گويند موالنا روم مي. رساند و پيکي است که از عالم قدس مژدة آسمان مي
  ست اينکه خلق هاي چرخ بانگ گردش

  حـلق طنبور و بـه سـرايندش بـه مـي
  مـؤمنـان گــوينــد کـاثـار بهـشـت

  ــتنغــز گــردانيــد هــر آواز زش
  ايـم مـــا همــه اجــزاي آدم بــوده

  ايـم هـا بشنـوده در بهشـت آن لحـن
  پـس غـذاي عـاشـقان آمـد سـمـاع

  کــه در او بـاشـد خيـالـي اجـتماع
  قــوتـي گـيـرد خـيـاالت ضــمـير

  بلکه صـورت گـردد از بانـگ صفير
و مصاحبين  رضالدين کبري از اصحاب شيخ نجم رحشيخ سعدالدين حموي

الدين قونوي قدس سرهم العزيز و يکي از عرفاي  الدين ابن العربي و صدر محي
  :گويند بزرگ مي

ــه  دل وقت سـماع بـوي دلـدار بـرد     ــرد  جــان را ب   ســراپردة اســرار ب
  عـالم يـار بـرد    بردارد و خوش بـه   اين زمزمه مرکبي است مـر روح تـرا  

و قرايي « .٢»ع قلب حي و نفس ميتللسما«الخير  سيعد ابي شيخ ابي گفتة به
  .٣»ال طريقت استکه در سماع درويشان انکار کند او بطّ

                                                      
.٢٦٥ص , ٢ج  , احياءالعلوم  .١
.٣١٨ص , التوحيد اسرار  .٢
  .٣١٢ص , ايضاً  .٣



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٥٨

  

در دهلي  رحکتاب آمده است که روزي در خانقاه شيخ علي سجزي  در
االقطاب حضرت  سماع گرم شد و در بين صوفيان و عارفان قطبمجلس 

ضرت مريد و خليفة خواجة بزرگ ح رحالدين بختيار کاکي خواجه قطب
  :قواالن اين شعر سرودند. داشتند هم تشريف مي رضالدين چشتي معين

  بستة رويت کجا يابـد خـالص    عاشق رويت کجـا بينـد مکـين   
قواالن تا دير اين شعر را , القطاب وجد و حال عارض شد بر حضرت قطب

کردند  يل شروع پپس از آن غزلي از حضرت شيخ احمد جام ژنده , خواندند مي
  :الدين شعر زير را خواندند الدين و نصير شان کريم الدين و پسران صالحو چون 

ــليم را   ــر تســ ــتگان خنجــ   هر زمان از غيب جـان ديگـر اسـت     کشــ
 آمدوجد به شوري عجيب ظاهر شد و چندان  رحدر حضرت بختيار کاکي

دادند براي تکرار کردن آن  حکم مي ندآمد چون هوش مي. که بيهوش شدند
تکرار مصرعة اولي   به. بودند کيفيتاست تا چهار روز ايشان بدين  مشهور. شعر
. گشت شان باز مي قالبو بر مصرعة ثاني در  آمد قالب میظاهر قلب   شان به روح

 رحاالقطاب در شب پنجم که تکرار مصرعة اولي جاري بود حضرت قطب هخرباال
  )ه  ٦٣٣االول  ربيع ١٤. (جان آفرين سپردند به جان

 رحيبيهارالدين احمد  المحقّقين مخدوم جهان حضرت شرف ة سلطاندربار
الدين  نجيب گويند که چون پس از بيعت گرفتن بر دست پير و مرشد حضرت مي

, آباد ضلع شاه(صحراي بهيا   در اثناي سفر به ،گشتند از دهلي باز مي رضيفردوس
آنگاه بر , ندديد صرق  سي شنيدند و طاووسي را بهوووز طاسصداي دل) بيهار

گريبان چاک , ي پيدا شد که نعره زدندکيفيتمخدوم جهان چنان شورشي و 
االصفيا نوشته است که تقريباً دوازده سال  در مناقب. کردند و در بيابان گم شدند
حالت سکر بودند و روزي در عالم حيرت ايستاده   آنجناب در بيابان بهيا به

  .نظر آمدند به
  آواز مرغــــي بنالــــد فقيــــر بــــه  مان نـه زيـر  نه بم دانـد آشـفته سـا   

ــتور   ــاي س ــه آواز پ ــرب ک ــه مط   گــر عشــق داري و شــور  ســماعت  ن



  ٥٩ / فصل اول

  

ــت    نــداني کــه شــوريده حــاالن مســت ــص دس   چــرا برفشــانند در رق
ــات     گشــــايد دري بــــر دل از واردات ــر کاين ــت ب ــر دس ــاند س   فش
  سـت وش جـاني در يکه هـر آسـتين    حاللش بود رقص بـر يـاد دوسـت   

  سعدي                                  
مخالف (ن جوزي بشيخ سعدي که در علوم ظاهري شاگرد ابوالفرح ا

بودند  الدين سهروردي الشّيوخ حضرت شهاب و در طريقت مريد و مجاز شيخ) سماع
  :نويسند چنانکه از راه عقيدت مي

ــهاب   ــد ش ــاي مرش ــر دان ــرا پي   دو انــدرز فرمــود بــر روي آب    م
  دگر آنکه در خويش خودبين مبـاش   غيـر بـدبين مبـاش    يکي آنکـه در 

» تلبيس ابليس«  ولي ابوالفرح ابن جوزي در کتاب مشهور خود موسوم به
اي از مشايخ آورده و تلبيس ابليس  شواهد بسيار براي کفر و زندقه و الحاد عده

د در موارد مختلفي از قبيل سماع و وسواس در طهارت و انفراصوفيه را دربارة 
و تجرد از دنيا و مافيها ) دون مسجد(ها براي عبادت  در بعضي سنن و بناء رباط

و غنا و سماع و رقص و مطعم و مشرب و ترک ) يعني علم دين(و ترک علم 
تفصيل توضيح داده  دانسته و هر يک را به, کسب و بسياري از مسايل ديگر

  .١»است
اختالفاتي دارند و اين دربارة سماع هم  نصوفيا ازين طور علما و اکثر

بحث در گروه صوفيان متوسطين و متأخّرين بسيار مهم بوده است حتّي 
  :اند توصيف سماع نقل کرده  اللّمع احاديث زير را به ابوالنصر سراج در کتاب

  .»زينوا القرآن باصواتکم«
  .»صواتمابعث اهللا نبياً الّا حسن ال«
  .٢»اعطي من حسن الصوت لقد اعطي ابو موسي مزامرياً کداؤد ملا«

                                                      
.٢٨ص , تاريخ ادبيات ايران, اهللا صفا ذبيح  .١
  .اسالم تصوفحوالة  به. باديآعبدالماجد دريا  .٢



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٦٠

  

علي بابي در سماع دارد مثالً شيخ  تصوفهاي مهم در  تمامي کتابقريباً ت
احلادي  کشف احلجاب«در را ست و پنجمين باب يالمحجوب ب در کشف رحهجويري

يد سماع ياو خود صاحب سماع بودند و در تا. ساختند »عشر يف السماع
احاديث رسول حمن سلمي آورده که مبني بر السماع ابوعبدالر اي از کتاب حواله

  :نويسند اي مي واقعه ايشان .است رضصحابه و آثار صلّي اهللا عليه وسلّم
ترين  يکي از ائمة اهل حديث که معروف, مرو بودم  وقتي من به«

گفتم , ام مرا گرفت که من اندر اباحت سماع کتابي کرده, ايشان بود
آمد که خواجه امام لهوي را که بزرگ مصيبتي که اندر دين پديدار 

تو , داني مرا گفت اگر حالل نمي, هاست حالل کرد اصل همه فسق
بر يک چيز قطع نتوان , کني؟ گفتم حکم اين بر وجوه است چرا مي
اگر تأثير اندر دل حالل بود سماع حالل بود و اگر حرام بود , کرد

است و چيزي را که حکم ظاهرش فسق , حرام و اگر مباح بود مباح
يک چيز محال   اطالق آن به, اندر باطن حالش روشن بر وجوه است

  .١»باشد
در شرايط و روش » السماع آداب«وان نع  بهالمحجوب  آخرِ کشف ءجز

باب » رسالة قشيريه«هم در  رحبوالقاسم قشيرياامام . سماع مخصوص است
» المعارف  عوارف«در  .اند قرار داده» السماع  احکام«عنوان   ششم را به

ست و پنجم دربارة سماع و آداب و يست و دوم تا باب بيباب ب رحالشّيوخ شيخ
را  رحالدين اوليا چشتي المشايخ حضرت نظام ملفوظات نظام. اند شرايط آن نوشته

اين مجموعه . »فوايدالفواد«نام  اند به ترتيب داده رحسجزي عالءمير حسن ا
حسن دهلوي و پير و   معروف بهعالء سجزي  گفتگوهاي ميان امير حسن

هاي خود  توان گفت که تا حدي از گفته المشايخ است و مي حضرت نظام ،مرشد

                                                      
  .٣١٦ص , المحجوب کشف  .١



  ٦١ / فصل اول

  

 یسجزي نيز در آن آمده است در نزد اهل دل اين کتاب دستورالعمل ءحسن عال
در . مستند و مکمل براي صوفيان و سالکان سلسلة چشتيه بهشتيه, است معتبر

  :اين کتاب نوشته است
کسي از حاضرين گفت که همدرين روزها بعضي از درويشان آستانه «

خواجه , ها کردند وارد بر مجمع که چنگ و رباب و مزامير بود رقص
آنچه نامشروع است ناپسنديده , اند اهللا بالخير فرمود که نيکو نکرده ذکره
  ١.»است

شنيدند مگر آداب و شرايط  ولي حقيقت اين است که شيخ خود سماع مي
  :گويند مي. داشتندنگاه ماع را سخت س

و آن چند چيز , هرگاه که چند چيز جمع شود سماع آنگاه شود«
آنگاه اين تقسيم را , چيست؟ مسمع و مسموع و مستمع و آلة سماع

مرد , بايد که مرد باشد او مي, گفت مسمع گوينده است, فايده فرمود
بايد , گويند مي مسموع آنچه, کودک نباشد و عورت نباشد, دشتمام با

حق  شنود او هم بايد که به مستمع آن که مي, که هزل و فحش نباشد
آلت سماع چون چنگ و رباب و امثال , بشنود و علو از ياد حق باشد
  ٢.»اين چنين سماع حالل است, آن بايد که در ميان نباشد
يکي از ) ه ٦٤٣ - ٥٦٣( رحالدين ناگوري سهروردي حضرت قاضي حميد

الدين  سلطان شمس. بودند رحالدين بختيار کاکي  بار و استاذ خواجة قطبک ياوليا
التمش ايشان را قاضي ناگور مقرر کرد  و ايشان تا سي سال اين عهدة قضا را 

صاحب دل و صاحب علم و  رحالدين ناگوري قاضي حميد. زينت بخشيدند
ضبط تحرير   هاز ايشان ب هدربارة سماع هفتاد و دو رسال. عاشق سماع بودند

  .آمده

                                                      
.۲۲۷کتاب فوايدالواد، ص .  ١
.٣٤٦همان، ص .  ٢



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٦٢

  

نظر پروفسور محمد حبيب  ازکه  رحه حميد قلندرمصنّف» خيرالمجالس«در 
کتابي بسيار معتبر است اين چنين نوشته است که در دهلي خشکسالي  ،مرحوم

د و براي دعا خواندن کرمشايخ رجوع  بهپادشاه دهلي . باريد افتاد و باران نمي
پادشاه . فرمايش سماع کردند رححبآنگاه حضرت قاضي صا. درخواست کرد

آسمان , چون سماع شروع شد. نظم طعام کرد و بزم سماع درويشان آراست
  .١اي کاش کنون سلسلة باران منقطع بودي: گفت چنان باريد که خلق مي

وجد سماع توجه خاص دارند و در سماع   ه بهيچشتصوفيه با اين همه 
خيزند و  رقص برمي  نواي دف و چنگ به آيند که به مي  وجد و شوق در چنان به

يان و فردوسيان و شطّاريان و غيره سماع را غذاي روحاني يهمين طور ابوالعال
نگاه داشتن  يدر نزد مولويان وجد و سماع براي زنده دل. پندارند خودشان مي

بشنو از ني چون «: شعر موالنا  و استدالل به, کان استلمريدان و و آسايش سا
البتّه بر , سماع کرده است  نموده و نتيجه گرفته که موالنا امر به »کند حکايت مي

قسطالني هم در کتاب . معني لهو و فراموشي  به  آن معني که ذکر گرديد نه
  .٢همين نظر را بيان کرده است» المواهب«

پتياله در , دانشگاه پنجاب, گوربچن سنگه طالب پروفسور شعبة الهيات
مريد و مجاز  رحالدين گنج شکر مات بابا شيخ فريدحاالت زندگي و تعلي
رند وآ نقل مي  اي را محقّقانه به واقعه رحالدين بختيار کاکي حضرت خواجه قطب

محافل رقص و سماع بيشتري انعقاد  ,خانقاه بابا فريد در که در اجودهن 
ه بلک ؛رفتند و معتقدان ذوق در سماع و وجد از خود ميصوفيه پذيرفت و  مي

گويند که روزي  مي. کردند حالت ذوق و شوق وجد مي  هم به رحبابا صاحب
  :دخوانقوال چون اين شعر را 

                                                      
  .٣٠ص , خيرالمجالس ترجمة اردو  .١
  .١٥١شماره , مجلّة مردم و هنر, دکتر جواد مشکور  .٢
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  نظامي اين چه اسرار است کز خاطر عيان کردي
  داند زبان در کش زبان در کش کسي سرش نمي

تکرار  دوم را به چنان وجد عارض شد که مصرع رحبر حضرت صاحب
  .رفتند خواندند و از خود مي مي

بيتي از کسي شنيد پس يک دست بر  رضالغالمعتبةاند از  روايت کرده«
زد چنانکه از انگشتان او قطرات خون چکيده و از  دست ديگر مي

درويش در سماع چون : نقل است که گفت رحخواجه ابوسعيد ابوالخير
شهوتي که بر دست باشد از وي بيرون شود و چون , دست برهم زند

زند شهوتي   زند شهوتي که بر پاي بود بريزد و چون نعرهپاي بر زمين 
که که اندرون باشد بيرون رود اما آن که نعره زدن در سماع روا باشد 

آيد چنانکه خويش را نگاه نتواند  وقتي غلبة وجد در باطن پديد
  .١»داشت

 ه حاصل آنکه در موضوع سماع نه فقط فقها بلکه بعضي از خاماننيزصوفي 
اند و حدود و قيود  احتياط در آن سخن گفته با بعضي هم, اند مخالف بودهآن  با

اند ازين قبيل که صوفي بايد بر آيات قرآن سماع و وجد  وضع کرده یو شرايط
چنانکه در سلسلة قادريه سماع ممنوع است ولي اهل . کند نه بر اشعار و غيره

مانند چنگ و رباب شنوند مگر بدون آلت موسيقي  سلسلة قادريه هم سماع مي
شود و آهنگ  پوست حيوان استوار مي با يک پهلوش و دهل جز دف که تنها به

  :آرند حديث زير مي  دهد و ايشان جواز سماع بر دف به بستة طبل نمي
الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء النيب صلّي اهللا عليه وسلّم «

فجعلت فدخل حني بين علي فجلس علي فراشه کمجلِسک مني 
جويريات لنا يضربن بالدف و يندبن من قُتل من ابائي يوم بدر اذ 

                                                      
.٢٧٠, ٢٦٩ص , ه ١٢٨٦, کشور چاپ نول, مکتوبات صدي  .١
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قالت احداهن و فينا نيب يعلم ما يف غد فقال دعي هذه و قويل بالذي 
  .١البخاري  رواه .»کنت تقولني

بن سعد قال دخلت علي قرظة بن کعب و ايب مسعود  عن عامر«
ني فقلترس و اذا جوار يغناي صاحيب رسول اهللا  االنصاري يف ع

صلّي اهللا عليه وسلّم و اهل بدر يفعل هذا عندکم فقال اجلس اَنْ 
شئت فامسع معنا و انْ شئت فاذهب فانه قد رخص لنا يف اللّهو عند 

  .٢رواه النسائي .»العرسِ
 ,حاال ظاهر است از آنچه که سابقاً دربارة اوليا و عرفاي صادقين نوشته شده

سماع آغاني اشتغال   بهکبار صوفيه بيشتري  تصوف ها هسليع سلجم قريباً به
 اين امر ديگر است که. دانستند داشتند و آن را غذاي روحاني خودشان مي مي
ريا و هوس را در  ,دگرگوني روزگار و ابتري حاالت ظاهرپرستان مادي با

  .آميختند و سبب بدنامي اهل حقيقت گشتند تصوف
  را که نياز است در کوي خرابات کسي

  هشياري و مستيش همه عين نماز است
  عراقي

  
RRR  

                                                      
  .١٢٥ص , سومجلد , متن و ترجمة مشکوة شريف در اردو  مظاهر حق با  .١
  .١٢٥ ص, سومجلد , متن و ترجمة مشکوة شريف در اردو  مظاهر حق با  .٢
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مفصل دو  
  مسالک, ها سلسله, ورود :بيهارصوفيه  يها فرقه

  هاريب ایالتورود صوفية کرام و ترويج و اشاعت اسالم در ) الف(
  شرح مجموعة گل مرغ سحر داند و بس

  نه هر آن کو ورقي خواند معاني دانست
در هر عصر مورد توجه مؤرخان  ،هاي بزرگ کشور هندايالتهار يکي از يب

هيچ سرگذشت ملّي و تاريخي اين سرزمين . ذهبي بوده استسياسي و م
هار از دورة يب ايالت. ديضبط تحرير آ  هار بهيتواند بدون تذکره مهم آثار ب نمي
هاي بودا و جين شمرده  مراکز کيش ازگهوارة اديان بوده و هنوز  ,باستان
يهاره و يا و ,همين گويند که در آغاز اين لغت ,هارياري بذگ سببِ اسم. شود يم

 از ميالدقبل  ۴۸۴(معني جاي عبادت و خانقاه پيروان گوتم بودا   ويهار بود به
هار را مرکز و منبع يمعرفت خدا حاصل شده و او ب ,بودا را همين جا). مسيح

ممالک   بهکشوان يعني مبلّغين مذهب بودا از اينجا به. دين خود ساخته است
هاي نالنده و  دانشگاه  ز کشورهاي ديگر بهرفتند و دانشجويان ا ميدور و دراز 

ميالد در حدود دويست سال پيش از . آمدند هار مييويکرم شيال در همين ب
  ژاپن حتّي به, چين, کانالسری , سماترا, کيش بودا تا جاوا عحضرت عيسي

  .بود راه يافته ,العربةجزير
و هم از عرصة جهان گذاشت   باني مذهب جين در ويشالي پا به ,مهاويرا
 ٥٢٧(» پاواپوري«د و در جاي آغاز کردين خود را  گسترش ,هارياين سرزمين ب

گيا و پاواپوري بدين  هبود, گير راج. زندگاني را وداع گفت) مسيحالد ياز مقبل 



  )پرداز مشايخ سخن(هار يب نشينان جادهس/  ٦٦

  

انساني را اتحاد م مهر و الفت سيم و بوديسجين. هاي عوام است گاه زيارت  نسبت
آزاري  واه جسماني خواه روحاني و دلکسي را رنج دادن خ. هندد تعليم مي

. کنند شمرند و صدق و صفا و مهر و الفت را تلقين مي کردن را گناه کبيره مي
تبليغ ديني و مذهبي در هر عصر مورد قبول  ,هاريب ايالتحق اين است که در 

روحاني را خوب  کيفيتلذّت عرفاني و  ,عام بوده است و باشندگان اين زمين
شامل  بيهارتوان گفت که مذهب دوستي در خمير و نهاد اهل  يم. دانستند مي

  .استبوده 
قدوم ميمنت لزوم صوفيان  با ين اسالمبصد سال است که دين ماً هشتبتقري

ها و  اين خطّه مطلع انوار گشت و در قريه, کرام در اين ناحيه ظهور يافت
 يفرمانرواي زير ايالت بيهاردر آن روزگار . شهرها بانگ دعوت حق بلند شد

ديوپال حکمران  ميالدي اندرامن  ١١٩٧در حدود . هاي بنگاله بود راجگان سين
حکومتش را اختيارالدين محمد بختيار خلجي استيصال کرد و که , بود بيهار

ضابطه در اين ديار از   با حکومت اسالميه. شهر لکهنوتي را پايتخت قرار داد
دهد که مسلمانان  خبر مي ات تاريخيد ولي واقعشفتوحات بختيار خلجي آغاز 

  .زمين آمده بودندسراين  بههم پيش از خلجيان 
نام   قبل از ورود امام محمد تاج فقيه مکّي و سيد قطب ساالر شخصي به

. داد مي آزارمؤمن عارف در قصبة منير اقامت پذير شده و راجه منير ايشان را 
به شده و بر روضة ر مدينه طيمؤمن عارف از زبوني حاالت تنگ آمده و رهسپا

  . فرياد کرده بود صرسول
بودند در خواب بشارت  المقدس مي حضرت امام تاج فقيه مکّي که در بيت

راه شمال  از ادشاه غزنين پلشکريان معيت  در صيافتند و از حکم رسول مقبول
رودخانة کرمناسانگ نزد بکسر سرحد مملکت . و مغرب وارد هندوستان شدند

مقابله آمدند و   کفّار به, سرحد را عبور کردند ،رفقاي سرفروش امام. بود منير
راجه , پسپا گريختند به سپاهيان راجه هزيمت گرفتند و, ميدان کارزار گرم شد
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روز مبارکي بود که ه  ٥٧٦المرجب  ست و هشتم از رجبيب. کشته شد به دروغ
شاهي را زير تصرف خود منير داخل شدند و قلعه و تخت  بهمسلمانان فاتحانه 

که  بودند رباني رساالر اين لشکر مبشره حضرت قطب ساالر علمبردا. آوردند
ديگر  ازشهيد شدند و در قصبة منهداوان نزد منير آسودة خاک هستند و 

و حضرت مير  رحالدين مرغيالني مجاهدان ارباب طريقت هم مانند شاه رکن
  .بودند رحالقادر گيالنيخواهرزادة حضرت شيخ عبد رحقطبي ابدال

 ـ يافت چون بر راجـة مرا نـوي  يداد امام از ديـن بهـاي    ر ظفـر ني  
  دين محمـد شـد قـوي   , سال آن  هست منقول از بزرگـان سـلف  

  ه ٥٧٦                      

نگارند که امام محمد تاج فقيه سه فرزند خودشان  الکرام ميةصاحب تذکر
  .دينة منوره باز گشتندم  را در منير گذاشتند و به

نشو و نماي اسالم  بيهارست که از اين خاک پاک در  منير نخستين جايي
اوليا و عارفان بودند و از  ,پسران عالي مقام امام محمد تاج فقيه. پذير شد ترقّي

 يحتّي مخدوم احمد يحي. گسترده شده است مناطقنسل ايشان در ساير 
مام محمد تاج فقيه فاتح منير حکومت منير ان اب رحپسر مخدوم اسرائيل رحمنيري
اختيارالدين محمد بختيار خلجي کردند زيرا که حکومت و فرمانروايي   را نذر به

  .١راصوفيه سزد نه فقرا و  پادشاهان را مي

  قطب اقطـاب زمـان مخدوم يحيي پادشـاه
  چون ز تخت ظاهري در خلوت باطن نهفت

  خري نـاز داشتآنـکه بـر پيـرايـه الفـقر ف
  شاهي مجاهد داد مفت ترک شاهي کرد و با

                                                      
  .٧٧ص , وسيلة شرف و ذريعه دولت  .١
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  شد دو تاريخش ز القاب شريفش خود عيان
  گفت» تارک ديهيم«و ديگر » مخدوم«کان يکي 

مقامات  تصوفعزم اشاعت اسالم و ترويج تعليم   بزرگان همين خانواده به
هاي  نفوس قدسيه اين دودمان گرامي قلب. شان ساختند گاهمختلف را اقامت

را  تصوفهاي فقر و  انساني را از ظلمت کفر و شرک زدودند و مراکز و خانقاه
شناسي گلزار شعر  دند و همين طور از علم پررسته و ذوق ادب و فرهنگنهابنا 

و سخن را هم سرسبز و شاداب داشتند زبان صداقت بيان ايشان عربي و فارسي 
هاي مقامي و رسمي را  غتبوده ولي از صالحيت خداداد ذهني و قلبي هم ل

  .آسان شود تصوففراگرفتند که تبليغ دين و کار 
هندوستان را  ،واقعه است که محمد بن قاسم ثقفي در عهد صحابه يکاين 

تعمير  ،زور شمشير و اخالق ستوده مسخّر کرده و در هند  از سند تا مولتان به
البتّه در حدود اواخر قرن , جا آغاز گرفته بود هاي درويشان جابه ها و دايره زاويه
رحل اجمير  در الدين چشتي سجزي خواجة بزرگ حضرت سيد معين ,ششم

پيروان سلسلة . وجود آورد به و يک مرکز بزرگ روحاني و عرفاني اقامت افکند
مايل بودند و صوفيان چشتيه در  بيهارايالت سوي   چشتيه در هند از ابتدا به

 رحچنانچه خواجه خضر پاره, دادند و روحاني ميها تعليم عرفاني  جماعت خانه
الدين  المشايخ حضرت نظام مريد و خليفة باب شيخ فريدالدين گنج شکر سلطان

حضرت آدم . تشريف بياورند) هاريب(پور  غياث بهدهلوي را خواستند که  رحاوليا
در قصبة جيوتلي  رحمريد و خليفة بابا فريد گنج شکر رحصوفي چشتي

الدين عثمان ملقّب  حضرت شيخ سراج. طريقة چشتيه را فروغ دادند) آباد عظيم(
 رقصبة داناپو  بهه  ٧٤٠در حدود  رحالمشايخ اخي سراج مريد و خليفه سلطان  به

سوي پاندوه شريف در ايالت بنگاله عزم سفر کرده  تشريف آوردند که ايشان به
ازين «: گفتند که مودند ميآمدند و قدم رنجه فر داناپور فرود بهي که وقت . بودند

دوران اقامت پاندوه شريف ايشان بندگي . »آيد خطّة زمين بوي چشت مي
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حضرت سيد مبارک حسين رضوي ابن سيد علي شير جاجنيري را مريد و مجاز 
در  تصوفتعليم طريقت و   خالفت گردانيدند و به  مشرف به, خويش ساختند

اي تعليمات روحاني و رشد و هدايت سلسلة در بنگاله اجر. داناپور مأمور کردند
ضابطه از حضرت نور قطب عالم پندوي که داماد و خليفه  با چشتيه
  .آغاز گرفت, المشايخ بودند شيخ

شيخ . سرعت فروغ يافت به بيهاردوم سلسلة سهرورديه بود که در 
خواجه احمد دمشقي و حضرت تقي مهسوي از خلفاي , الدين تبريزي جالل
اند که در بنگاله اين سلسله را  بوده رحالدين سهروردي يوخ شيخ شهابالشّ شيخ

الدين پير جگجوت و مخدوم احمد يحيي منيري  و حضرت شهاب ترويج دادند
. اوج رسانيدند  مسلک سهروردي را به بيهارالشّيوخ در استان  خلفاي شيخ

عرصة  کاشغر پا به در ه  ٥٧٠الدين جگجوت در حدود  حضرت مخدوم شهاب
 عحضرت سيدنا امام حسين ابن علي مرتضي  سلسلة نسبي ايشان به. دنيا نهادند

نويسند که مخدوم پير جگجوت پادشاه کاشغر  الکرام ميةصاحب تذکر. رسد مي
تاج و تخت را خيرباد گفته و مريد  ,ولي در عشق خدا و رسول ١.بودند
لشّيوخ ايشان را ا شيخ. الدين سهروردي شدند الشّيوخ خواجه شهاب شيخ

هند نمودند و   مسافرت به به اين سبب »جاي شما بر لب گنگ است«: فرمودند
ه  ٦٦٦قعده  ذي ٢١تاريخ  مقام جيوتلي به در تشريف آوردند و  بيهارصوبة  به

مرجع عوام و ) درگاه خام(نام کچي درگاه   مزار ايشان به, حق شدند واصل به
پير . روشني عالم با جگجوت است يعني پيرشان پير  لقب. منبع فيض عام است

يک شده بودند و هر  بيهاراز غالمان و چهار دختر وارد  يا عده با جگجوت
  .زوجيت صوفيان بزرگ آن روزگار درآمدند شان بهاندختر

مخدوم موسي  با دختر دوم رحمخدوم احمد يحيي منيري با بزرگدختر 

                                                      
٤٧٦صفحه تذکره الکرام،  . ١
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 و دختر چهارم رحر زمين کاکويمخدوم سليمان لنگ با دختر سوم, رحهمداني
خانوادة قديم صوفيان . ازدواج کردندشيخ حميدالدين پسر شيخ آدم صوفي  با

د که بيشتر مشايخ و صوفيان نباش بدين جهت از مخدوم پير جگجوت مي بيهار
نامور پيدا شدند چنانکه ذکرشان   از همين چهار شاخه بيهاربزرگ و ذي مرتبت 

  .رفتدر صفحات آينده خواهد 
از بزرگان مشرب زاهديه اولين بزرگ خواجة فخرالدين خداداد فرزند 

مقام   هندوستان آمده و به  اهللا شريف بهکعبةامام  رحالدين کبير خواجه شهاب
کالپي شريف و ظفرآباد کار , جونپور  ميرت اقامت گزيده و بعداً اوالدشان به
خرالدين خداداد مخدوم نبيرة حضرت ف. رشد و هدايت را اجرا کرده بودند

در . نام پير بدر شهرت داشتند به بيهاربدرالدين زاهدي بودند که در بنگال و 
المرجب در  از رجب ٢٧شب  به که ملفوظ گنج ارشدي چنين مرقوم است

شريف  بيهارمزار پرانوارشان در . ازين دنياي فاني چشم بربستنده  ٨٤٤
ن مير سلطان بلخي و حضرت شا فرزندان. سرچشمة فيوض و برکات است

  .بزرگ و معروف بودند از صوفيانالدين قتال زاهدي هم  شهاب
در حدود قرن نهم , سلسلة قادريه محتاج تعارف نيست ،تصوفجهان   در

که از اوالد محبوب سبحاني شيخ عبدالقادر  رححضرت عطاءاهللا بغدادي
دشان مشرف ساختند و هار را از قدوم ميمنت لزوم خويديار ب, بودند رحگيالني

مزار . راهي ملک بقا شدنده  ٨١٧در سال . اي سکونت اختيار کردند ويرانه در 
پس از ايشان . گاه عام است زيارت) شريف بيهار(گات  پرانوار در محلّه بيرشاه

که در سال  رحنا محمد القادري البغداديسيدالمرتبت  عظيمديگر يعنی بزرگي 
, آمده بيهارديار  بهه  ٨٤٦در حدود  ،گشودند ه دنياب شمبغداد چ در ه  ٨١٠

رشد و هدايت را عام کرده و طريقه قادريه را , تعليمات روحاني را فروغ داده
داعي اجل را لبيک ه  ٩٤٠عمر صد و سي سال در حدود   به. اند کمال رسانيده به

مسجد و شان  معتقد بود و براي به ايشان بسيار دريا خان بيهاروالي . گفتند
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مزار پرانوار در قرية امجهر شريف هنوز , بود خانقاه و کوشکي ساخته
  .گاه و مرجع خاليق است زيارت

المرتبت از   بزرگي عظيم ،الدين عرف جان من جنّتي حضرت مخدوم جمال
 رحالدين مدار مريد و خليفة حضرت شيخ بديع ،سلسلة قلندريه مداريه

صاحب جاه و جالل , دي شيرازي بودندمعاصر حضرت شيخ سع که پوري مکن
 فرمودندقدم رنجه  بيهارتازيانة مار درين ديار  با بر پلنگي سوار, و معرفت کمال
  :نويسند الدين جان من جنّتي مي دربارة همين مخدوم جمال شيخ سعدي

  يکي ديدم از عرصه رودبار
  که پيش آمدم بر پلنگي سوار

  چنان هول از آن حال بر من نشست
  نم پاي رفتن ببسترسيدکه ت

  تبسم کنان دست بر لب گرفت
  که سعدي مدار آنچه ديد و شگفت

  تو هم گردن از حکم داور مپيچ
  که گردن نپيچد ز حکم تو هيچ

  فرمان داور بود چو خسرو به
  خدايش نگهبان و ياور بود

  محال است چون دوست دارد ترا
  که در دست دشمن گذارد ترا

  ره اين است رو از طريقت متاب
  بنه گام و کامي که خواهي بياب

سرکشان را مسخّر ساختند و , سکونت ورزيدند) نگر جتّي(در هلسه شان يا
داشتند و آخراالمر عمر بسيار طويل . سلوک رسانيدندمنازل  طالبان حقيقت را به

مزارشان نام دريا خان بة اتاق بلند يبر کت. در هلسه چشم از جهان فاني بربستند
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گذار  است که از بندگان عقيدت شده اسم شاه سمن کنده با هاريب واليموهاني 
  .بودندوی 

آفتاب  ،عارفي بزرگ, ادشاه دهليپدر عهد فيروز شاه بن محمد تغلق 
از گيالن  رحالدين راستي حضرت مخدوم سيد شاه منهاج ،هدايت و عرفان

آوردند و اکتساب فيوض روحاني و عرفاني از قاره تشريف   شبه به) ايران(
العزيز در بلدة  هاري قدس سرهيالدين احمد ب حضرت مخدوم جهان شيخ شرف

پرست حضرت مخدوم جهان و پس از  بيعت گرفتند بر دست حق, دندنموهار يب
قصبة ه  ٧٦٢در حدود . رياضت و مجاهدات بسياري خرقة خالفت پوشيدند

 ٢٩تاريخ   عودشان رونق بخشيدند و همين جا بهورود مس باپهلواري را 
= معدن برکات «شان از کلمة  تاريخ وفات. حق شدند  واصل بهه  ٧٨٧الحجه  ذي
  .آيد برميه»  ٧٨٧

شيخي , الدين احمد زاد مخدوم جهان شيخ شرف عصر و برادر خاله  هم
پوش سهروردي بودند که بر غلغلة شيخي  عالي رتبه حضرت شيخ احمد چرم

الدين بلخي که والي بلخ و از اوالد حضرت ابراهيم  ايشان سلطان سيد شمس
هار آمدند و مريد و خليفة شيخ احمد يسوي ب  ادهم بودند کشان کشان به

حضرت مخدوم مظفّر  ،الدين بلخي فرزند همين سلطان شمس. پوش شدند چرم
 تن«شمس بلخي بودند که وي را پير و مرشدشان حضرت مخدوم جهان 

از اين خانوادة بلخي . اند گفته »الدين تن مظفر جان شرف, الدين جان مظفّر شرف
و عرفان مانند ستارگان درخشيدند  تصوفبزرگ و عالي مقام بر آسمان  انصوفي

  .گذاشتند از خود به جای تصوفو آثار بسيار مهم و پرارزش در زمينة 
از خارج کشور آمده و  بيهارمانند مشايخ باال اکثر صوفيان نامور در ناحيه 

مثالً حضرت ديوان . اند هاي خودشان را رواج داده سکونت ورزيدند و سلسله
حضرت مخدوم , الدين عشق قدس سره حضرت رکن, شاه ارزاني قدس سره

 .سمن ارولي قدس سره و غيره
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  هاي متفرقِ طريقت  هو شاخ ها هسلسل) ب(
  خانـه همـه زآفتـاب اسـت    اين   هر سلسله از طالي نـاب اسـت  

زيرا  »العلم و علي باا انا مدينة«: فرمودند مي )ص(حضرت رسول خدا
ذات موالي کاينات حضرت علي   و طريقت منتهي به تصوفهاي  همگي سلسله

منسوب است و اين هم خليفة اول  بهباشد الّا سلسلة نقشبندي که  مي رضمرتضي
  .تاز فيوض و برکات علويه منتفع شده اس

در همه ديار و امصار عالم که نعرة توحيد اسالم بلند شد صوفية کرام تعليم 
و  صوفياناين . رواج دادند, می شودطريقت را که مبني بر تزکيه و تصفيه باطن 

داشتند و هر سلسله داراي  مختلف معرفت و طريقت مي ها سلسلهمشايخ نسبت 
  .باشد يممشترک  ها لهسلسمشخّصات گوناگون بوده ولي مقصود اصلي جميع 
در تصنيف عارفانة خود  رضحضرت شيخ علي بن عثمان هجويري

ذکر   ي بانيان اين سلسلهماسا با را تصوف  سلسلهالمحجوب دوازده  کشف
  :شمرند از اهل باطن مي سلسله از اهل حق و دو  سلسلهده . اند فرموده

 رحعبداهللا بن حارث محاسبي: محاسبيه .۱

 رحصارابوحمدان ق: قصاريه .۲

 رحبايزيد بسطامي: طيفوريه .۳

 رحجنيد بغدادي: جنيديه .۴

 رحابوالحسن نوري: نوريه .۵

 رحسهيل تستري: سهيليه .۶

 رححکيم ترمذي: حکيميه .۷

 رحابوسعيد فراز: فرازيه .۸

 رحابوعبداهللا خفيف: خفيفيه .۹

  رحابوالعباس سياري: سياريه .۱۰
, شتنام سلسلة حلوليه مشهور گ که به سلسلة يازدهم از اهل ضاللت بوده 
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نام   شخصي به  بهسلسله را  نيدوازدهم. باني اين سلسله ابوحلمان دمشقي بود
فارس را فارس بن عيني بغدادي مريد  ،حضرت جامي. کردند فارس منسوب مي
  .اند منصور حلّاج نوشته

  :را ذکر کرده است  علّامه ابوالفضل هم در آيين اکبري چهارده سلسله
 طيفوريان  . ۲  حبيبيان  . ۱

 سقطيان  . ۴  کرخيان  . ۳

 گاذرونيان  . ۶  جنيديان  . ۵

 فردوسيان  . ۸  طوسيان  . ۷

 زيديان  . ۱۰  سهرورديان  . ۹

 ادهميان  . ۱۲  يانضعيا  . ۱۱

  چشتيان  . ۱۴  هبريان  . ۱۳

) ه ١١٠: م( رضحضرت خواجة حسن بصري هفيها از دو خل اين خانواده
م خواجة حبيب و دو) ه ١٧٧: م(يکي خواجه عبدالواحد بن زيد قدس سره 

که از خواجة  سانبدين , اند شده تشکيل )ه ١٤١: م(عجمي قدس سره 
و از خواجة حبيب  هبريه، چشتيه, ادهميه, عياضيه, زيديه  سلسلهعبدالواحد پنج 

, طوسيه, گاذرونيه, جنيديه, سقطيه, طيفوريه, حبيبيه, کرخيه  سلسلهعجمي نه 
  .تشکيل شده است ١فردوسيه و سهرورديه

ها همين  مدت) ١١٧٦: م( رححضرت شاه ولي اهللا محدث دهلوي گفتة هب
آن  برها است که عالوه  ولي قرن ندپرداخت شاد و هدايت خلق ميار به ها سلسله
اويسيه و , کبرويه, سهرورديه, اکبريه, قادريه, مانند جاميه یهاي ديگر خانواده

  .اند هوجود آمد  بهخانوادة خواجگان 
) ه ٦٣٣: م( رضالدين حسن چشتي سجزي رت معينخواجة بزرگ حض

                                                      
.٢٠٣ص , ٢ج , اکبري  آيين  .١
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سلسلة چشتيه را از سر نو زندگي دادند و خانوادة معينيه آغاز گرفت و از 
 رضدر نقشبنديان از حضرت عبيداهللا احرار. خانوادة خواجگان نقشبنديه برآمد

هاي  پس از آن رفته رفته خانواده. وجود آمد  خانوادة احراري به) ه ٨٩٥: م(
, سلسلة قدوسي) ه ٩٤٤: م( رحنو پيدا شد مثالً از شيخ عبدالقدوس گنگوهي نوبه

: م( رحاز خواجة باقي باهللا, سلسلة غوثيه رحاز شيخ محمد غوث گوالياري
سلسلة احمديه ) ه ١٠٣٤: م( رحاز شيخ احمد سرهندي, سلسلة باقويه) ه ١٠١٢

 ،آن برعالوه . يافت خانوادة آدميه ظهور) ه ١٠٥٣: م( رحو از شيخ آدم بنّوري
هم باقي نيست هم  انصورت گرفت ولي اکنون نام و نشانش یبيشتر یها سلسله

  :مذهب عشق و محبت است تصوفچنانکه 
ــري     اند آدمي و پـري  طفيل هستي عشق ــعادتي بب ــا س ــا ت ــي بنم   ارادت

  حافظ                                   

ي طريقت نمودار شده و رفته رفته ها هشاخ تصوف ها سلسلهدر هر قرن از 
اي بر  ولي هيچ وقت زير بار تعصّب و ترجيح فرقه ندتي مستقل و کامل يافتحيثي

عقيدة   به. دنجوي د و از تفرقه و تخالف معنوي دوري مينرو فرقة ديگر نمي
يک حقيقت کلّي در تمام عالم وجود دارد و تالش وحدت در کثرت ما  صوفيان
صوفي فرقي ميان مسجد و ميخانه . است تصوف ها سلسلههمه االشتراک در   به
  :بيند نمي

  در عشق خـانقاه و خـرابات فرق نيست
  هرجا که هست پرتوِ روي حبيبِ هست

صوفي . عالم صلح و آشتي است با هفتاد و دو ملّت بلکه با تصوفتعليم 
در اصل الفاظ حافظ وي   است و به» استوار«اين حال برسد در حالت   چون به

  :چنانکه, از هرچه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است
  مطلب طاعت و پيمان درسـت از مـن مست

  پيـمانه کـشي شـهره شـدم روز الست که بـه
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  من همان دم که وضو ساختم از چشمة عشق
  چـار تکبير زدم يکـسره بـر هرچه که هست

ه اال تيغ خويش را بر فسان الال تصوفغرض اين که صوفي در هر سلسلة 
  :زند اهللا مي

  ست» ال«حد هرچه محدود است  پيش بي
  کل شـي غـيـر وجــه اهللا فنــاســت

  که اوسـت يکفر و ايمان نيست آن جاي
  ست اين دو رنگ و بوستا زانکه او مغز

  رومي
را از نام چهار پير و چهارده خانواده در  تصوفهاي  بالعموم اين سلسله

شود که عده اين  ظاهر مي يانصوفهاي خانداني  ذکر آرند ولي از سفاين و بياض
اي مستقل و مستقيم  رود که هر يک از آن جاده بيش از بيست مي ها سلسله

  .دنباش طريقت مي
هار مقبول شد و يب ايالت  در هندوستان و شامل آنهايی کهطريقت   سلسله

د دارد وجو  شکل خانقاه  به و مراکز رشد و هدايت و تعليم و تلقينصورت   به
  :دش ذکر مي در زير مختصراً 

 سلسلة چشتيه .١
مشايخي که در هندوستان اجتماع کردند متعدد بودند ولي از آن ميان دو سلسله 

, رسد هاي صوفيان هند بدان دو مي که نسبت تعليم اکثر سلسله ندشهرت يافت
خواجه   نسبت نخستين تعليم اين سلسله به. سلسلة چشتيه و سلسلة سهرورديه

رسد که مريد و خليفة حضرت خواجه  مي) ه ٣٥٥: م( رحبواحمد ابدال چشتيا
مؤسس سلسلة . بودند) ه ٣٢٩: م( رحالدين ابواسحاق چشتي شامي شيخ شرف

اند ) ه ٦٣٣: م( رحالدين چشتي چشتيه در هندوستان خواجة بزرگ حضرت معين
ديده , ر شده استهار چنانکه سابقاً ذکيب ايالتکه پيروانش در هند مخصوصاً در 

  .شوند مي
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 سلسلة سهرورديه .٢

الدين  الشيوخ حضرت شهاب سلسلة سهرورديه منسوب و مشهور از شيخ
وي برادرزاده و مريد جانشين حضرت . است) ه ٦٣٢: م( رحسهروردي

بودند اما سلسلة سهرورديان که در ) ه ٥٦٣: م(الدين ابونجيب سهروردي  ضياء
تأسيس کردند ) ه ٦٦١: م( رحءالدين زکريا مولتانيشيخ بهارا د يهند منتشر گرد
هار تشريف يايالت ب بهالشّيوخ مستقيماً  اي از مريدان و خلفاي شيخ ولي عده

الدين پير  حضرت شيخ شهاب, رحآوردند مانند حضرت شيخ احمد يحيي منيري
جگجوت و غيره و تا دم آخرين بدينجا در رشد و هدايت خلق بسربردند و 

  .هرورديه در بين عوام مقبول گشتسلسلة س

 سلسلة قادريه .٣

 آمده و مؤسس اين حضرت شيخ عبدالقادر پديد» جنيديه«سلسلة قادريه از مکتب 
فيان از صو) ه ٢٩٧: م( رضحضرت جنيد نهاوندي. اند) ه ٥٦١: م( رضگيالني

 ,پرداختندمی  تصوفارزش دربارة  مهم و بحث پر  بهايراد خطا اوليه بودند و به 
 .بشر سخن گفت با زبان جنيد با گويند که براي مدت سي سال خدا مي

 سلسلة کبرويه .٤

وي . اند) ه ٦١٦: م( رضالدين کبري ولي تراش مؤسس اين سلسله حضرت نجم
بودند ) ه ٥٦٣( رضالدين ابونجيب عبدالقاهر سهروردي مريد و مجاز شيخ ضياء

خانقاه  در در خوارزم . روند شمار مي  و يکي از محدثين و مفسرين بزرگ به
ور  يک وقت از تعليم ظاهر و باطن بهره  خودشان هزاران طالب حق را به

ست از همين اي ههار بسيار فروغ يافت شاخيسلسلة فردوسيه که در ب. ساختند مي
  .سلسلة کبرويه

س فردوسيين فردوسي خواجة رکن همؤسخليفه مريد و ) ه ٧٣٤: م( رحالد
ين بوده که مريد و خليفه حضرت سيف رحين سمرقنديخواجة بدرالدالد 
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تراش قدس  الدين کبري ولي شان مريد و جانشين حضرت نجميو ا رحباخرزي
 .سره بودند

 سلسلة فردوسيه .٥
. اي از سلسلة کبرويه است شاخه ،سلسلة فردوسيه چنانکه قبالً نوشته شده است

  : نويسند االصفيا مي بدين سبب حضرت مخدوم شعيب قدس سره در مناقب
عرب و عجم   الدين در هند چنان برآمد که به آنکه خواجة رکن به«

پيران فردوسي , نام آوردند  که به شجرة معظّمة پيران را بس, هرسيد
  .»تترتل من السماء ذلک فضل اهللا يؤتيه من يشاءگويند که االلقاب  مي
بوده است چنانکه در مرکز اساسي و بسيار مهم فردوسيان در هند  بيهار
الدين فردوسي قدس  حضرت خواجة رکن. پردازان ديده خواهد شد فصل سخن
اين جهان فاني را وداع گفتند و در شهر دهلي هنوز مزار ه  ٧٣٤سال   سره به
  .شان مرجع خاليق است اقدس

 سلسلة نقشبنديه .٦
و  فتصواين مکتب ) ه ٧٩١: م(الدين محمد نقشبندي  حضرت خواجة بهاء

شان در هندوستان هم مثل ترکستان و  پيروان. سلسلة طريقت را تأسيس کردند
سه مقام . اين سلسله از سلسلة طيفوريه سرچشمه گرفته است. اند ندهکترکيه پرا

  :هست که صوفي نقشبنديه بايد رعايت کند
  ؛)هاي گوناگون خواهش(مقام مالحظه اعداد ) الف(
  ؛)خدا با جهان و به(مقام وقت ) ب(
  .مقام مالحظة دل) ج(

از  ،بازگشت و نگاهداشت, خلوت در انجمن, سفر در وطن, نظر بر قدم
  .است شده ل نقشبنديه شمردهواص

فروغ يافت و ) ه ١٠١٢: م(در هندوستان اين سلسله از حضرت باقي باهللا 
: م(پس از آن از امام رباني مجدد الف ثاني شيخ احمد فاروق سرهندي 
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  .ديام سلسلة مجدديه نقشبنديه مشهور گردن  به) ه ١٠٣٤

 سلسلة زاهديه .٧
نامند زيرا که حضرت ابواسحاق  در تذکره اين سلسله را گاذرونيه هم مي

الدين  خواجه فخر  هبرا امام اين سلسله گويند ولي ) ه  ٤٢٦: م( رحگاذروني
, امام مسجدالحرام رحالدين کبير خداداد بزرگ زاهدي پسر خواجه شهاب

حضرت نام   بهشيخي بزرگ  بيهاردر . دارد نسبت زاهديه  بهمشهور 
طلب حضرت مخدوم جهان از بنگاله تشريف   بدرالدين بدر عالم زاهدي به

 رانوا  مزار پر. کردند پهنآوردند و در اين ديار دامنة رشد و هدايت را 
شريف مرجعِ خاليق و منبع فيوض روحاني  بيهارمخدوم زاهدي در بلدة 

 .است

 يهيسلة ابوالعالسل .٨
از سلسلة نقشبنديه که نسبت تأسيس  شاخه ای استيه در اصل يسلسلة ابوالعال

پير و . دارد) ه ١٠٦١: م(نا امير ابوالعال اکبرآبادي قدس سره سيدحضرت  به
نا امير سيد عبداهللا اکبرآبادي بودند و ايشان نسبت سيدحضرت عم ايشان  ،مرشد

امير سيد عبداهللا عن حضرت خواجة محمد  :ترتيب اين  نقشبنديه داشتند به
الدين عبيداهللا احرار عن  يحيي عن حضرت خواجة عبدالحق عن خواجة ناصر

عن حضرت خواجة ) ه ٨٥١: م(حضرت خواجة موالنا يعقوب چرخي 
  .بهاءالدين نقشبند قدس اسرارهم

نعم حضرت مخدوم م. ترويج فراوان يافت بيهارسلسلة ابوالعالييه در 
از همين  بيهارت در صوبة ييابوالعال. آمدند و سکونت پذيرفتند بيهار به رحپاکباز

مخدوم , الدين عشق شان حضرت رکن و از خلفاي گسترش يافتشيخ بزرگ 
موالنا حسن رضا و صوفي محمد , حضرت غالم حسين داناپوري, حسن علي
هار و بنگاله منابع فيوض يب مناطق اهللا اسرارهم مشهوراند که در ساير دايم قدس
  .اند بوده
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 سلسلة شطّاريه .٩

مؤسس اين . گويند مي اين سلسله را در ايران و روم عشقيه و بسطاميه هم 
: م(الدين النوري البخاري  سلسله حضرت شيخ عبداهللا شطّار بن شيخ حسام

الشيوخ بودند و سلسلة ارادت از حضرت خواجة  اند که از اوالد شيخ) ه ٨٠٩
شيخ عبداهللا شطّار مريد . قدس سره داشتند) ه ٢٦١: م( رحد بسطاميبايزي

ي اين سلسله صلمرکز ا. حضرت شيخ محمد بن عارف فاريابي العشقي بودند
مشخّصات اساسي اين سلسله ازين قرار . سوماترا و جاوه است, هندوستان

  :باشد مي
خص که ش است توحيد در اين, نگويد, آدمي بايد چيزي جز من منم«

آن , يکي را بگويد و يکي را بشنود, يکي را ببيند, يکي را بشناسد
و  »من يک هستم«کند بايد بگويد  صوفي که از اين مسلک متابعت مي

  .١»شريک ندارم
پيروان اين مسلک عقيده ندارند که روح حيواني مانعي در راه وصول 

خدا   خدا است بلکه طبق شرايع اسالمي اعتقاد دارند که روح آدمي بايد به به
  .خدمت کند و خدا هم حاکم جهان است
از حضرت شيخ  رحعال شطّاري يدر قرن نهم حضرت ابوالفيض قاض

اهللا يةفرزندشان حضرت ابوالفتح هد. تندخرقة خالفت در بر گرف رحعبداهللا شطّار
الدين اين سلسله را  پير سرمست و مريد و خليفة شان شيخ ظهور حاجي حميد

 .توسعه دادند بيهاردر 

 سلسلة مداريه .١٠

) ه ٨٣٨: م(پوري  الدين مدار هرمزي مکن مؤسس اين سلسله حضرت شيخ بديع
تقريباً سه  رحت مداردر کتاب آمده است که عمر شريف حضر. قدس سره اند

                                                      
.١٦ص , از مهردادمهرين تصوف  .١
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بودند  رحپير و مرشدشان حضرت شيخ طيفور شامي. صد و نود و شش سال بود
و پيرشان شيخ عبداهللا علم بردار  رحالدين شامي و پير و مرشدشان شيخ امين

آله و پيرشان حضرت ابوبکر صديق خليفة رسول اهللا صلّي اهللا عليه و رحمکّي
  .سلّم بودندو

 سلسلة قلندريه .١١

الدهر قلندر غزنوي  الدين مبارک غوث حضرت نجم سلسله منسوب است بهاين 
خصوصيت مهم سلسلة قلندريه اين است که تنها بدو . قدس سره) ه ٨٠٨: م(

طوري که شيخ  به. داردنسبت وسلّم  آلهوسيدالمرسلين صلّي اهللا عليه  باواسطه 
بوده  رحد خضر روميمريد و خليفه حضرت مير سي رحالدين قلندري غزنوي نجم

و ايشان مريد و خليفه حضرت شيخ عبدالعزيز علمبردار بوده و حضرت 
  .اند وسلّم بوده آلهوعلمبردار از غالمان محمد مصطفي صلّي اهللا عليه 

الدين بينا دل  در هندوستان خليفة نامور حضرت قلندر غزنوي مخدوم قطب
  .ندجونپوري سلسلة قلندريه را فروغ و توسعه بخشيد

 سلسلة مولويه .١٢

الدين رومي قدس سره  حضرت موالنا جالل ،تصوفمؤسس اين مکتب فقر و 
در شهر بلخ تولّد يافت و در روز ه  ٦٠٤االول سال  بوده که در ششم ربيع
  .درود گفتندبدر قونيه جهان فاني را ه  ٦٧٢اآلخر سال  يکشبنة پنجم ماه جمادي

نند چشتيان اهميت خاصّي داشته و وجد و سماع و رقص نزد مولويان ما
  به شمارند و از آن تعبير جاي آوردن اين دو رسم را از جملة عبادات مي به
ين مولويان در تصفيه باطن مانند تمام بر اعالوه . کنند مي» چرخش«و » دوران«

مراکز اساسي اين سلسله در , روش معمول و متداول دارندصوفيه هاي  فرقه
  .شق و شام استترکيه و دم ةيقون

معلّم  عنوان  نده نشد ولي مثنوي شريف بهکسلسلة مولويه در هندوستان پرا
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رساني روحاني موالنا عام  روحاني در هر خانقاه و مدرسه جاي گرفت و فيض
  :شد

  هست قرآن در زبـان پهلـوي    مـولــــوي معنـــوي مثنــوي  

 سلسلة خلوتيه .١٣
حضرت . مشهور گرديد رحيسلسلة خلوتيه از نسبت حضرت شيخ محمد خلوت

شان تا  خانقاهالدين کبرٰي ولي تراش فيض يافتند و در  از حضرت نجم رحخلوتي
هاي  حلقه دوازده سال تعليم و حقيقت را فراگرفتند ولي رفته رفته اين سلسله به

 .مخصوص محدود شد و حاال سراغي ازين در دست نيست

 اللّهيه سلسلة نعمت .١٤
قادريه و يافعيه سرچشمه گرفته و پيروانش فقط در هاي  اين سلسله از سلسله

اهللا  مؤسس اين سلسلة مشهور حضرت شيخ امير نورالدين نعمت. ايران هستند
در ه  ٨٣٤سال  در حلب متولّد شدند و بهه  ٧٣٠بوده که در سال  رحولي کرماني
هي اهللا در ماهان خانقا در جوار مقبرة شاه نعمت. جهان باقي شتافتند ماهان به

  .کنند اللّهي و از پيروان اين سلسله در آنجا اقامت مي است که درويشان نعمت
  :در کتاب آمده است که

و جمعي از ) هند(رخ پسر تيمور و احمد شاه بهمن پادشاه دکن هشا«
 .١»حضرتش ارادت داشتند امرا و دانشمندان آن عهد به

 سلسلة مغربيه .١٥
اين سلسله را تأسيس ) ه ٥٩٠: م(الکبير ابومدين شعيب المغربي  حضرت شيخ

و خود  رضالدين ابن عربي  ايشان پير و مرشد حضرت شيخ اکبر محي. کردند
يکي  رححضرت شيخ احمد غزالي. اندرضمريد و خليفه ابو يعزّا حضرت مسعود

اين سلسله را  رححضرت علي شاذلي تونسي. از مشايخ همين سلسله بودند
 .عه دادندتوس

                                                      
  .٣٦٥ص , تاريخ کامل ايران از دکتر عبداهللا  .١
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 سلسلة شاذليه .١٦
 آناي است از سلسلة مغربيه و مؤسس  لسله چنانکه نوشته شد شاخهاين س

امام طريقت شاذليه ) ه ٦٥٦: م(حضرت شيخ ابوالحسن علي شاذلي قدس سره 
ي نترکيه شمالي و روما, افريقآپيروان اين مکتب در . اند»البحر حزب«و صاحب 
سلسله ين ا ممنوع است و صوفيان متعلّق به گری يدرين سلسله تکد. هستند

 . بايستي خودشان امرارِ معاش کنند

 سلسلة طيفوريه .١٧
العارفين شيخ طيفور بايزيد بسطامي قدس اهللا  مؤسس سلسلة طيفوريه سلطان

فيضان . درين سلسله سکر و غلبه اساس تعليم است. اند) ه ٢٦١: م(سره 
اهللا  حضرت سيد نعمت بيهاره و در صوبة رسيدهندوستان هم  سلسلة طيفوريه به
  .اين سلسله بودند به داراي نسبت قوي رحقادري فيروزپوري

 سلسلة خضريه .١٨
السالم  و لتحيةا  مناسبت حضرت خواجة ابوالعباس خضر عليه سلسلة خضريه به
: م( رحالدين جهانيان جهان گشت حضرت مخدوم سيد جالل. ناميده شده است

رت جهانيان جهان حض. روند شمار مي  از مشايخ همين سلسله به) ه ٧٨٥
مستفيض شدند و خواجة خضر از سيدنا  عاز حضرت ابوالعباس خضر رحگشت

  .اهللا صلّي اهللا عليه و آله وسلّم فيض گرفتند  موالنا محمد رسول

 سلسلة رفاعيه .١٩
 رحسلسلة رفاعيه در قرن ششم توسط حضرت شيخ ابوالعباس احمد کبير رفاعي

 رحمريد و مجاز شيخ ابوالفضل بن کامخحضرت رفاعي . تأسيس شد) ه ٥٧٨: م(
. است رحنام حضرت شيخ ابوبکر شبلي  چهار واسطه  پيش از ايشان به. بودند

  .اند صوفيان رفاعيه شغف از سماع دارند و در حجاز و شام پراگنده شده

 سيهووسلسلة طا .٢٠
شيخ ابوالخير اقبال الملقّب من رسول الثّقلين عليه   اين سلسله منسوب است به
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ايشان مريد و مجاز حضرت شيخ ابوالحسن . الحرمين سووطا به والسالم ةلصّالا
مريد و مجاز سيدالطّايفه حضرت جنيد بغدادي  رحو شيخ ابوالحسن, رحالسيرواني

  .بودند) ه ٢٩٧: م(قدس سره 

 سلسلة منعميه مهيمنيه .٢١
را اين سلسله  رححضرت شيخ ابوالفضايل بن عبدالمنعم و مجاز شيخ ابوالفتح

 رحالخير شيخ ابوالفتح مريد و مجاز حضرت شيخ ابوسعيد بن ابي. تأسيس کردند
  .اللمع ابوالنّصر سراج از مشايخ همين سلسله مشهوراند صاحب کتاب. بودند

از نسبت حاضر بارگاه لوالک حضرت  بيهاريه هم در صوبه يسلسلة ابوالعال
ه ناميده شد و اين سلسله منعمي ،يهيمخدوم منعم پاک قدس سره سلسلة ابوالعال

  .هند رايج گشت مناطق در ساير

 سلسلة اويسيه .٢٢
) ه ٣٧: م( رضالعشّاق خواجة اويس قرني حضرت امام در کتب اين سلسله به

اند زيرا که  منسوب است مگر مشايخ کرام دربارة اين سلسله اختالف نموده
لي در داشتند و نمي )ص(لقاي ظاهري از رسول مقبول  رضحضرت اويس قرني

را سلسله  هاکثر مشايخ اويس. اهميتي بسيار دارد ههر سلسلة طريقت اويس
گويند که اين صورتي از بيعت گرفتن است چنانکه رسول  مي کهدانند بل نمي

گرفتند که  رضه بيعت حضرت عثمان ذوالنّوريندر صلح حديبي) ص(مقبول 
ساني در غيبت موجود نبودند يعني بيعت ک )ص(ايشان در حضور رسول مقبول 

  .ها دارد است و اين هم شرط هاو گرفتن اويس
  :نويسند مي رحشيخ عبدالرحمن چشتي» مداري ةآمر«صاحب 

 »اشرفي  لطايف«حضرت مير اشرف جهانگير سمناني قدس سره نيز در «
الدين  فرمايند که در يک سفر مکّه  معظّمه من و حضرت شيخ بديع مي

مثل آن برگزيدة الهي فاقت داشتيم و مدار يکجا ر شاه  المشهور به
دانست و اويسي مشرب بود از باطن  ديگري نميرا بعضي علوم نوادر 
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 ه بهاويسياين مشرب , ظاهر پير و مرشد محتاج نبود  تربيت يافته به
و حضرت  رححضرت خواجه نظامي گنجوي… القدر است غايت عظيم 

سواي … ندبود ههم درين مشرب اويسي رحخواجة حافظ شيرازي
اند در ميان شيخ کبار يک خانوادة اويسي  ذکر شدهچهارده خانواده که 

الطّريقت  شيخ. منسوب گشته است رضخواجة اويس قرني است که به
گويد که قومي از  حضرت شيخ فريدالدين عطّار قدس سره مي

اهللا عزّ و جلّ باشند که ايشان را مشايخ طريقت و کبراي حقيقت  اولياء
پيران احتياج نبود زيرا که   گويند که ايشان را در ظاهر به ان مياويسي

ايشان را در حجرة عنايت خويش پرورش  )ص(حضرت رسالت پناه 
  داده اين بهاهللا عنه  رضيواسطة غيري چنانکه اويس را   دهد بي مي

که رونمايد  هاينجا رسانند و اين دولت ب بهست تا  غايت رتبه عالي
  .١»تيه من يشاءذلک فضل اهللا يؤ

سلسله به متعدد است و در عالم صوفيه   سلسلهمختصر اين که طبقات و 
 ١٧٥بيش از   به انتعدادش ند کها پراگنده شده هدر شاخ هدر سلسله و شاخ

ذکر آمده   هاي اساسي و مهمتر بيش از آن نيست که اينجا به رسد ولي سلسله مي
  .است

  خن پاياننه حسنش غايتي دارد نه سعدي را س
  بميرد تشـنه مستسقي و دريـا همـچنان بـاقـي

  مذهب و مسلک عارفان) ج(
  تسبيح و سجاده و دلـق نيسـت   به  جز خدمت خلق نيسـت  به تصوف

  سعدي                               
را  بشناسد و خداليم همه اديان و ملل اين است که انسان خودش را اتع

                                                      
.٦٧٧مخطوطة , ٣٠و  ٢٩ص , پتنا, دابخشکتابخانة خ, امدادي ةمرأ  .١
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ماسوي اهللا فاني است و . داني را تکامل بدهدو خدابداند و رشتة خودشناسي 
 عالم و هرچه که در عالم است خلق شده است و آدمي اشرف. اهللا باقي

سبب و غايت تخليق آدم عبادت . اهللا علي االرض خليفةالمخلوقات است بلکه  
=tΒuρ àMø)n$ :الهي بوده است yz £Åg ø:$# }§ΡM} $#uρ �ωÎ) Èβρß‰ç7÷è u‹Ï9را راضي  عبادت خدا ١

&θãè‹ÏÛr& ©!$# (#θãè‹ÏÛr#) کردن است و رمز عبادت در uρ tΑθß™§�9$#بلکه در  ٢Β ÆìÏÜ ãƒ 
tΑθß™ §�9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$#تبدون عشق و  )ص(اطاعت رسول. باشد ٣خدا و  محب
óΟçFΖ (ö≅è% βÎ :فرمايد خداوند قدوس مي. نامقبول است, )ص(رسول ä. tβθ ™7Åsè? ©!$# 

‘ÏΡθãè Î7̈?$$ sù ãΝä3ö7Î6ósãƒ ª!$#خدا واصل شدن منظور و مقصود  بهدر هر مذهب  ٤
 ،جسم را فنا کردن و روح را از سرچشمة اصلي و باقي آشنا کردن. باشد مي

  . تعليم اساسي هر کيش و روش روحاني است
ها و  روش با رود نگارنده را اسالمي مي تصوفاز آنجا که بحث تنها در 

تطابق  نذاهب ديگر هيچ سروکاري نيست الّا اين که ضمانة متصوفاعتقادهاي م
ذکر  به, ل صوفيانه و نظريات عارفانه که در بين اديان مختلف مماثلت دارداعما

  .رفته است
استوار  محبتاسالم را بر اساس عشق و  تصوفترين عامل قوي که  بزرگ
قيقت خدا را ح ،زيرا همين که عارف, وحدت وجود بود  عقيده به, هساخت

يعني جز خدا چيزي , ساري در همة اشيا شمرد و ماسوي اهللا را عدم دانست
  :نديد و قائل شد

  اي جمله معشوق است و عاشق پرده
  اي زنده معشوق است و عـاشق مرده

                                                      
  .۵۶آيه , ذارياتسورة   .١
  .٥٩آيه , سورة نساء  .٢
  .۸۰آيه , نساء سورة  .٣
  .٣١آيه , سورة آل عمران  .٤



  ٨٧/  دومفصل 

  

 محبتورزد و مسلک و مذهب او صلح کل و  هر چيزي عشق مي هنسبت ب
  :دگوين مي رحشيخ سعدي شيرازي, شود همة موجودات مي به

  جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست به
  عـاشقم بر همه عـالم که همه عالم ازوست

تر و باالتر از عشقي است که  وسيع, ولي عالم محبت و عشق خاص صوفيه
و معشوقي  »همه عالم ازوست«زيرا فرق است بين معشوقي که , سعدي فرموده

 »شهودي«يکي را , ه هستنددر دو گروصوفيه از اين رو . »همه عالم اوست«که 
وحدت شهود است و  »همه عالم ازوست«زيرا که , گويند »وجودي«و دوم را 

وحدت وجود چنانکه حضرت نورالدين عبدالرحمان  »همه عالم اوست«
  :نويسند ست و دوم مييدر اليحة ب رحجامي

  همسايه و همنشين و همره همه اوست
  در دلـق گدا و اطلس شـه همه اوسـت

  انجـمن فـرق و نهـانـخـانـة جـمع در
  بـاهللا همه اوسـت ثم بـاهللا همه اوسـت

فترين مکاتب فکر و فلسفه در  اين دو مهمد و هر دو ذات نباش مي تصو
از لحاظ . دنده ميذات حق را شرح و وضوح  با مخلوقات هبطاباري تعالي و ر

  .دگوين هم مي» توحيد ظلي«و » توحيد عيني«مطالب اينها را 
صوفي بزرگ و برجستة هندي حضرت غوث علي شاه قلندر قدس سره 

اند که  هاددر کتاب خودشان فرق بين اين دو فلسفه را بدين طور توضيح د
وجود يعني هستي حقيقي واحد است ولي اين وجود دو رخ دارد يکي ظاهر و 

 ª!$# â‘θçΡ: مرتبة جان است يکي نور است که براي جمله عالم به. يکي باطن
ÅV≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$#uρپرتوي از  همين نور وجود ظاهر است که در صورت . ١
اصل هر اسم و صفت و فعل که در علم ظاهر باشد . آيد نظر مي  ممکنات به

                                                      
  .٣٥آيه , سورة نور  .١



  )پرداز مشايخ سخن(هار يب نشينان جادهس/  ٨٨

  

مانند حقيقت همين وصف باطن است و حقيقت کثرت وحدت صرف است 
, دنباش ياز اين رو همه در کاينات تجلّيات حق م. امواج که عين دريا است

و وجود اين کثرت اعتباري از همين . »سبحان الّذي خلق االشياء وهو عينها«
  .»احلق حمسوس و اخللق معقول«, وحدت حقيقي است

  اتمتعينــــشــــد هســــتي مــــا   گــم ذات مــن اســت در صــفاتم
ـــم   کس را چه خبـر ز سـر مـا هسـت     ـــود کـايـنــات ـــرارِ وجـ   اسـ

که وجود کاينات و ظهور صفات مختلفه نويسند  الشهود مي دربارة وحدت
باشد از ذات و صفات واحد مطلق که در عدم منعکس و تجلّي  ظل و عکس مي

  :نيست بلکه مثالي محض است شود و اين ظلّ عين صاحب ظلّ ريز مي
  عکس يار است که دارد همه جا جلوه حزين

  سـت چـهره پـرداز در آييـنـة ايجـاد يـکـي
افتد که در بين اين دو نظريات  نده در اشتباه ميبدين شرح و وضوح خوان

د و نهر دو از اين معني تضاد دار قعةًبزرگ فرقي و تفاوتي نيست مگر وا
  .ي بوده استنترجمان رجحانات مختلف نفسا

وحدت » فلسفة فقرا«نواب سر احمد حسين نظام جنگ بهادر در کتاب 
  :اند نموده وجود و وحدت شهود را توسط نقشة زير متفاوت

  )هو الکل( الوجود وحدت
  اوست ،همه اوست يا اندر همه: نظريه
  .سکون  مايل به: رجحان

موجهـا  ؛ مخلوق از خالق جـدا نيسـت  
  عين درياست

  وصل
  من کيستم؟ اناالحق: اعتقاد

  عارف

  )هو الهادي( الشّهود وحدت
  همه از اوست: نظريه
  جوش  مايل به: رجحان
  من با او و او با من
  

  عشق
  من کيستم؟ انا عبده: عتقادا

  عاشق
 رحنام خواجه حسن نظامي دهلوي اي به در نامه رحعلّامه محمد اقبال الهوري



  ٨٩/  دومفصل 

  

  :نويسد مي
اند آيا  حضرت مجدد الف ثاني در مکتوبات خودشان بحثي فرموده«
عين اسالم » گسستن«نزدشان . »پيوستن«خوب است يا » گسستن«

 چون آن جناب… ايراني تصوف رهبانيت يا خالصاً» پيوستن«است و 
ساختم که مرا  من عرض مي. سرافراز فرموده» سرالوصال«خطاب   را به
اند در  همين امتياز که مجدد الف ثاني کرده. بخوانيد» سرالفراق«بايد 

  .١»آن وقت هم در ذهن ما بوده
در هر قرن معتقدان و پيروان بسيار داشته و استحکام اساسي   اين دو نظريه

شمرند و مجدد الف  وجود مي را امام مسلک وحدت رحابن عربي. است  گرفته
توان هر  نميولي در حقيقت , گويند را سرخيل روش وحدت شهود مي رحثاني

اين هم نبايد پنداشت که هر دو مکاتب . دو را ضد و خالف يکديگر گفت
  .استماً باطل ولز يديگرفکر يکجا نخواهد شد و اگر يکي حق است 

ت و بمناس  آيد و به مي رجحانات مختلفه بر ،حت مقتضيات حاالتت
گاهي رهنماي سرالوصال را افتد گهي . پذيرد موزوني اقتضا صورت مي
در ) ه ١١٧٦: م( رحاهللا محدث دهلوي شاه ولي. سرالفراق را حاصل شود

نام  اي به آهنگي وحدت وجود و وحدت شهود سعي نمودند و در نامه هم
ندي نظريات مختلف شيخ اکبر ابن عربي و شيخ مجدد الف ثاني را اسمعيل آف
ند که يکي از آن اصول اخذ و انجذاب دارد و ا شاه صاحب ديده. اند تطبيق داده

يکرنگي و مشابهت را نگاه کنند و  ،صوفيان وجودي. دوم فلسفة تطهير و تزکيه
ابن  ،رحهمداني ةالقضا عين. آرند نظر مي  اختالفات را به ،فلسفيان شهودي

 يو غيره از نوافالطونيت و فلسفة هندوي رحداراشکوه, رحرومي, رحغزالي, رحعربي
الدوله ءشيخ عال, رحمجدد الف ثاني, رحگزينند ولي ابن تيميه ها را بر مي خوبي

و در  رحزيب عالمگير پادشاه هند اورنگ, رحالدين احمد سمناني ابوالمکارم رکن

                                                      
.٢٦٥ص , ردوکوثر  .١
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محمد اقبال و غيره اين زرهاي فلسفيانه را بر محک  عصر جديد شاعر معروف
تلف  ،شريعت و دستور اسالمي زدند تا چيزي که بر عيار سخت شرعي نباشد

  .شود
ظاهر است اگر گروه اول وجوديان از ميان برود نشو و نماي فلسفه و 

گردد و  يمخانة آدمي تنگ و تاريک  ذهن, شود يمخياالت اسالميه درهم 
و چون طبقة دوم , و کار انديشيدن و سنجيدن را تعطّل بگيرد وسعت فکري

يعني شهوديان از کار بروند هر رطب و يابس بلکه معتقدات مضر و ملحدانه در 
چنانچه اين امر مورد توجه است که حضرت . فتاي مذهب ممزوج خواهد

مات اند بلکه مقامي از مقا مجدد الف ثاني هم وحدت وجود را يکسر نفي نکرده
  .اند صوفيانه تحت وحدت شهود شمرده

وجود و , صوفيان اسالم عقل و دل هر دو را در نظر دارند و ذات و صفات
قرار مرگ و زيست را مورد توجهات بيشتري , جبر و قدر, خير و شر, عدم
استحکام به کنند و  آيات قرآني توثيق مي باشان را  ند و افکار عرفانيده يم
عرفاني اين کنجکاوي و توضيح منطقيانة صوفيان بسيار  در مسايل. رسانند مي

هاي فلسفيان مکاتب ديگر و غير  باشد در برابر سعي قوي و مدلّل و استوار مي
ذات واجب نسبت  يک جاي جمع آورند و به اضداد را به يان،صوفاسالميه 
  :سزد ايشان را اين هنر خوب مي, دهند مي

  تنفي آن يـک چـيز و اثبـاتـش رواسـ
  چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست

مسئلة ذات و صفات يا مسئلة وحدت و کثرت در نزد صوفيان و فلسفيان 
ها کنجکاوي و  طبقة عارفان در حلّ اين عقده. از ابتدا قابل غور بوده است

 رحالخير حضرت شيخ ابوسعيد ابي. دلبستگي زياد نمودند و کامياب شدند
  :گويند مي
جوييم  اکنون خود را مي, يافتيم و گاه نه مي گاه ،جستيم حق را مي«
  :همه او شديم و همه اوست, يابيم نمي
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ــه   که چون اين چنين و چـرا آنچنـان    چــون و چــرا در شــدم ســاليان ب
  ١بيداري آسان تـرش گشـت درد   هب  چو از خواب بيدار شد خفتـه مـرد  

  :سرايند چه خوب مي رحالدين عبدالرحمن جامي حضرت نور
  الف گشت و الف گشت حروف يک نقطه

  وصوفــنام م  رفي الف بهــدر هر ح
  سخن  چون حرف مرکّب شده آمده به

  ست سخن نقطه درون چون مظروف ظرفي
داخالً معلوم و غير , ذات خارجاً مخلوق است. ست بين حق و خلق ربطي

از کتاب و سنّت هم آشکار است که ذوات خلق را ظاهر و , ذات حق است
ت را چنين تواند عيني ت ميوجود غيري با ؛اول و آخر حق است ؛ن حق استباط

ذاته بدون تبدل و  د که فرض کنيم حق تعالي بحاله و باوصافه و بحدکرتوجيه 
خود ظاهر  ذريعه صفت از صورت معلوم خود به  بدون تعدد و تکثّر به, تغير
طور وجود   وجود ظاهر بهخلق در  که موافق معلوم نمود  از اين رو به و شده

همين صداقت عظمي را , پيوسته گرددباشد و اعتبارات الهيه از خلق   ظلّي مي
  .گويند صوفيان اسالمي تنزّالت ستّه مي

ت داراي صداقت است نه طوري که در سابق نوشته شده است عيني  به
حق تعالي. ت از اين رو شي غير ذات حق نيست بلکه عين ذات حق استغيري 

 خدای. از اعتبارات همگي خلق منزّه و سبحان است ليس کمثله شياز روي 
شان چيست؟ عقل و فهم و حواس و قياس در اين  تلحاظ کنه و ماهي  تعالي به

زيرا که عقل و فهم و حواس و قياس همه نو , باب عاجز و ناکاره مانده است
چنانه حضرت , شدتواند  پيدا و حادث است و حادثات را تنها ادراک حادث مي

  :اند فرموده رحجامي
  در ذات و صفات حـق کمـاهي نرسـد     انديشــه در اســرار الهــي نرســد   

                                                      
.چاپ ايران, ٣١٨ص , اسرارالتّوحيد  .١
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  در ذات مبـــرا ز تنـاهـــي نـرســـد  علمي که تناهي صـفت ذاتـي اوسـت   
  :کل الناس يف ذات اهللا محقاءّالدين ابن عربي که  شيخ محي هب قولي منسوب است

  از چينعنقا شـکار کـس نشـود دام بـ
  دست است دام را کاينجا هميشه باد به

از همين درماندگي عقل و فهم و ادراک ناگزير است که تماشاي قديم در 
  .را عرفان و وصل الهي بشود صوفيانحتّي , صورت حادث بکنند

اي که هيچ  عقيده  به. يگانگيِ خداست, و الهيات معني وحدت تصوفدر 
 رحخلوق يکي هستند چنانکه امام غزاليخالق و م, شي جز خدا حقيقت ندارد

او منبع , گويند که خداوند اراده است او در همه جا و در همه چيز هست مي
و عارفان شرايع  صوفيانهمين سبب است که قسمت اعظم . باشد وجود مي
خدا جمال اعلي و وجود , اند ي قرار دادهيروي اساس عشق و زيبابخود را 
خواهد کامل شود  ازين رو کسي که مي.  »ب اجلمالاهللا مجيل و حي«, مطلق است

  .»ختلقوا باخالق اهللا«, بايد از خدا تقليد کند و بکوشد مثل او شود
توحيد نه آنست که «: گويند مي) ه ٤٨١: م( رحخواجه عبداهللا انصاري هراتي

فنا يف اهللا و  و» او يگانه گردي با او تعالي را يگانه داني بلکه توحيد آن است که
 رحدر نظر حضرت جامي. داندمی شدن را منزل حقيقي جادة طريقت  واصل باهللا

مقصود از اصطالح فنا اين است که باطن جويندة حق کامالً از پرتو حق منور 
باشد شعور نماند و فنا خود يک حالت طبيعي  گردد و بدانچه جز از حق مي

ج است و وحدت در اصل درک مقام حقيقي ايزدي از ادراک بشر خار. گردد
او مدرک ولي او از احاطة  کامل که در او هيچ گونه کثرت نباشد همه چيزها به

  .ادراک بيرون است و اين وجود حقيقي يگانه را مراتب بسيار است
که  نويسند در اليحة آخر کتاب لوايح مختصراً مگر جامع مي رححضرت جامي

عينين علمي که آن را حضرت حق سبحانه تعالي را دو تجلّي است يکي تجلّي 
صور اعيان ثابته و  فيض اقدس نيز گويند و آن ظهور حق هست بر خودش به

يکي بر . شود دوم تجلّي شهودي وجودي که فيض مقدس گفته مي, استعداد آن



  ٩٣/  دومفصل 

  

باطن متوجه است که آن را عقل کل گويند و دوم بر ظاهر بر صفت نفس کل 
  .گردد که علّت مستقيم ظهور موجودات مي

  بشـنو سـخني مشـکل و سـري مغــلق
  اعيان ملحق هر فعل و صفت که شـد به

  ما ست به از يک جهت آن جمله مضاف
  ١حق وز وجه دگر جمله مضاف است به

حاصل آنکه مذهب صوفيان و عارفان عشق و محبت است و عشق از 
و , جمله احوال است يعني بالذّات از مواهب الهي است نه از مکاسب بشري

حال , حال قرب, حال مراقبه, شمارند را ده گونه مي» حال«اللّمع  حب کتابصا
, حال اطمينان, حال اُنس, حال شوق, حال رجا, حال خوف, )عشق(محبت 

  .حال مشاهده و حال يقين
در . است تصوفترين مباني و اصول  ترين و عالي حال محبت يکي از مهم

پس از گذشتن از مراحل  تصوفمين طبقات صوفيان که قبالً گفته شده ه ميان
مذهب عشق و محبت وارد  ،افکار و آراي گوناگون با مختلفه و اختالط

  .دشو يم
  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما

  هـاي مـا اي طبيـب جمــله علّــت
  رومي

  گـر عشق نبـودي و غـم عشـق نبـودي
  چندين سخن نغز که گفتي؟ که شنيدي؟

  محمود شبستريخ يش
االنام شيخ  االسالم مخدوم اقتباسي از مکتوب حضرت شيخ نجايد در اجا دار

                                                      
.١٩٢٨, مطبوعه رائل ايشياتک سوسايتي, لوائح  .١



  )پرداز مشايخ سخن(هار يب نشينان جادهس/  ٩٤

  

در زير نقل » در حکم عشق و محبت«الدين احمد يحيي منيري قدس سره  شرف
  :باشد مي تصوفآيد که ترجمان مذهب حقّه اهل 

بدانکه , الدين رزق اهللا کمال محبت برادرم شمس .بسم اهللا الرحمن الرحیم«
د مر بنده را و محبت بنده مر خداوند را درست است و کتاب و محبت خداون

صفتي است   سنّت برين وارد است و امت را برين اجماع است که حق تعالي به
محبت از … که دوستان او را دوست دارند و وي دوستان خود را دوست دارد

ال خود افزايد و کم جمال معشوقي تعلّق گيرد و هر ساعتي مي اول نظر که به
نهايت رسد که ديگر زيادتي نتواند پذيرفتن از شوايب  چون به, کند طلب مي

شهوات آزاد گردد و از عاليق نفساني مجرد گردد و در غايت دوستي از وصل 
 و هجر و رنج و راحت و از قرب و بعد فارغ گردد و از آنجا روي در تلف

اينجا اسم , ق قيام نمايدمراد عش  ها بگويد و به ترک نصيب  و به ،خويش نهد
عشق پذيرد و چون اسم عشق پذيرفت از واليت خيال و اوهام بيرون شود و از 

پس اسم عشق بر غايت دوستي و کمال محبت رونده , قبل انوار الهي اسم پذيرد
شناسد عارف  تا مي, داند عاقل گويند پرستد عابد گويند و تا مي نهند تا مي
کند  صدق قصد او مي  کند زاهد گويند و تا به ميتا از غير احتراز  ،گويند

مخلص گويند و تا در دوستي قدم نهد مشتاق گويند و چون در رضاي او جمله 
کند  ا براندازد خليل گويند و تا در شهود او وجود خويش بذل ميه آفريده

ويش را يکبارگي در وجود چون چنان شود که فنا و بقاي خ. گويند حبيب مي
اند که عشق از نور شهود دوست ازلي  عاشق گويند و گفته, دکن دوست تلف

تولّد کند مانند برقي است که درآيد نور در ديده نهد و آواز در گوش نهد و 
سرعت در حرکت و اعراض از آفرينش در صفت تا اگر از عاشق کاري رود در 

اند و عشق  اختيار او و اين همه عبارت از عشق است که گفته عشق دوست بي
قوت فهم و بيان   از بيان و برهان معلوم نشود و او برتر از آن است که به

جمال  ديده کشف و عيان به هپيرامون سراپردة جالل او کسي تواند گشت يا ب
  :اند حقيقت او نظر تواند کرد چنانکه گفته



  ٩٥/  دومفصل 

  

  عشقم که در دو کون و مکانم پديد نيست
  عنقاي مغـربـم کـه نشـانـم پديـد نيست

  ام ز و غمزه هـر دوجهان صيد کـردهاز نـا
  منگر بـدين کـه تير و کمانم پديد نيست

  چـون آفـتـاب بـر رخ هـر ذره ظـاهـرم
  وز غـايـت ظهـور عيـانـم پـديـد نيست

  چون هرچه هست در همه عالم همين منم
  مـانند در دو عـالـم از آنـم پديد نيـست

و خاک بر سر پاشان آنکه از جامه دران , جوشان و خروشان باش ،تا هستي
ها  گويند که در مصيبت عهد مصطفي صلّي اهللا عليه و آله وسلّم تا اکنون مي

يان زدگان اين حديث در قلم مغنّ جامه بدريد و لکن درد عاشقان و سوز مصيبت
  :گويد میاين است که , نيايد

  محکم به ةدل گفت ز عشـق تـوبـ
  بد گفت ز عشـق جان مـن خرم به

  بـاد دل مـن از ميان مـن و تو گُـم
 »١بدگوي ز روي هر دو گيتي کم به

 

 

RRR  

                                                      
  .١٣٤-١٣٧ص , توب چهل و هشتممک  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٩٦

  

  فصل سوم
  بيهاردر  تصوفتأثير زبان فارسي در اشاعة 

  پردازي مشايخ ذوق شعري و سخنو 

  بيهارقلمرو صوفية  زبان فارسي در) الف(
  هر سر شاخ درين باغ هوايي دارد

  هر گلي رنگي و هر مرغ نوايي دارد
  نظيري

, امير تيمور لنگ, محمود غزنوي, الدين غوري مانند شهاب يفرمانروايان
فارسي زبان , هندوستان آمدند  الدين محمد بابر و غيره که از خارج بهظهير
زبان مردم , ها فارسي زبان درباري و رسمي شد و تا مدت, فارسي تاًطبيع. بودند

گذشت زمان  با حتي, تحصيل کرده و نيز زبان شعر و ادب و مکاتبه بود
ن اد و بدين زبان چنفارسي را فراگرفتن, دانشجويان و شاعران و اديبان هندي

مراتب محفوظ   به  نام ،دست دادند که در تاريخ فرهنگ و ادبيات فارسي در هند
  .شده است

 گروه صوفيان و مشايخ هم در طي دوران حکومت مسلمانان بر هند و اکثر
هند آمدند و براي تبليغ و ترويج مذهب اسالم و به لشکريان فاتح خارجي  با

زبان اين افراد بزرگ . اين کشور پراگنده شدند قمناطتعليمات صوفيانه در 
. نمودند يمگفتند و مکاتبه  يکديگر سخن مي با زبان شعر فارسي با فارسي بود و

هاي مهم و پر استناد که دربارة  ها و کتاب ايشان ملفوظات و مکاتيب و رساله
 که اند گذاشته است از خود بجای نکات و مسايل و فلسفة عرفاني و روحاني

هند چه در نثر و چه در  درهاي فارسي  کتاب. زبان فارسي بوده است به بيشتر



  ٩٧/  ومسفصل 

  

د و شمار نباش يمعناوين و موضوعات مختلف  زندگي را دارا  ننظم بيشتري
قاره موجود و محفوظ است عجب  امروز درين شبه به هاي خطّي که تا نسخه

  .گذرد نيست که از آنچه در ايران هست در مي
در که است هند و مهم بزرگ هند، ناحيه ای  يالتهایا در ميان هاريازين رو ب

ه صوفيان و غير صوفيان چه مصنّفهاي خطّي در نثر و شعر فارسي  اينجا نسخه
هندوان و چه مسلمانان در دسترس است و اين وظيفة دانشجويان است که اين 

ان توجهي ها ناشناخته مانده است و بد هاي کتابخانه ها را که در قفسه گنجينه
  .نداننشده بيرون بياورند و بشناس
همه  در هار سکونت ورزيدند ويب يالتهاي مختلف ا صوفيان کرام در خطّه

د و سلسلة تدريس و ارشاد و توسعه دادن وردنوجود آ به  و خانقاه  جا رباط
منير . استچنانکه سابقاً نوشته شده , انه صورت پذيرفتتصوفمشرب و مسلک 

پهلواري  ,بيتهو شريف, امجهر شريف, آباد عظيم, داناپور, شريف بيهار, شريف
سيوان و غيره , مظفّرپور ،پور حاجي, هسرامش, بهاگلپور, گيا, نوآباده, شريف

شده شمرده  تصوفهاي  و عرفا بوده و مراکز سلسلهصوفيان مساکن و اماکن 
 هسي زبان بودهار فاريهاي ب و عرفا و مشايخ در تمامي خانقاهصوفيان . می شود

ملفوظات و . ندا هبود پردازي هم داراي مقامات شامخ و سخن ءو در انشا
شان  هاي اشعار فارسي هاي عالمانه و فلسفيانه و ديوان مکتوبات و کتاب

هاي شعري مانند آثار اهل زبان ايرانيان  برخوردار از محاسن فرهنگي و صنعت
فارسي براي ارشاد مردم در که در اوايل آن روزگار شعر و نثر  چرا. است
در در مجالس سماع و وعظ و ارشاد و . رسوخ کرد صوفيانها و در آثار  خانقاه

زبان ساده و شيرين , وجود آمد  هاي صوفيانه که به همه کتب عرفاني و منظوم
  .کار رفته است  فارسي به

که مورد توجه خاص و  بيهاربرخي از آثار ارجمند و پرارزش صوفيان 
و عرفا و صوفيان  به تنها  رود و اين همه مختص  شمار مي د است در زير بهاستنا

  :مثالً. باشد مي بيهارمشايخ برجسته اين ديارِ هميشه 



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ٩٨

  

الدين احمد  المحقّقين مخدوم جهان شيخ شرف تصانيف و تأليفات سلطان .١
  )ه ٧٨٢تا ه  ٦٦١(ي قدس سره بيهار

  مکتوبات
, ست و هشتيمکتوبات ب. ٣, صدي مکتوبات دو. ٢, مکتوبات صدي. ١
  .فوايد رکني .٤

  ملفوظات
, خوان پرنعمت. ٨, القلوب راحت. ٧, المعاني مخّ. ٦, المعاني معدن. ٥
تحفة . ١٣, المريدين مونس. ١٢, گنج اليعني. ١١, مغزالمعاني. ١٠, کنزالمعاني .٩

  .المحقّقين تابر. ١٥, الصغر ظوملف. ١٤, غيبي

  تصانیف
, ارشادالسالکين. ١٨, عقايد شرفي. ١٧, لمريدينا شرح آداب. ١٦
, اوراد اوسط. ٢٢, اوراد خرد. ٢١, اجوبه کاکويه. ٢٠, ارشادالطّالبين .١٩
. ٢٧, رسالة مکّيه .٢٦, رسالة اشارات. ٢٥, اجوبه زاهديه. ٢٤, فوايدالمريدين .٢٣

  .اوراد کالن
  :نويسد ميعلّامي ابوالفضل  ،صاحب آيين اکبري ،دربارة مخدوم جهان

از آن ميان مکتوبات  ،يادگار) مخدوم جهان(و فراوان تصانيف از او «
  .١»او در سرشکني نفس آزمون دارد
 رحدربارة همان مکتوبات حضرت مخدوم رحموالنا عبدالحق محدت دهلوي

  :طرازاند رقم
او را تصانيف عالي است از جمله تصانيف او مکتوبات مشهور و «

بسياري از آداب طريقت و اسرار حقيقت  ,ترين تصانيف اوست لطيف

                                                      
.١٧٢ص , ٣ج , ين اکبرييآ  .١



  ٩٩/  ومسفصل 

  

  .١»در آنجا اندراج يافته
  )ه  ٧٧٦تا  ٦٥٧. (رضپوش تيغ برهنه آثار ارجمند حضرت مخدوم احمد چرم .٢

  رساله در توحيد. ٢, )فارسي(ديوان . ١
  )ه ٨٠٣: م(فردوسي  رضآثار حضرت موالنا مظفّر شمس بلخي .٣

هاي  غزل ني مشمول برديوا. ٣, شرح عقايد نسفي. ٢, دويست مکتوبات. ١
  .فارسي

  )ه ٨٤٤: م( رحيآثار حضرت مخدوم حسين نوشه توحيد بلخ .٤
, ديوان غزليات. ٤, حضرات خمس. ٣, گنج اليخفي. ٢, مکتوبات. ١

مثنوي افتخار . ٧, مثنوي چهار درويش. ٦, مثنوي زادالمسافرين .٥
  .حسيني

  )ه ٨٥٥: م( رحآثار حضرت مخدوم حسن دائم جشن بلخي .٥
  المعاني لطايف. ٢, االسرار فکاش. ١

  )ه ٨٩١: م( رحآثار حضرت مخدوم احمد لنگر دريا .٦
  ديوان. ٣, ملفوظات. ٢, القلوب مونس. ١

: م( رحر بسيار مهم و پرارزش حضرت مخدوم شاه شعيب فردوسياثآ .٧
  )ه ٨٢٤

  االصفياء مناقب. ١
در اطوار شريعت و ه  ٩٢٩ه در سال مصنّفجواهر خمسه در دو جلد . ٢

  .تصوفک و طريقت و سلو
  )ه ١١٢٨: م( رحاهللا منيري فردوسي اثر حضرت شيخ هدايت .٨

  ه ١١٢٠ه در سال مصنّف, القواعد هدايت. ١
  )ه ١١٥٠تا  ١١٠٠( رحالحق قادري پهلواروي اثر ملّا وجيه .٩

  )تصوفدر آداب (السالکين هةنز. ١
                                                      

.١٩٤ص , تاريخ سلسلة فردوسيه  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١٠٠

  

  )ه ١٢٠٠ - ١١٢٤( رحآثار ملّا وحيدالحق ابدال پهلواروي .١٠
  فوايد احمدي. ٤, العاشقين عين ةقر. ٣, ةزاداآلخر. ٢, بهمة طيشرحِ کل. ١

  )ه ١٢٥١ - ١١٧٧( رحآثار ملّا احمدي پهلواروي .١١
, مجموعة فتاوي. ٣, اهللا لغري  به ما احلّرسالة . ٢, اهللا تفسير بسم. ١

  .حاشية تحرير اقليدس .٤
 -  ١٠٩٨( رحاهللا قادري پهلواروي العارفين شاه محمد مجيب اثر مهم تاج .١٢

  )ه ١١٩١
   صالنّبي فضل. ١

  )ه ١٢٧١ - ١١٩١( رحآثار موالنا شاه محمد هادي پهلواروي .١٣
, حاشيه تهذيب. ٣, الحکم حاشيه فصوص. ٢, ترجمة منظومة قصيدة برده. ١

  الحسابصةحاشية خال. ٤
  )ه ١١٦٨: م( رحاثر گرانقدر حضرت امراهللا بن منيراهللا پهلواروي .١٤

  بن عربيتحليل معضالت ا. ١
  )ه ١٢٢٥ - ١١٩١( رحر حضرت شاه محمد ابوالحسن فرد پهلوارويآثا .١٥

  رسايل مختلفه. ٣, دواوين. ٢, سماع مع مزامير زرسالة جوا. ١
 )ه ١٢٨١ - ١٢١٨( رحي داناپورييثر حضرت شاه محمد قاسم ابوالعالا .١٦

  نحات قاسم. ١
   رحيياهللا چشتي ابوالعال العاشقين شاه حيات اثر پربهاي شمس .١٧

  )ه ١٢٦٣مخطوطة (عارفين الحجة. ١
 - ١٢٣١( رحآثار حضرت سيد محمد عطا حسين چشتي فاني داناپوري .١٨

  )ه ١٣١١
  ,مثنوي سر عطا .٤, مثنوي سر حق. ٣, کنزاالنساب. ٢, العارفين کيفيت. ١

. ٨, فسانة دلپذير منظوم. ٧, )منظوم(گنجينة اوليا . ٦, السالکينقيقةد. ٥
تذکرة  .١١, الشهادتينةتذکر. ١٠, ه مجلسدوازد. ٩, نسيم منظوم بيهار

. ١٥, انوار قطبيه. ١٤, مشهود چشتيه. ١٣, اسرار نقشبنديه. ١٢, امامين
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, المنعميه احوال. ١٧, فيض نظاميه. ١٦, لمعات فريديه
  الواصلين کلمات ١٨

  )ه ١٢٧٧ - ١١٩٥( رحقادري پهلواروي ةاثر مهم حضرت شاه ابوالحيو .١٩
  الکرام در دو جلدةتذکر. ١

  )ه ١٢٨٧ - ١٢١٧(بهاي حضور شاه اميرالدين ظلوم فردوسي   اثر بيش .٢٠
  ديوان غزليات و قصايد. ١

 -  ١٢٤٨(آثار پرارزش جناب حضور شاه امين احمد ثبات فردوسي  .٢١
  )ه ١٣٢١

, گل بهشتي. ٤, گل فردوس. ٣, اآلليسلسلة. ٢, شجرات طيبات. ١
. ٩, سالة علم نجومر. ٨, شهد و شکر. ٧, افزا عبرت. ٦, النعيمضةرو .٥

  مجموعة رباعيات. ١٠, رسالة علم رمل
  )ه ١٢٣٢ - ١١٥٦( رحپانتآثار شاه محمد نورالحق  .٢٢

  الطّريقت انوار. ٣, دواوين غزليات. ٢, تصوفرسايل مختلفه در . ١
  )ه ١٢٩٥ - ١٢٤٩( رحآثار موالنا شاه محمد علي حبيب نصر پهلواروي .٢٣

. ٤, رسالة شواهدالجمعه. ٣, ت ستّهاالؤرسالة س. ٢, رسالة نعمت عظمي. ١
  اسوة حسنه. ٥, ديوان معجز بيان

  )ه ١٢٣٤ - ١١٨٤( رحآثار شاه محمد ظهورالحق ظهور پهلواروي .٢٤
, فيض صغير .٤, فيض کبير. ٣, تسويالت الفلسفه. ٢, اعيان در علم منطق. ١

, صالنّبي کسب .٧, اثبات ايجادالخير عن الحق. ٦, تنويرات .٥
, الهاميه فيوضات .١٠, المآثم معاصم .٩ ,نواهي و اوامر .٨

  ديوان غزليات فارسي. ١٣, يدالحقيتا. ١٢, النصيح نصح .١١
 -  ١١٩٣( رحآثار حضرت موالنا شاه محمد ابوتراب آشنا پهلواروي .٢٥

  )ه ١٢٧٠
غزليات . ٤, رسالة حلّت نان پاؤ. ٣, رسالة تعديه بلوغ. ٢, تعليم الطّهارت. ١

  فارسي
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  )ه ١٢٥٨(:  رحيسن چشتي بيتهوحضرت شاه غالم حر ارجدار اثآ .٢٦
  مثنوي کارستان عشق. ٢, ديوان حسن. ١

  )ه ١٢٥٨: م( رحپوري آثار مخدوم سيد شاه قاسم حاجي .٢٧
  مثنوي. ٢, ديوان غزليات و قصايد. ١

  )ه ١٢٢١ - ١١٩٠( رحآثار موالنا حافظ شاه عبدالغني قادري پهلواروي .٢٨
. ٣) در منطق(العقود  حل. ٢, ت مکّيهمواطن التنزيل حل غوامص فتوحا. ١

  ديوان فارسي. ٥, حواشي صدرا. ٤الورود مةرساله مغالطه عا
  )ه  ١٣٠٢ -  ١٢٥٤( رحآبادي ي عظيميآثار حضرت شاه محمد يحيي ابوالعال .٢٩

. ٢, اکبرآبادي قدس سرهدر مدحت حضرت ابوالعال (ديوان فارسي . ١
  کنزالتواريخ

  )ه ١٣٠٤ – ١٢١٦( رحواروياثر حضرت قاضي مخدوم عالم پهل .٣٠
  ده مجلس  به المجالس معروفةعمد. ١

  )ه ١٣٢٣ - ١٢٥٩( رحآثار موالنا شاه محمد نذيرالحق فايز پهلواروي .٣١
محاورات (قند پارس . ٣, )در طب(الشفا  مواهب. ٢, خزائن منطق. ١

  رسايل مختلف. ٥, اعجازالرمل در فن رمل. ٤, )فارسي
  )ه  ١٣٥٤ -  ١٢٧٦( رحليمان چشتي پهلوارويآثار موالنا قاري شاه محمد س .٣٢

در (صوفيه الةنقر. ٣, درود و سالم. ٢ ءحواشي بر شرح ملّا جامي سه جز. ١
. ٦, عتطهير اهل بيت. ٥, التّوحيد عين. ٤, )تصوفاثبات مسايل 

 هاي رساله. ٨, االشغال و االوراد کتاب. ٧, الحرمين و فالح دارين برکات
  يغزليات فارس. ٩, مختلفه

در هر عصر پس از قرن ششم  هاربهميشه  بيهارحاصل آنکه اين ديار 
چنانکه از ٍآثار پرارزش در نثر و نظم  ،گويان بوده است رشک فارسي يهجر

هار چنان باال گرفت که يشود آوازة شعر و سخن فارسي در ب فارسي هويدا مي
, پذير شدند اقامت) هاريب(آباد  اي از شعراي ايران در عظيم در قرن يازدهم عده

نادم , رزا صادق اصفهاني در کتاب صبح صادق از گردآمدن کليم عارفيم گفتة به
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رزا يم, رزا قاسم امامييم, محمد معزّالدين يزدي, محمد حسين قزويني, گيالني
اي از ايران  آباد خطّه عظيم, يحيي قمي و غيره که همه از خاک پاک ايران بودند

هار مدتي رحل يزين الهيجاني و سنجر کاشاني هم در بح. شد زمين معلوم مي
  .اند هار محظوظ شدهيگوي ب ه و از شعراي فارسياشتاقامت د

در ادوار مهم و ارزنده از اواسط قرن هفتم تا قرن سيزدهم هجري مراکز 
, ها نبود بلکه در شهرهاي ديگر از قبيل آره خانقاه ادبي فارسي فقط منحصر به

پور و غيره مراکز مهم ادب فارسي تشکيل يافت و وجود  يحاج, مونگير, گيا
  .فراهم آوردهم  با ار همين مراکز وسيلة ظهور شاعران و نويسندگان هندو

  سـر از ايـن قصّه نظيري نـه بيـارد بيـرون
  سخن گشت و ورق برهم زد اگر عمري به

  نفوذ و تأثير شعر و موسيقي در قلب و روح) ب(
  حافظ گفتة هبدر آسمان نه عجب گر 

  رقص آورد مسيحا را سرود زهره به
ها آمده است که چون حضرت محمد رسول اهللا صلّي اهللا عليه و  در کتاب

زنان , هجرت نمودند و داخل مدينه منوره شدند  آله وسلّم از مکّه معظّمه رو به
اشتياق ديدار  با هاي خانه آمدند و فرط مسرت و شادماني روي سقف  عرب به

  :سرودند حبانه مي  اشعار زير را به صرسول
  وجبت شکر علينا ما دعا هللا داع  طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

زدند و در استقبال آن  ي دف ميشادازدياد   قبيلة بنونجار به انو دختر
  :مثالً. خواندند اشعار مي صسرور

  ياحبذا حممداً مـن جـار    النجار حنن جوار من بين
ــاع   ملبعـــوثُ فينـــاايهـــا ا ــاالمر املط ــت ب   جئ
که  هدشروايتي نقل  رحاللّمع حضرت ابوالنصر سراج صاحب کتاب

 رضشه صديقهيالمؤمنين حضرت عا در روز عيدالفطر در بيت ام صهللا رسول
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و  رضحضرت بالل رضشهيحضرت عا رضحضرت ابوبکر با شنيدند اشعار مي
 سند جوازِ سماع و غنا آورده سببين ابوالنّصر سراج بد که .رضديگر صحابيان

 يانمانند چشتيان و فردوسيان و مولوصوفيه اي از رهبران  از اين رو عده. است
خوانند و ساز  طوري که چند خواننده آواز مي  اند به موسيقي را رواج داده

گيرند  شدت تحت تأثير معني آن قرار مي صوفيان به گريدنوازند در حالي که  مي
  .کنند ي ميشادو و وجد 

ها و  رساله ی ازدر نزد علماي ظاهر غنا و موسيقي حرام است ولي بسيار
مثالً در . احاديث شده است  به ،ها در بابِ موسيقي برخوردار حلّت آن کتاب
از عسکر حلبي حنفي قادري شاگرد  »راحت اجلام يف شجرة االنغام« کتاب

برخي از موسيقي   است و نام سخناني از فارابي آمده, مصطفي آفندي البابي
ان دوران خالفت اسالمي و اصطالحات فارسي در آن ي داندوستان و موسيق

فتواي نهرواني » ايقاع«بيشترش دربارة نغم است و در پايان در . وان استراف
  :شود بدينگونه ديده مي

قول االئمه االعالم يف مساع  ما: الدين نهرواني مفتي مکّه مسئل قطب«
: ت املطربة هل هو مباح فيتبع ام هي حرام فتترک و متتنع فاجاب اقولآلالا

قدحرمها من يل يعترض عليه لصدق مقاله و اباحها ملن الينکر عليه لقوة حاله 
فمن يف قلبه من نوراحلقيقت فليتقدم و الّا ترکه عما ي الشرع احري والسالم 

  .١»واهللا اعلم
فضالي کرام که در فن موسيقي خواجة جعفر سمرقندي قانوني خواجة 

در رسالة خود ابيات  ،حصّه خود را دارند و قبر مبارکش در سمرقند واقع است
  :کنند را نقل مي رحموالنا جامي

  داني صداي چنگ و عود چيست مي
  ودود انـت حسـبـي انـت کافـي يـا

                                                      
  .٧٦ص , ١٤٨شماره , هنر و مردم  .١
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  نيسـت در افســردگان ذوق سـماع
  سـت ايـن سـرور هورنه عالم را گرفت

شعري از حضرت امير خسرو » السرودحتفة«علي چنگي خاقاني در  درويش
موسيقي شريف است در باب آورد که  دهلوي يکي از عرفاي بزرگ روزگار مي

بي سخني درست نيست و در » هون و هنا هون«چه سرود  ،تر ولي از شعر پايين
بر  الجمله داللت دارد نويسد که في مي صپايان کتاب در بيان احاديث آن سرور

  .جواز استماع اصوات خوب و نغمات مرغوب و دف
موسيقي به اي از مشاهير صوفيان بزرگ  آيد که عده از مطالعة کتب برمي

پسر  رحداشتند مثالً شيخ بهلول دانا اشتغال و در اين فن درک خاصه و کمال مي
 ،شيخ شمس ربابي که پاکيزة روزگار بوده, شيخ بوبکر رباني قاضي و مفتي

موالنا بابر , موالنا سعيد سازنده, مير خواجة ايوب ابوالبرکت مشهدي, سحرخيز
سجعي ساخته در آهنگ  رضو امامان رضو چهار يار صقلندر که در ستايش پيامبر

المعقول و  نقّاشي و دايرة علم ادوار و جامع مصنّفموالنا حسين گربه , راست
اني صاحبِ اخالق الدين دو موالنا جالل, خواجة ابوالحي مصور, المنقول
کوکبي شاگرد موالنا الدين  نجم, خواجه عبدالقادر بن عبدالرحمن مراغي, جاللي
اهللا المؤمن  موالنا فتح المتأخّرين افضل, خواجة حسن نثاري شاگرد کوکبي رحجامي

الحان  قارة هند طوطي خوش الموسيقي و در شبه مجلّه في علم مصنّفالشيرواني 
که اين همه در معرفت و  رححضرت امير خسرو دهلوي ،انناي دو آبروي موسيق

  .کمال و فضالي روزگار بودند ،طريقت
درک هر زمان موجب نشاط روحاني و سبب حاصل آنکه موسيقي را در 

نام   الدين کوکبي به در رسالة موسيقي موالنا نجم .اند عرفاني شمرده مطالب
فعاليت موسيقي و نغم و اثر  اند که بيتي در بحر طويل آورده ،عبيداهللا خان

  :شود چنانکه در ذيل مصرعي نقل مي ،اندازيش بر قلب و روح مطرح شده است
يادش  ساز طرب کرده به مطربِ زمزمة پردة قانون شبستان سخن«
قشون راست کند  نوا دود کند شعلة آهش به مقامي که دوگاهش به به
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گر  ه شود نغمهاصولي ک پردة مضراب بم و زير ره بست و گشادش به
رقص آمده از شوق نوايش ز جگر کاوي آن  ايش دل عشاق بهنبزم ث

فسون شعبده سازد   سرود عجم آيد به صوت ترنّم غزل ناله سرايد به
ني شعله  زنجير جنون اثر ناله به دل خارا بگذارد که از آن خفته به

درد قرينش قد  با فروزد جگر عود بسوزد غيچک از آه حزينش شده
دهد ار شوق صدا اوج نمايد اثر عکس رخ برق جنون  دو تا ميچنگ 

از دل سنگين و کشد جذبة شوقش ز دل غمزدگان تن تنة نالة افغان 
  .١»نوا را

کالمش رقيق و  ،چون مذهب صوفي عشق و ماية او ذوق و احساس است
مانند نغمات دلکش  تصوفاين است که زبان , شود مي واقع لطيف و مؤثّر

گويند که معني جان است و لفظ  مي .آهنگ و دلپذير شده است موسيقي خوش
در ادبيات اعم از نظم يا نثر دو چيز بايد . معني اندام است و لفظ لباس, جسم

چگونگي الفاظ نيز در مقام خود بسيار . يايملحوظ شود يکي لفظي ديگر معن
خاصّي  نوبت خود يک نوع تأثير مهم است و طنطنة الفاظ و خوش آهنگي نيز به

دارد و انتخاب الفاظ و ترکيب موزون و متناسب آنها يک قسم موسيقي 
آهنگ موسيقي تأثير عميق  آورد بيشتر کالم موزون به وجود مي نوازي به گوش

سازد و انقالبي عظيم در باطن يا در ظاهر  يمبخشد بلکه شنونده را مسحور  مي
چنگ در حضور امير نصر بن اشعار خواندن رودکي سمرقندي بر  مثالً. نمايد مي

و کوچ کردن او بدون هيچ تأخير , مرو اقامتي طويل داشته  دراحمد ساماني که 
رودکي صداي خوش داشت و بربط . سوي وطن خويش بلخ مشهور است  به

  :شود در آن هنگام سروده نقل مي که اشعار غزل رودکي .نواخت  خوب مي
ــي    ــد هم ــان آي ــوي مولي ــوي ج ــان  ب ــار مهربـ ــاد يـ ــي يـ ــد همـ   آيـ

  زيـــر پـــايم پرنيـــان آيـــد همـــي  هـــاي آن ريـــگ آمـــو و درشـــتي
                                                      

  .٢٩ص , ١٤٦شماره , مجلّة مردم و هنر  .١
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ــون ــا آب جيح ــاوري  ب ــه پهن ــد همــي   هم ــان آي ــا مي ــگ مــا را ت   خن
ــاد   ــاش و ش ــاد ب ــارا ش ــي    يزاي بخ ــد هم ــان آي ــويت ميهم ــر س   مي

ــمان   ــارا آس ــت و بخ ــاه اس ــر م   مــاه ســوي آســمان آيــد همــي      مي
  بوســتان آيــد همـي   سـرو سـوي   ميــر ســرو اســت و بخــارا بوســتان

  :نويسد نظامي عروضي سمرقندي مي
امير چنان منفعل گشت که از تخت , رسيدچون رودکي بدين بيت «

بخارا  موزه پاي در رکاب خنگ نوبتي آورد و روي به فرودآمد و بي
و آن جا در , نهاد چنانکه رانين و موزه تا دو فرسنگ در پي امير بردند

  .١»تيچ باز نگرفرد و عنان تا بخارا هپاي ک
اند که تأثير موسيقي و نغمات موزون در  فيثاغورث و افالطون معتقد بوده

انسان از آن جهت است که يادگارهاي خوش موزون حرکات آسماني را که در 
, انگيزاند در روح ما بر مي ،آن معتاد بوده عالم ذر و عالم قبل از تولّد شنيده و به

اين معني که قبل از آنکه روح ما از خداوند جدا شود نغمات آسماني  به
واسطة آنکه آن يادگارهاي گذشته را   آن معتاد بوده و موسيقي به  شنيده و به مي

هاي عرفا  آورد و همين عقيده است که در گفته وجد مي  کند ما را به بيدار مي
  .شود ا ديده ميمخصوصاً اشعار آنه

و عرفا که در تزکية نفس و تصفية قلب و پاک کردن روح رياضت  نصوفيا
 روند به گيرند و از خود مي دارند در نغمات و موسيقي حظ بسيار مي شاقّه بر مي

جنباند و  شان را مي قلب و روح ،طوري که اشعار عارفانه در حاالت مخصوص 
  .گرداند سرچشمة جمال ازلي پيوسته مي به

  مـن مست خـراباتم کانجـا قدح و مي نِه
  صد سوز سماع آنجا ليکن ز دف و ني نِه

                                                      
.٥٣ص , چاپ ايران, چهار مقاله  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١٠٨

  

  ي مشايخيسرا ذوقِ شعري و سخن) ج(
  هزار رنگ درين کارخانه در کار است

  همه نکـو بستند, مگير خـورده نظيري
نويسندة خوب و شاعر مرغوب قرن ششم هجري نظامي عروضي 

در ماهيت علم شعر و «چهار مقاله   روف بهالنوادر مع سمرقندي در کتابش مجمع
  :اينچنين نوشته است »صالحيت شاعر

شاعري صناعتي است که شاعر بدان صناعت اتساق مقدمات موهومه «
کند و التسام قياسات منتجه بر آن وجه که معني خُرد را بزرگ گرداند 

و نيکو را خلعت زشت بازنمايد و زشت را در , و معني بزرگ را خرد
هاي غضباني و شهواني را  ايهام قوت  و به, ت نيکو جلوه کندصور
ام را و امور عظ, نقباضي و انبساطي بودتا بدان ايهام طباع را ا, زديبرانگ

  .١»در نظام عالم سبب شود
الشعراء ةتالوت سور پيش از نوشتن اين عبارت نظامي عروضي مشرف به

  : تعالي فرموده استاهللا ةشده بود که در آيات کريمة آخرين اين سور
 â!#t� yè’±9 $#uρ ãΝßγãè Î7®Ktƒ tβ…ãρ$ tóø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟs9 r& t� s? öΝßγ̄Ρr& ’Îû Èe≅à2 7Š#uρ tβθßϑ‹Îγtƒ ∩⊄⊄∈∪ 

öΝåκ ¨Ξr& uρ šχθä9θà)tƒ $tΒ Ÿω šχθè= yèøÿtƒ ∩⊄⊄∉∪ �ωÎ) t Ï%©!$# (#θãΖ tΒ#u (#θè= Ïϑtãuρ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9$# 
(#ρã� x.sŒ uρ ©!$# #Z�� ÏVx. (#ρã� |ÁtFΡ$#uρآيا تو , کنند يعني و گمراهان پيروي شاعران مي« ٢
گويند که بر آن عمل  باشند و چنان مي اي که ايشان سرگردان در بيابان مي نديده
آرند مگر آنان که ايمان آوردند و عملي خوب کردند و خدا را ياد گرفتند  نمي

  ».يافتند کين بسيار و جزاي
نظامي عروضي اين چنين » شعرادر چگونگي شاعر و «و همين است که 

  :پرداخته است
                                                      

.٤٢ص , چاپ ايران, چهار مقاله, قزويني محمد  .١
  .٢٢٧-٢٢٤آيه , سورة شعرا  .٢



  ١٠٩/  ومسفصل 

  

, جيدالرويه, الطّبع صحيح, ةالفکر عظيم ةالفطر اما شاعر بايد که سليم«
در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم , النّظر باشد دقيق

شود هر علمي در  زيرا چنانکه شعر در هر علمي بکار همي, مستطرف
يد که در مجلس محاورت خوشگوي و شاعر با, شود کار همي شعر به

بود و در مجلس معاشرت خوشروي و بايد که شعر او بدان درجه 
ه باشد که در صحيفة روزگار مسطور باشد و بر السنة اصرار و رسيد
اوفر و قسم  بر سفاين بنويسند و در مداين بخوانند که حظّ, مقروء

ين معني و تا مسطور و مقروء نباشد ا, افضل از شعر بقاي اسم است
حاصل نيايد و چون شعر بدين درجه نباشد تأثير او را اثر نبود و   به

پيش از خداوند خود بميرد و چون او را در بقاي خويش اثري نيست 
  .١»در بقاي اسم ديگري چه اثر باشد

اي دارد شعر هم يک  تأثّرات انساني عالقه با هاي عالم که در بين صداقت
توان از فطرت جدا ساخت چنانکه مظاهر  را نميلذا شعر , است  صداقت روشن

ظاهر است که شعر ازين , کند االلوان فطرت حواس انساني را متأثّر مي متنوع
  .شود نمو پذير مي ،يساسبابِ ح

منظر طلوع و غروب صبح و , فضاي الجوردي آسمان, رواني و تموج دريا
لذّت و الم , گرمي سردي و, و خزان بهار, روشني خورشيد, تاريکي شب, شام

ها  ها که نفس انساني را عامل باشد برکت کيفيتو عالوه اين جمله مناظر و 
آن  همه فراهم سازد ولي کيستند که به براي را اضانهاست که دست فطرت في

حدود شاعري داخل شوند؟ هر انسان به نقطة اضطراب احساسات برسند و 
 شعر در رابطه باباشد مگر  يکند و کم و بيش داراي احساس م مشاهده مي

که  شود میمعلوم . شود نيست زيرا هر آدمي شاعر نمي تأثّرات با تنها شود می
اين . آيد ذکر مي  پرداختن چيز ديگري بايد که از موزوني طبع به براي سخن

                                                      
  .٤٧ص , چهار مقاله, امي عروضينظ  .١



  )پرداز مشايخ سخن( بيهار نشينان سجاده/  ١١٠

  

ست که در  موزوني طبع عالقه دار کسب و تعليم نيست بلکه وديعت فطري
  .کند يمراحل مختلف زندگاني ظهور م

  تـا نبـخشـد خــداي بخشنــده    زور بـازو نيسـت   اين سعادت به
موزوني و رواني طبع براي شعر گفتن الزم است و اين عطية خداوندي 

  :شود و ناکس را حاصل نميهرکس است که 
  خواهـد  نه معاني نـه بيـان مـي     خواهـد  شاعري طبع روان مـي 

و صوفيه . ي باشدلطافت روحاني مناسبت خاصّ با موزوني طبيعت را
مشاهدات روحاني و , مشايخ که باطن را مصفّي و آيينة قلب را مجلّي دارند

همچنانکه شعر جذبة , نمايند واردات قلبي را در اشعار مترنّم و مؤثّر اظهار مي
. بخشد هم مي را حظوظ روحاني و لذّت عرفاني, دهد مشتعل مینفساني را 

شعر اگرچه . اخالقش عالقة صريح است با اانبساط و تلذّذ پاک روحاني آدمي ر
باشد ولي از روي عدل  مانند علم اخالق تلقين و تربيت را مستقيماً استوار نمي

اي از  عده ،بنا بر اين. توان نائب مناب و قائم مقام علم اخالق گفت او را مي
را شعار  زیشعر گفتن و سخن پردا تصوفهاي  مشايخ کبار در همه سلسله

 کند،  ادراک میاز نطق و گويايي  حاسه انساني که مستقيماً آن. اند اختهمحبوب س
لذّت اندوزد و اين موزوني  بيشتر از نثر از شعر ،و سامعه است و سامعه یشنواي

ذوق انساني چنان  با شعري  عالقه. دارد نثر فرقبا و موسيقيت شعري است که 
ساني را دارا باشد و همين شديد است که شاعري جملگي اسرار نهفتة طبعيت ان

شاعري آيينة اخالق و عادات و ادبيات و رجحانات آن  ،است که در هر قوم
جاي انکار نيست که ساختمان شاعري بر اساس تصورات و . باشد قوم مي

باز هم حقيقي است پس , استعارات و کنايات و تشبيهات استواري گيرد
شعر صورت ظاهري . ريزد ي ميو تجلّ ييهاي لطيف اين اساس که روشنا پرده

لطافت , نزاکت و پرواز تخيل, زيباي مناظر فطرت. است از اسرار عميق انساني
ترين عامل  بزرگ ،واسطة شعر ظهور نمايد و خيال  نغمه و سرود همه به



  ١١١/  ومسفصل 

  

سازد که  رستگاري در فن نگارش است و ادراکات شاعر را چنان مجسم مي
شاعر بر . رود کار مي  دو در شعر به تصور و احساس هر. آشکار می گردد

دارد و پس از آن  مخصوصات اشيا چه ذاتي و چه عارضي احاطة تام مي
شاعر . گويند بدين سبب شاعر را بعضي موجد و مبدع مي. سرايد مي را وصفش

کند و در انکشاف اسرار موجودات مساعي  لوازم اشيا را استقصاي کلّي مي
  .نمايد

اند که اين حسي است  سانده و تعريف نمودهذوق شعري را طوري شنا
ها و خوش  يدنیها و نوش که لذّت خوراک يي و شنواييچشا حواسمانند 

در . آورد وجود حافظه مي ها را از عدم نسيان به آهنگي ني و دف و صوت نغمه
ست طبيعي و غريزي در حصول و گرفتن لطايف اشياي مرعي و  شعرا اين قوتي

دهد از  و در جايي که شعر اکتشافات خود را اظهار مي. تجارب غير مرعي
و  تصوفو مشايخ که مقامات شامخ صوفيه . رساي علم و عقل دور است

و  شاعري را ذريعة اظهار محسوسات بديع عرفاني, دارا باشند را عرفان
. و اين شاعري در جذبه و سرور ظهور گيرد سازند مشاهدات لطيف روحاني مي

  .گويند را الهام و القا هم ميشعر لحاظ بدين 
آيد اين نکته آشکارا  در مطالعه مي بيهارطوري که شعرگويي مشايخ   به

دقّت نظر و خوبي رويه , صحت طبع, عظمت فکري, شود که سالمتي فطرت مي
يوان شعري دتنوع علوم در اطراف رسوم شعري ممزوج شده است و  با ايشان

 تصوفچنانکه مشايخ در , استوار گرديدهو ار شان بر اساس اين همه اقدار پايد
سرچشمة حقيقت به اعتقاد دارند و تصفية قلب و تزکية باطن و اتّصال روحاني 

  .را هدف زندگاني سازند
نحو  به بيهارزبان و ادبيات فارسي در , پس از آمدن مشايخ و علما و صوفيه

رزنده درين ديار آوري توسعه و رواج يافت و در ادوار بسيار مهم و ا شگفت
که احصاي آنان و آثارشان واقعاً  نددمشاعران و نويسندگان بيشماري پديد آ

هار را يپرداز ب از آنجا که مؤلّف اين مقاله تذکرة مشايخ سخن. دشوار است
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و صاحب خانقاه مشهور  تصوفهاي معروف  نشينان سلسله آنان که سجاده هب
ار بلند عرفان و واليت را برخوردار بودند و اند و در زمانة خود مقامات بسي بوده

در گروه مقبوالن و مقرمختص نموده  ،روند شمار مي ت بهبان بارگاه صمدي
گوی  ارسيپ نعرااشعموم ات شاعري ايشان از يخصوص ،از اين ديدگاه ،است

واقف مسايل و آگاه , باشد که هر يک بدين گروه عالم علم شريعت میمختلف 
  .باشند يمآشناي رموز رباني اسرار نهاني و 

ايشان در حمد و نعت و منقبت و مدح و قصايد و غزليات و رباعيات و 
جذبات عشقي و نيز نکات و , مشاهدات وجداني, مکاشفات روحاني ،مثنويات

ر هنرمندانه ابراز ازبان عارفانه و شيوة بسي را به تصوفمسايل متنوع فقر و 
طرز  شعري به ،ميان ايناي از  يده خواهد شد که عدهدر اوراقِ آينده د. اند دهکر

بايزيد , رحدر ادعاي وحدت وجود منصور حلّاج. اند شطحيات هم گفته
هاي  قاضيان وقت گفته انو نظاير آن رحسرمد شهيد, رحهمداني ةالقضا عين, رحبسطامي

 بيهاربرخي از اشعار مشايخ . نددر گرفت آورد و درک کنند ندستشان را نتوان
  :آيد در زير مينه نموطور  بهمشمول بر مضامين مانند شطحيات 

  ام نقّاش هـر نقشـم عيان من ملـحد ديرينه
  ام ديگر کسي ني در ميان من ملحد ديرينه

  ٭
  گويد انالحق زن انالحق زن مـن همي با دلـم

  جويد انالحق زن انالحق زن ز من اين نکته مي
  پوش شيخ احمد چرم

  ٭
ــاييم   عـالم  ههمـ  نيسـت در  يچون دوي ــه مـ ــه او و او همـ ــا همـ   مـ

ــدا    ــت پي ــون کيس ــدو ک ــي ب   مــــاييم ز راه لطــــف مــــاييم     دان
  حسين نوشه توحيد                

  ٭
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  م نگر کـه خداييم ذوالجاللا در معني
  ريمغايت محقّ ورتم ببين که بهـدر ص

  ٭
  در حقيقت چون ببيني هيچ کس موجود نيست

  ما هستيم ما در دو عـالم جـز وجـود مـا که
  احمد لنگر دريا

در همان حال که بسياري از شاعران اين ديار مضامين شاعرانة خود را بر 
هاي علمي در تصورات و  ساخته و از انديشه افکار فلسفي و علمي استوار مي
حبل  هاعتصام بو صالح و فالح را فقط  اند کرده خياالت شعري خود استفاده مي

زبان و ادب عربي  با همگي آنان ،اند دانسته قرآن مي ياوثقعروةال هبو توسل  اهللا
آشنايي نزديک داشتند زيرا همچنانکه نوشته شده است در اين عهد آموختن دو 

منزلة مقدمة   ت علوم ديني و دوم علوم ادبي که بهسنخ: علم جايز و مجاز بود
ة مؤلّف همين علّت است که در عهد مورد مطالع  به. شد آن علوم شمرده مي

از ادباي نامي و  انصوفيغالب فقها و محدثين و مشايخ و  ،ناچيز اين مقاله
 هار که آينده بهياند و تمام مشايخ ب در زبان عربي هم مبتکر بودهکه گرامي زمان 

. اشتغال و استناد داشتند ،الخصوص حديث علوم شرعيه علي ذکر خواهند آمد به 
يان افکار و مضامين و ايراد قوافي و از اين راه در بو کلمات  در توان  میچنانکه 

زبان فارسي اين عرفا و مشايخ  بهمفردات و مرکّبات غير الزم عربي  به زيادی
  .راه جست ،عظام

, بودهمراه حمايت دستگاه شاهان مغول  همواره بااز آنجا که زبان فارسي 
بسيار يافت و اين  خواستاردر ميان عامه مردم رواج گرفت و آثار عرفا و مشايخ 

رفته رفته . هار گرديديهم يکي از علل بزرگ توسعه و رواج ادب فارسي در ب
اين هاي مروجه  زبان با ,داشتند مي را عواماز که عالقة بسياري  ها مشايخ خانقاه

 بومیهاي  و کلمات زبان ها بدين سبب مقداري از واژه ،تندافي ييهم آشنا منطقه
  .اه يافتدر آثارِ اين بزرگان ر
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زبان فارسي در در ري يتحول و تغي) گورکانيان(مغوالن با زوال سلطنت 
رسمي و سياسي فارسي قرار گرفت  چون زبان انگليسي در جايگاه. د افتادهن
زبان فارسي ايران منقطع گرديد و  با دانان هند و عالقة لساني فارسي هبطار

ارتقاي صوري و معنوي و  آيند و تحوالت دستوري و رات خوشيهنديان از تغي
ها و فرهنگ و ادبيات فارسي ايران در  عوامل جديد ادبي و فکري در واژه

همين سبب است که  خبر ماندند و به بي ،هاي نيمة آخر دوازدهم و سيزدهم قرن
قرن سيزدهم و  سبک هندي همچنانکه در قرن هفتم و هشتم هجري بوده تا به

» هاريب«ها در  گوي اين دوره شاعران فارسي شمار. ر مانده استيتغي بعد بي به
نيز  مسلمانغير ه و ادبا حتّي تصوفبسيار بوده و در بيشتر طبقات از علما و فقها و م

 ياي که مشايخ و عرفا عدهدرباره ن ميان اياينجا از  که درشدند  يافته ميبسيار 
  .شود ميذکر , معروف بودند

آيد که در آراستن غزل  يمنظر  هکمتر کسي از شاعران بزرگ اين قبيل ب
اند و قوت خيال و  بسيار سروده یمهارت با ان غزل راناي. دنسهمي نداشته باش

شان در اين صنف قابل توجه است و نکتة بسيار  لطف کالم و رواني سخن
بعد آن را وسيلة  هار از اواخر قرن هفتم بهياست که مشايخ ب اينجالب در غزل 

 )يز کردن کاردت( ها و يا تشحيذ ذيب نفس آنان در خانقاهسرگرمي سالکان و ته
اي از  همين سبب تدريجاً عده  شنوندگان در مجالس خود قرار داده بودند و به

نيست که از  دور .ر مشرب خويش توجه کردندپ یها ساختن غزل  به صوفيان
د آن براي تحريک ذوق و تيز گردانيدن آتشِ شوقِ سالکان استفاده شده باش

هاي عرفاني بسيار متداول بوده  غزل پرداختن به ،چنانکه از قديم در فارسي
  .است

مشايخ  ،و عارفانه يهم بايد متذکر شد که براي بيان افکار غنايرا اين نکته 
فاده تاز انواع ديگر شعر مانند مثنوي و رباعي خيلي اس بيهارپرداز  سخن

ساخته شده  بيهاردر محيط عارفانة  انه کهتصوفهاي عاشقانه و م مثنوي. دکردن مي



  ١١٥/  ومسفصل 

  

از  انگيزي و هر يک متضمن مضموني بسيار است و غالب آنها در نهايت لطف و دل
و عرفان است و نگارنده هنگام ذکر احوال و آثار  تصوفمضامين دلفريب 

  .نقل بسياري از آنها مبادرت خواهد جست  به يهار فرد فردمشايخ ب
ها و خانقاهيان  هار همين خانقاهيب ايالتدر پشتيبانان بزرگ زبان فارسي 

شان صيقل اشعار فارسي  هاي لطيف عرفان اند و افکار و انديشه و سنجش بوده
شان  هاي دفترهاي اشعار و ديوان. گرديد و بر جال و رونق و شکوه آن افزود

  .گوياي اين دعوي نويسندة ناچيز تواند بود دشاه
 بهالقدس  رهن است که روحمب صامري مسلّم و از احاديث رسول

شايد همين کمک را شعرا . فرمايند شعرگويي خوب و صالح شعرا کمک مي
در شعر خواندن حضرت  عچنانکه حضرت جبرئيل. نامند الهام و تاييد غيبي مي

شايسته و , دو نوع است ظاهراَ شعر به. نمودند مي را تاييد رضحسان بن ثابت
 )ص(بيهوده و اين فرمودة رسول مقبول اخالقي و ستوده و فحش و ناسزا و 

  :است
صلّي اهللا عليه وسلّم يوم قريظه حلسان قال النيب قال و عن الرباء «

ابن ثابت اهج املشرکني فانّ جربئيل معک و کان رسول هللا صلّي اهللا 
متفق  ،عليه وسلّم يقول حلسان اَجِب عني اللّهم ايده بروح القدس

  .١»عليه
  :حديث ديگري

و يقول رسول اهللا صلّي اهللا عليه وسلّم انّ اهللا … رضعائشهعن «
يؤيد حسان بروح القدس ما نافح او فاخر عن رسول اهللا صلّي اهللا 

  ٢»عليه وسلّم
شدت عجيب تسخير  با نظم و نثر درو عرفا ادبيات فارسي را  صوفيان

                                                      
  .بخاري و مسلم  .١
بخاری ةروا.  ٢
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و نح  آورده و حتّي بر فرهنگ اسالمي بهدرکرده و تحت نفوذ قطعي خود 
و  صخاصّي سايه افگنده و در اثبات وحدت و رسالت و ترويج اخالق محمدي

مخصوص ريشه دوانيده  ای شيوه  به رضو مرتضوي صابراز دادن عشق مصطفوي
 چنانکه شعر بيشتر ،اند سرايي نيکان را رنگ خاص بخشيده گويي و مدح و نعت

 به صرسول مقبولچه عجب که دعاي . باشد مشايخ مورد الهام و تاييد غيبي مي
گوي ملّت بيضا  در حق جملگي شاعران خوش رضطفيل حسان ابن ثابت 

  .مستجاب گرديده شد
 ١»الشيخ يف قومه کالنيب يف امته«: ست مشهورا  شان قولي همشايخ که دربار

ت در نظر صوفيان يک نوع مأموريت الهي بود نه امري عادي که از وخيو شيخ
اي است از شورش و  نتيجه ،گويند شعر ميچون , همه کس ساخته باشد

فشان در  وجدانتوان از تاييد غيبي  و عرفان و بدون شک اين همه را مي تصو
 انپرداز رجال طريقت که در اين فصل از حيث سخن. القدس گفت و الهام روح

قرار  يبررسشان مورد نقد و   هاند و کالم ارزنده و عارفان هار انتخاب شدهيب
, ترقّي و تلوين و تمکين  به, حال و قبض و بسط دربارهواقع   به ,تگرفخواهد 

تجلّي و محاضره  به, صحو و سکر و ذوق و شرب  به, تواجد و وجد و وجود  به
داشتند برخي از آنها در پيراية شعر  و مکاشفه و مشاهده و معاينه آنچه که مي

  .اند اظهار داده
. نمی تواند قرار گيردتفسير مجازي  از ايشان هيچ کالم عاشقانه در تعبير و

جد اعلي شاهان صفوي ايران حضرت  ،طوري که دربارة شعر حافظ در زير  به
  :نويسند مي» الصفاةصفو«در  رحالدين اردبيلي شيخ زمان صفي

  خبر ز لذّت شـرب مـدام مـا    اي بي  ايم ما در پياله عکس رخ يار ديده
  فظحا                                   

يا نوري است يا  ،اينجا شرب از نتايج تجلّي و کشف است و تجلّي«
                                                      

.٣١٠ص , التّوحيد اسرار  .١
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اگر نوري باشد از ظهور او ادراک معاني و ادراک معارف , صوري
, حاصل آيد و چون شخصي از آن بازآيد ذوقي و سروري در او باشد
  و تجلّي صوري ظهور شاهد معاني و کشف و مشاهدة آن است و به

وصال حاصل آيد و از ديدن وصال آن شرب لذّت چشيدن  ،رويت آن
صوفيه الزم شود و اين شرب يا شراب طهور است که عوام مؤمنان و 

را است و يا شراب عشق است که خواص عباد را است يا شراب 
لي شرب شراب او به. الخاص عباد راست معرفت است که خاص

رک همة ت مسو  ترک ماسوي و وصول و به  ميدو هتمنّاي وصال و ب
قدر   لذّات و معرفت حقيقت حق حاصل آيد و شرب هرکس به

  .١»حوصلة اوست
جنبش مستانة روحي و  ،مشايخ يسراي حاصل آنکه ذوق شعري و سخن

صورت شعر ساخته و برجسته روي  بهشان است که  لرزش تارِ رگ جان
  .دننماي می

  ست زبان ز نکته فـرو ماند و راز من باقي
 ست و سخن باقيبضاعت سخن آخر شد 

RRR  

                                                      
.١٩١ص , تاريخ ادبيات ايران, اهللا صفا بيحذدکتر   .١



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ١١٨

  

  مچهارفصل 
  بيهارپرداز  مشايخ سخن گانبرگزيد  با يشنايآ

  )ه  ۷۷۶ -  ۶۵۸(پوش قدس سره  حضرت مخدوم سيد احمد چرم) ۱(
  شان همه پوشش ينيست جز چرم و پالس

  طـايـران چمـن فقر بـديـن بـال و پرند
پوش فرزند حضرت مخدوم سيد موسي  حضرت مخدوم سيد احمد چرم

. الدين پير جگجوت بودند خدوم شيخ شهابو نوة حضرت م رحهمداني
بي  بي حبيبه دختر دوم مخدوم پير جگجوت و همشيرة بي مادرشان حضرت بي

ي قدس سره بيهارالدين احمد  رضيه والدة ماجده مخدوم جهان حضرت شرف
شرف نسبت صلبي از اوالد و احفاد  رحپدر ايشان حضرت موسي همداني. بود

  .داشتند عضرت عليابن ح عحضرت امام حسين
عرصة جهان  شريف پا به بيهاردر ه  ٦٥٧در سال  رحپوش مخدوم احمد چرم

  .مناسبت نصاب مروجه بهرة وافي يافتند نهادند و از تعليم و تربيت به
اي  در مقاله, دانشگاه پتنه, دکتر سيد محمد اقبال رئيس اسبق بخش فارسي

  :نويسد مي
“Ahmad chirmposh of Ambir was the first cousin of the 

saint of maner. He was a mystic, philosopher and poet. His dress 
consisted of a cap of hide and garments made of sack cloth and 
he was therefore known as Chirmposh. He belonged to 
Suharwardi School of mystics. Like all Sufis of Bihar, he 
recognized truth in every faith and emphasized the need of love. 
He died most probably in 1364. Ahmad Chirmposh’s 
contribution to Persian consists his Diwan (Poetical works). The 
following is typical of his style: 



  ١١٩ /فصل چهارم 

  

احمد چرم پوش عارف، فيلسوف و شاعر بود وی جامه ای از جنس : ترجمه
خورجين به تن داشت که به همين جهت به چرم پوش معروف بود مکتب 

مانند ساير مکاتب عرفانی . اش به عرفان سهروردی نسبت داشت عرفانی
احتماال در . نياز بر عشق تاکيد داشت هحقيقت را در همه عقايد می شناخت و ب

سهم وی در زبان فارسی . ميالدی چشم از جهان فرو بسته است ١٣٦٤ل سا
نمونه هايي از اين اشعار . ديوان اشعاری است که از خود بجای گذاشته است

 .آورده شده است

  نيست کس را اندرين معنـي شـکي    صد هــزاران آينـه شـاهــد يکــي    
 “١فخــر دارد از پــالس و چرمکــي  الفقـر احمــد را تمـام    گشت تم…

چون . کسب علم باطني رجوع کردند بهپس از حصول علم ظاهري 
خدمت شيخ سلمان محضر و داشتند در  عقيدت از سلسلة سهروردي مي

  :نويسند حضرت احمد لنگردريا مي» القلوب مونس«در . مهسوي حاضر شدند
پوش و شيخ  الدين خليفة بندگي شيخ احمد چرم سماعت شيخ تقي«

شيخ . هيچ جامه نداشتند, شيخ سليمان رفتند خدمت  احمد مهسوي به
چون . براي ستر کنيدنفر سليمان ايشان را هشت چيتل دادند که هر دو 

, بيرون آمدند. هر دو بزرگان از پيش خدمت شيخ سليمان برخاستند
پس . ميان خود انديشه کردند که بدين مقدار جامة دو نفر نشود

. چرم ستدنداحمد  خدمت شيخ حسين دهکر خريدند و خدمت شيخ
خدمت شيخ , چون هر دو بزرگان پوشيده خدمت شيخ سليمان رفتند

  ٢.»مبارک فرمود, فرمودند شما را همين کافي است
الدين حافظ  مريد و خليفة حضرت شيخ تقي رحشيخ سليمان مهسوي

شان مريد و يو  ا رحشان مريد و مجاز خواجة احمد دمشقييمادرزاد مهسوي و ا

                                                      
1. Bihar through the ages, P. 453. 

٤٦٣مجلس نود و يکم صفحه .  ٢
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گذاري  از اين روايت وجه نام. الدين سهروردي بودند يوخ شهابالش مجاز شيخ
پوش  در شجرة طريقت نام پير حضرت احمد چرم که شود پوش ظاهر مي چرم

شود که مريد و خليفة حضرت  شيخ عالءالدين عالءالحق سهروردي ديده مي
  .سليمان مهسوي بودند

امصار دور و  براي تبليغ اسالم در ديار و رحپوش حضرت شيخ احمد چرم
يمايي کرده و کشف و کرامات و خرق عادات از ايشان بسيار پديدار پيه ددراز با
شان تا   هشهره و آواز. دانستند رشد و هدايت خلق را فريضة خود مي. آمده
شريف  بيهار بهه چنانچه سلطان فيروز شاه پادشاه دهلي هم رسيد دستدور

استغنا چنان مست بودند که هيچ  توکّل و به رحپوش آمده بود ولي حضرت چرم
  .١توجه جانب سلطان ندادند
 بهالدين والي بلخ و پدر موالنا مظفّر شمسي بلخي  سلطان محمد شمس
  .٢پوش حاضر شدند و بيعت گرفتند خدمت مخدوم احمد چرم

مناسبت  بهشود عده بيشتري از مشايخ کبار  در هر حال چنانکه خوانده مي
شيخ احمد . اند ف شعر و سخن پرداختن توجه فرمودهفن شري بهطبع لطيف 

 الوجود داشتند بلکه غرق در وحدت که شناوري بسيار در بحر وحدت رحپوش چرم
صورت  بوده که اثري بسيار مهم به بيهارگوي  نخستين شاعر فارسي, وجود

 تصوفدر ديوان غزل و قصيده فارسي از ايشان باقي است و رسالة مختصري 
, جبروت, ملکوت ,ين رساله دربارة مقامات ناسوتاو  اردتوحيد هم دعنوان  به

  .است خواندنیاند که  طريق هفده بحثي فرموده اهوت بهمالهوت و 
نام خود را  رحپوش طوري که در مطالعه آمده است شيخ احمد چرم به

داراي مقام شامخ و ممتاز بلکه اولين صوفيه تخلّص فرموده و در گروه شعرا 
پوش و  نسخة خطّي ديوان احمد چرم. اند بوده بيهاراز ميان مشايخ شاعر 

                                                      
.تفصيل اين واقعه در سيرت فيروزشاهي و فوايد رکني مرقوم است  .١
  .االصفيا مناقب: رک  .٢
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ها محفوظ است ولي جاي تعجب و حيرت  ها و کتابخانه هايش در خانقاه نقل
پوش در ديوان متداول شيخ احمد جام  هاي احمد چرم اين است که بيشتر غزل

هاي  خههاي احمد جام در نس و اکثر غزل. ژنده پيل مخلوط و مطبوع شده است
دقيق و ظاهر اين کار تحقيق  به. شود مي  پوش ديده خطّي ديوان احمد چرم

  .رندوکالم هر دو شاعر را جدا جدا حتماً از اشتباه بيرون بيابايد  تاست  دشواري
صفرالمظفّر  ٢٦تاريخ  پوش در سن صد و هيجده سالگي به شيخ احمد چرم

مزار مبارک مخدوم . بربستند شريف چشم از جهان بيهارمحلّه انبير در ه  ٧٧٦
در . شان است مادة تاريخ وصال» مخدوم يگانه«امروز مرجع خاليق است و  تا به

  :نوشته شده است که ١٨ر صفحه د» گنج ارشدي«
صفر روز  ٢٧ي المتوفّي بيهارپوش  حضرت شيخ مخدوم احمد چرم“

  .١”آيد برمي» مخدوم يگانه«که تاريخ انتقال از لفظ ه  ٧٧٦شنبه  سه
پوش بيش از اين در  دربارة زندگاني حضرت چرم شتريب وقوف و آگاهي

  .دست نيست
پوش را در بين شعراي فارسي  از ديدگاه شاعرانه مقام شيخ احمد چرم

چنانکه قبالً گفته شده است که بيشتر  ،ست مشکل نشان دادن کاري
ف حقير شان در ديوان احمد جام ژنده پيل درآمده است و اينجا مؤلّ هاي غزل

اطّالعي از هيچ نسخة خطّي ديوان احمد  ،تالش بسيارا گويد که ب اين مقاله مي
  :نويسد ايران دکتر زهرا خانلري چنين مي همحقّق برجست ،جام در دست نيست

شيخ جام يا پير جام   ابونصر احمد بن احمد بن ابوالحسن معروف به«
ر نيمة اول قرن ششم دصوفيه پيل از مشايخ و پيشوايان معروف  يا ژنده
زبان پارسي است و در احوال  به) ه ٥٣٦: م(آثار شيخ جام … هجري

 ،التائبين انيساز جمله کتاب , است تصوفو عقايد عرفا و آداب 
و  السائرين سراج, بحارالحقيقت, المذنبينضةرو, کنوزالحکمت

                                                      
.٢٩ص , وسيلة شرف  .١
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او  سروده و ديواني را به شيخ احمد جام شعر نيز مي… النّجات مفتاح
  .١»اند نسبت داده

شود که نسبت ديوان متداول از احمد جام متحقّق  از اين رو واضح مي
سرودند چنانکه در  شعر مي ینيست ولي در دست است که شيخ احمد جام

بر ه  ٦٣٣االول شريف  ربيع ١٠تاريخ  به رحالدين بختيار کاکي شيخ قطبحالت 
   رحشعر احمد جام

  از غيب جان ديگر اسـت  هر زمان  کشــــتگان خنجــــر تســــليم را
مسلسل سبب جان سپاري وي بوده و  کيفيتشورشي عجيب افتاد و همين 

صورت  رحيبيهارپوش  سال پيش از والدت شيخ احمد چرم ٢٤اين واقعه قريباً 
تاريخ ادبيات  يجا ولي اين هم جاي شگفت بسيار است که در هيچ, گرفت

آيد و نه شعري از او  نظر نمي  به ايران تذکرة احمد جام از حيث شاعر مفصّالً
کتاب خودش احمد جام ژنده پيل در نوشته شده است البتّه آقاي سعيد نفيسي 

  :طوري که  را تذکر داده است به
احمد جام در نظم و نثر پارسي مهارت کامل داشته و چند تأليف از «

تأليف ه  ٥١٣السالکين که در سال  يکي رسالة سراج, وي مانده است
دست است و دو مثنوي  ه و ديوان شعر وي شامل سه هزار بيت بهکرد

اسم سوز و گداز و  نامه و ديگري به اسم محبت ست يکي به از او باقي
  ٢.»ديگر از مؤلّفات اوست

غالباً ديوان احمد جام که در هند . ولي اين بيان هم خالي از اشتباه نيست
بنابراين که ديوان . يسي بودهدر مالحظه سعيد نف, مطبوع و منتشر گرديده است
هشت صد داراي دو هزار و , کشور پريس لکهنو احمد جام مطبوعه منشي نول

  .باشد غزل و صد و هفتاد و شش بيت مناجات و متفرقات مي تيب

                                                      
۱۵۷ص , فرهنگ ادبيات فارسي, دکتر زهرا خانلري  .١
تاريخ نظم و نثر در ايران و در زبان فارسی، سعيد نفيسی.  ٢
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امروز سلسلة  به آيند و تا هار برمييپوش از خانوادة شيوخ ب شيخ احمد چرم
معلومات از احوال و آثار وي , استشان آباد  ايشان جاري و مقبول و خانقاه

که در  پوش هاي خطّي ديوان احمد چرم نسخه. مسلم و بدون اشتباه است
و در خانقاه فردوسيه  او در کتابخانة خدابخش خان پتن کتابخانة دانشگاه پتنا

آن  بخشی از, انبير شريف محفوظ است, هار شريف و در خانقاه سهرورديهيب
نام ديوان احمد جام چاپ   ه در هند جداگانه بهشود ک غزليات هم ديده مي

مثالً ديوان حضرت احمد جام ژنده پيل که در مطبع . گرديده و منتشر شده است
الطبع متةدر خا. م بار پنجم طبع شد ١٩٢٣ماه دسامبر  به, لکهنو, کشور منشي نول

  :نويسد آن کتاب مي
يوان مذکور الکتابت د تفحص تمام اين نسخة صحيحة سندي قديم  به«

نبيرة نواب محمد سرفراز خان  ،از کتبخانة محمد افضل خان صاحب
  .»صاحب بهادر اعظم امرا مقام ديره اسمعيل خان دستياب شد

ضبط  از اين عبارت ناشر ظاهر نشده که نسخه مذکور در کدام سال به
احمد نام شيخ   هار بهيهاي خطّي ديوان احمد در ب که نسخه راچ ،تحرير آمده بود

  .پوش تقريباً دويست سال و کمي بيش از آن قديم است چرم
هاي شيخ احمد  بدين طور تقاضاي احتياط اين است که از روي آن غزل

هيچ  پوشي و ذکر لباسي پالسي و چرمکي دارد به پوش که ظاهراً بيان چرم چرم
 چرا که احمد جام ژنده پيل, شيخ احمد جام نتوان منسوب کرد با صورت آن را

دليل اين است که گلبدن بيگم . ندديپوش هرگز لباس چرمي و پالسي نمي
سبيل تذکرة  به» نامه همايون«الدين محمد بابر شاه والي هند در  شاهزادة ظهير

  :نويسد حميده بانو بيگم مي
دلگير شده در خواب شدند و در , خاطر مبارک ايشان ملول شد«

سبز پوشيده و  سپا لبا اند که عزيزي آمده از سر تا خواب ديده
گفت مردانه باش و غم مخور و عصاي خود را , ي در دستيعصا
تو فرزندي  اند خداي تعالي به اند و گفته دست مبارک حضرت داده به
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ند که رسيدحضرت پ. الدين محمد اکبر بماني نامش جالل, خواهد داد
اند که ژنده فيل احمد جام و  اسم شريف شما چيست؟ فرموده

  .١»اند آن فرزند از نسل من خواهد شد دهفرمو
و  تصوفدر  را رحپوش در هر حال معتقدات و مرتبة حضرت چرم

  .نشان داده شودد يبا يمشعرگفتن 
آيد که هر دو  مي احمد جام بر نپوش و ديوا از مطالعة ديوان احمد چرم
. آرند کار مي احمدا و احمدي به, صورت احمد احمد در تخلّص نام خود را به

  :شود مثالً از اشعار هر دو احمد در زير ديده مي
  رحاحمد جام ژنده پيل

  که عاشق در دو عالم سـرفراز اسـت    يقــين احمــد جــامي چنــين اســت 
  ٭

  سـت  تا بداننـد کاحمـد جـامي     احمدا مست باش در ره عشـق 
  ٭

  مرغ دلش در طلب دانه شـد   باز فتاد احمـد در دام عشـق  
  رحپوش احمد چرم
  ديوانه هست چرم و پالس شعار احمد

  ادشـهان نيسـت جـز کاله و قباپلباس 
  ٭

  نظم در سخن احمدا نعت ذوالمنن کـرد به
  سرمة چشم خويشتن ساخته خاک پاي او

  ٭
  احمـدي را نگـه چشـم عنايت شايد

  پادشاهي ابدي را چه غم از رنج فقير
                                                      

.٧٣, ٧٢ص , م ١٩٢٩, آباد چاپ اله, هنام همايون, گلبدن بيگم  .١
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دن پوش پس از فرمو چنانکه سابقاً ذکر شده است مخدوم شيخ احمد چرم
مبارک , کافي است) لباس چرمي(شما را همين “: که رحشيخ سليمان مهسوي

تا عمر همين خرقة چرمين و پالسي در برداشتند و در اشعار پالس و . ”فرمود
  :ذکر آوردند پوشي خود را افتخارانه به چرم

  پوش هم صفتش چرم, پوش هم لقبش چرم
  در سخـنش عقل مـا يافتـه بس فتحياب

  ٭
  پوش گاه شديم چرم, پوش رقهگاه شديم خ

  ست حال ما قهر در خروش بوالعجب گاه به
  ٭

  هر دو عالم اندرون خرقة چرمين ماست
  نور قـدسي تافتـه در جبه پشمين ماست

  ٭
  از پالس و چـرم مــا را معنـي ديگــر نبـود

  معني و صورت مگر در خرقة پشمين ماست
  ٭

  را ببـين  ورنه اين شـاه گـدا    سـت کـاله قبـا    چرم پالسي
  ٭

  پوشش ژندة ماسـت  پالس و چرم  راه فقـر احمـد بافـت خـود را      به
  ٭

  ه ترک چو تجريد گرفته استر زاحمد 
  سـرماية خـود ساخته چـرمي و پالسي

  ٭
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  ي بـر تـو زيباسـت   هادشاپلباس   پالس و چـرم را احمـد گزيـدي   
  ٭
  شان نيست جز چرم و پالسي همه پوشش

  ـال و پـرنـدبديـن بفقر طايـران چمـن 
  ٭

  اي دل که من خرقة چرمين پوشم  مژده
  حبذا خرقه که بهتر بود از تاج و سرير

  ٭
ــاريم  آخر سلگي ز چـرم پوشـم     از نســبت او در افتخ

  ٭
  خود مبين  احمد لباس خرقة چرمين به

  ايـم زيـر جبـة زنّــار کـرده  پنهـان بـه
  ٭

  س و چرمکـي فخر دارد از پال  الفقـر احمـد را تمـام    گشت تم
 شيخي بزرگ و صاحب جالل از مشايخ رحپوش حضرت شيخ احمد چرم

الوجود را دوست  عقيدة وحدت تصوفايشان در . اند هار بودهيسهرورديان ب
شگفتگي  با نو  به انواع گوناگون و طرزهاي نو  انه را بهتصوفدارند و اين نظرية م 

بيشتر  ،از اشعار. دهند مي نمايش شاندستي مخصوص خود در اشعار و چيره
اند  شود و همچنين که دربارة وحدت وجود گفته شان روشن مي مذهب و مسلک

توان  مشروط بوده است و در پيراية خاص که هيچ گونه در گرفت شرعي نمي
  :آورد مثالً اشعار زيرين که در ادعاي وحدت وجود آهنگ بلند دارد

  نکآدريم ز غنچة باغ وحدتيم پرده نمي
  ست پرورش زالل ما  هقدم چو ساختب آ ز
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  آشفتگي, زندگي, جانگدازي, بازي عشق
  ايـن همـه آييـن اسـالم و شعار دين ما

  ٭
ــت    فضاي هـر دو عـالم سـاية ماسـت     ــة ماس ــان پيراي ــن فک ــاي ک   قب
  زيـر سـاية ماسـت      جهان يکسر بـه   من آن خورشيد تابـانم کـه هـر روز   

ــان و  ــرير المکـ ــپاسـ ــرش ةيـ   ينــه پايــة ماســتدريــن ملکــت کم  عـ
  ٭

ــه  ــر ب ــد اگ ــي   اي احم ــود ببين   سـت  اين ذات تو ذات حق تعـالي   خ
  کـه مـوج آشنايي بر تـو زيباسـت    مستغرق انـدر بحـر وحـدت    يتوي

کنند و  لقب ديگري هم ياد مي با بيهاردر پوش را  حضرت شيخ احمد چرم
پوش  گويند که در مزاج شيخ احمد چرم مي. است» تيغ برهنه«شان  آن لقب

شان در وقت  امروز معتقدان و پيروان بر مزار اقدس  جالل بسيار بود و تا به
حضرت  ماللباعث رنج و  تاشوند  يمروز حاضر ن نيم  زوال بالخصوص به

  .دنباشنمغفور 
شود که در شيوة  پوش اينجا نقل مي هاي شيخ احمد چرم برخي از غزل

ي فقر و آشفتگي و عشق را انه سروده و مستتصوفمضامين مبا خوب و بديع 
  :اند اظهار نموده

  
  ايم جانب دلـدار کرده  مـا چشم دل بـه

  ايم جان را فداي غمزة خونخوار کرده
  سـر کـوي دلسـتان  به ايـم سـر افگنـده

  ايم راه دوست سبکسار کرده  خود را به
  از بهـر يک دو جرعة دردي هـزار بار

  ايم جـان را فـداي خـانة خمار کـرده
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  مـا را نه راي جـاه نه پـرواي خـانقاه
  ايم خود را برين طريق سبکسار کـرده

  خود مبين  احمد لباس خرقة چرمين به
  ايـم زيـر جبـة زنّـار کـرده  پنهـان بــه

  ٭
  دخبرن ه بس بيرب ايـن قـوم کيانند ک يـا

  رهزن شيفتـگان دشمـن اهــل نظــرنــد
  ريد دليکي جــرعــه سـردار بـرآينـ  بـه

  يکـي آه هـم از کـون و مـکان درگذرنـد  به
  ي مست مـداميـزل منـوشـان خـم لـ بـاده

  جــان فـروشـان سـر خـاک در سيمبـرنـد
  د مـدامان همـه شيـران سـر بيشـة عشـق

  خرند و چند که چون گاو هنه چو مشتي زد
  نه چو اين سنگدالن مرده بتان خشک لبند

  رنـدم ديـده تنوالب سـرچشمـه همچـو د
  ي فخـر کننداهـل فقرانـد که از فقـر هم

  ي غـم مـال نـه انـدر طمع سيـم و زراندن
  شـان همه پوشش ينيست جز چرم و پالس

  ديـن بـال و پـرانـدطايـران چمـن فقـر ب
  احمد از خلق چه پوشي همه اين شيوة خود

  ـه ز کار تــو يکايـک همـه آگاه تـرنـدک
  ٭

  اسيت درين سينه اسـسا  هتا عشق نهاد
  باهللا که مرا از دل و جان است هراسي
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  دل ديـوانـه نسـازد با جـز ديـوانـه به
  الجنـس توان کرد قياسـي عالجنـس م

  بيـزارم ازيـن طـايفـة عاقل و هشيار
  ل مرا نيست مساسيبـا خـرقـة نـااه

  نما هـر کـه ببيند آيينـة ايـن دوسـت
  شنـاسـي راه انمـدر راه يقين اسـت ه

  و معرفتي هستا بود آن کس که در يمرد
  ي و هـراسيلعين مـردم نتـوان گفـت

  آن را که دل و ديده دريـن راه نـدارد
  ١بيـچـاره فـرومـانـد گـرفتـار ايـاسـي

  ليلـي رگه صورت مجنون و گهي پيک
  لباسـي محبوب دلـم آمـده هـر دم به

  ست ا و تجريد گرفتهـاحمد ز ره ترک چ
  ماية خود ساخته چرمي و پالسـيسر
  ٭

ــي   ــاهد يک ــه ش ــزاران آيين ــد ه   نيست کس را اندرين معنـي شـکي    ص
  زانکه انـدر يـک نباشـد جـز يکـي       گــر يکــي بينــي يکــي بينــي همــه 
ــمکي گبر  وحــدت انــدر کثــرت آمــد آشــکار ــنش چشـ ــا از راه بيـ   شـ
  بــر جمــال خــود نظــر کــن انــدکي  گر همي خواهي که بينـي دوسـت را  

ــ  ــت ت ــام  مگش ــد را تم ــر احم   فخـــر دارد از پـــالس و چرمکـــي  ّالفق

                                                      
)دهخدا(نوعی برقع سياه که زنان بر روی کشند .  ١
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  )ه ٧٨٨: م( رححضرت موالنا سيد مظفّر شمس بلخي) ٢(
  برهان چو عشقت شعـله زد در دلِ

  علم و فضلش جملگي خاشاک شد
ان ايشان از خاک کالدين لقب، برهان تخلّص، نيا سيد شاه مظفر نام، برهان

الدين بلخي شهزادة بلخ و از نوادگان  ظفر، سيد شمسپدر سيد م. پاک بلخ بودند
عهد سلطان محمد تغلق در   تارک تاج و تخت بلخ، به رحشيخ ابراهيم ادهم

دربار در اي  سبب واقعة ناشايسته بهممتاز بودند ولي  جايگاهیدهلي داراي 
حضرت  هنگامی که صوفی بزرگ و پر آوازه،. ض و تارک دنيا شدندمنغّ ،شاهي

بر دست سيد مظفر  ،تشريف آوردند بيهارديار  به رحپوش خ احمد چرمشي
بيعت طريقت و سرافراز خالفت گشتند و در همين   حضرت ايشان مشرف به

  .ندعبادت و رياضت مشغول شد  خانقاه به
راه ظفرآباد و  از الدين بلخي هم از دهلي  همسر و پسران سيد شمس

دولت و حشمت را بر فقرا قربان و راه دند و ورهار تشريف آيببه  جونپور
جهان گشودند و   به  شاه مظفر شمس بلخي در بلخ چشم. طريقت اختيار کردند

پدر و  بااغلب که در اوايل قرن هشتم هجري  ؛تاريخ تولّدشان معلوم نيست
سيد  ،»وسيلة شرف« مصنّف. مسافرت نمودند  سوي هندوستان   مادر خود به

از موالنا شاه » المبارک مطلوب«رسالة  استناد به رحمنيريشاه فرزند علي صوفي 
  :نويسندمی چنين  ار نسبِ موالنا مظفر بلخي  ،اهللا عليه حمۀآمون ر
الدين ابن سيد علي ابن سيد  موالنا مظفر ابن سلطان سيد شمس«

الدين ابن سيد بزرگ ابن سيد محمود ابن  الدين ابن سيد سراج حميد
الدين ابن  م ابن سيد ادهم ابن سيد سليمان ابن سيد ناصرسلطان ابراهي

محمد ابن يعقوب ابن احمد ابن اسحاق ابن زيد ابن محمد ابن قاسم 
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العابدين ابن امام حسين شهيد کربال ابن شاه مردان علي  ابن امام زين
  .١»مرتضي کرم اهللا وجهه

الدين  شيخ معزّ ،سطشاه مظفر بلخي سه برادر و يک خواهر بودند برادر او
 چون هر سه برادر و خواهر .الدين بلخي شيخ قمر ،بلخي و برادر خرد

الدين بلخي هم در اتّباع  الدين و شيخ قمر هار آمدند، شيخ معزيب بهمادرشان  با
وجود  با پوش بيعت نمودند ولي موالنا مظفر بلخي شيخ احمد چرم باپدر خود 

الدين يحيي  مخدوم جهان شيخ شرف  ي مايل بهالدين بلخ  اشارت سلطان شمس
پس از اجازت پدر خود . پوش بودند زاد شيخ احمد چرم منيري، برادر خاله

موالنا مظفر بلخي در خدمت مخدوم جهان حاضر شدند و از آنجا که علوم 
در بعضي از  ،داشتند ی نيزشديد اتظاهري را کامالً فراگرفته بودند و احساس

گفتاري را راه دادند و در بحثي  گرم ،حضرت مخدوم جهان با اشکال علمي
کردند حتّي تحت توجه عرفاني و شيرين بياني مخدوم  را تکرار مي» سلّمتال«

بوس آن عالي جناب شدند و بر اندازِ گفتگوي خود اظهار پشيماني  جهان قدم
طريقت سلسلة عاليه با  به بيعتنمودند و آخراالمر بر دست مخدوم جهان 

سلطان فيروز . دندمويپ اراه سلوک و عرفان ردر ف گرديدند و ردوسيه مشرف
عهدة جليلة درس و تدريس   ادشاه دهلي موالنا مظفر بلخي را در دهلي بهپشاه 

پس از چند روز در سماع شورشي عجيب گرفتند . مور کرده بودأدر کوشکي م
هار شريف يب بهار و در فرط بيخودي و مستي از باالخانه بيرون جستند و آخرک

از آنجا که حضرت مخدوم جهان اين نوگرفتار . نزد پير و مرشد خود بازگشتند
آوري خدمت درويشان خانقاه مأمور ساختند، رفته رفته حالت  بجا بهطريقت را 

در مستي و شوق اکثر اين شعر را  ايشان، شدظاهري موالنا دگرگون 
  :خواندند مي

                                                      
  .١٣٩ص , وسيلة شرف  .١
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  يهايدولت خواري و ملک تن  خوشم به
  روزگارم نيست  کـه التفات کسي را به

موالنا را جامة خوش  رسيدمخدوم جهان ازين صورت حال خبر   چون به
بر موالنا مظفر بلخي راز فقر و سر چون و پاکيزه و طعام خوب بخشيدند ولي 

نتوانست شد و  ايشان درويشي آشکارا شده بود، هيچ آسايشي جالب توجه
  :دندخوان يبيشتر اين شعر را هم م

  سر فقر سوخت  جـان آدم چـون بـه
  يک گندم فروخت  هشت جنّت را به

بزرگ  یدر بين مريدان و خلفاي مخدوم جهان موالنا مظفر بلخي را مقام
پنداشت که مخدوم جهان در حق  توان مي ،سبب مشهورحاصل بود، بدين 

  :اند موالنا فرموده
الدين، مظفر  رفالدين، جان مظفر تن ش تن مظفر جان شرف«

  .»الدين مظفر الدين، شرف شرف
مجاهده و رياضات شاقّه در  با رحمختصر اين که در صحبت پير موالنا

نشسته و منازل سلوک را طي کرده و  گير چلّه مي هاي خانقاه و ويرانة راج حجره
داراي عرفان و وصال الهي گشته حضرت مخدوم جهان موالنا مظفر بلخي را 

هنگام درگذشتن مخدوم . تعليم شريعت و حقيقت اجازه دادند براي ترويج
. مقام عدن توقّف داشتند  فريضة حج بهاز  مظفر در راه بازگشت موالنا ،جهان

شتافتند و  بيهارسوي   به، آنجناب رسيدموالنا   چون خبر وصال مخدوم جهان به
اقامت چندي و پس از  گرفتند  سپس باالتّفاق بر مسند سجادگي مخدوم جهان جا

الدين ابوالمظفّر  کمک سلطان غياث با مسافرت نمودند و  باز رو به ،در اينجا
تاريخ سوم   ي حج بهه، رخت سفر حج بستند و پس از ادااعظم شاه والي بنگال

ازين جهان فاني انتقال ورزيدند و زمين هجري در شهر عدن  ٧٨٨المبارک  رمضان
تاريخ  »وسيلة شرف«صاحب . و معزّز گرديد عدن از مدفن شاه مظفر بلخي مشرف
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  :رحلت چنين نظم کرده است
  روح مـوالنا مظفـر کـرد چون نقـل مکان

  از عدن در عدن شد تاريخ مخدوم زمان
پروفسور سيد حسن عسکري سال درگذشت موالنا مظفر  گفتة  بهولي 

ر شان را پروفسو هجري و همين تاريخ وفات ٧٨٨نه  ،هجري بود ٨٠٣بلخي 
  .اند سيد حسن هم درست دانسته و در مقاله خود نوشته

هار مرتبة بسيار يو مشايخ ب انصوفيموالنا مظفر بلخي در زمرة حاصل آنکه 
ها نوشته شده است و  فضايل و مناقب ايشان در کتاب. بلند و مقام ارفع دارند

القلوب،  االصفيا، مونس مناقب مانندهار يتذکرة مشايخ بکدام از هيچ 
الشرف و تاريخ  الخواطر، گنج اليخفي، وسيلة شرف، گنج ارشدي، سيرتهةزن

  .نيست که از ذکر پرارزش موالنا ارجمند نباشدسلسلة فردوسيه 
االصفيا  مناقبموالنا مظفر بلخي  زمان  به  هتذکرترين  ترين و نزديک کهن
زاد و مريد و  ش حضرت مخدوم شعيب قدس سره برادر خالهمصنّفاست که 

  :نويسد ميرا دربارة موالنا القاب زير  که خليفه حضرت مخدوم جهان بوده
سلطان جهان تجريد، قهرمان ايوان تفريد، آفتاب آسمان در باخت و «

الملکوت، شهباز هواي جبروت و الهوت  پاکباز ميدان ملک ،برخاست
  .»و غيره

عه سلسلة کار رشد و هدايت و ترويج و توس رحموالنا مظفر بلخي با
 گرانبهايي بهاز ايشان آثار ارجمند . فردوسيه و تعليم طريقت خيلي باال گرفت

  :مانده است جای شرح زير به
الدين  نام سلطان غياث  به هاکه بعضي از آن اتبمکات ١٨١حاوي : (مکتوبات .١

همين  برای و. )١٧٩، ١٦٣، ١٦٧، ١٦٦شماره (والي بنگاله است، 
 :وده استرز سينحافظ شيراز  ،الدين بنگاله غياث
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   شـکر شکن شوند همه طـوطيـان هـند

  رود مـي بنگاله  پـارسي کـه به زيـن قنـد    
  حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث دين

  رود خامش مشو کـه کار تو از ناله مي
 ؛رحديوان مظفر بلخي .٢
 ؛شرح عقايد نسفي مع عقايد مظفري .٣
 ؛رساله مظفريه در هدايت درويش .٤
  .االنوار شرح مشارق .٥

. کردند ميموالنا مظفر شمس بلخي ذوق شعري هم داشتند و برهان تخلّص 
سبب مضامين  به شانيها ايشان در زمان حافظ شيراز شعر و سخن پرداخته ولي غزل

 عالم تجريد و تفريد و ادراک مرئي روحاني و اکتشافات طريقت و حقيقت آن
آيد باز  نظر مي  اوله بههاي متد که در ديوان باشد آور نمي انگيز و وجد چنان دل

برخي از  ؛از اشعار موالنا مظفر برهان شعريت و تغزّل فراوان دارد برخیهم 
  :شود در زير نقل مي شاشعار

  يک بوسـه جان نثار کنم  من از لبت که به
  ز مـن نثار تو بايـد گـهر چـه سـود کنـد

  روي چون تو رفيقي سفر خوش است مراه ب
  چـه سـود کنـد تـو گـر رفيق نباشي سفر

  ٭
  بـده مرا  ام مي قلّاش و مسـت آمـده

  کنم تا در ره تو رقص چو مستانه مي
  ٭

ـــي  دواي درد دل جانان غم تسـت  ـــان نباشــد دل ب   درد را درم
  تو بگويم غم دل با تا مگر گوش کني

  چون زر دارم هرخسار  لعل از ديـده به
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بنياد عشق استوار  بر تصوفچنانکه در سابق نوشته شده است ساختمان 
عشق حقيقي . فروغ همين اصل و جوهر عشق است ،تصوف  باشد و همه فلسفه

ماند بلکه  میحتّي صوفي هم از وجود خود غافل  ؛را بيگانة جهان سازد نصوفيا
شود تنها يک وجود واجب را  فراموشش کند و در جملگي اشيا که محسوس مي

عاري «تجريد يعني . روي نمايد وفتصکند و از اين جا تجريد در  مشاهده مي
هاي ظلماني و انصراف از ماسوي اهللا و  شدن شخص از قيود مادي و حجاب

و از براي همين توجه ذاتي صوفي خود را در انزوا . ١»ذات احديت  توجه به
الدين  که مخدوم شرف تفريد همين است چنان. کند يي پيشه میمحصور و تنها

  :نويسند مرشد حضرت موالنا مظفر بلخي ميپير و  رحيبيهاراحمد 
تجريد و تفريد مريد را شرط راه است، تجريد از عاليق و خاليق بود «

 ،کسي شماري با نه بر پشت باري ،در دل غبارينه و تفريد از خود، 
نه همتش از ذروه عرش . هيچ مخلوق کاري با نه و نه در سينه بازاري

وجود  با آرميدهنه مراد  با ه ورسيد برگذشته و از کونينبچسپند به هم 
. دوست ناخوش با وجود عالمين نه بي و دوست خوش کونين بي

اند هر که از  که گفته چنان »اهللا و الراحة مع غرياهللا الوحشة مع« ندا گفته
چه کليد خزاين  خداوند محجوب است در عين بال و رنج است اگر

خداوند  با که او را یپوشي و گداي ممالک در دست دارد و هر ژنده
  :ست پادشاه دوجهان است هرچند نان شب ندارد کاري

  ”٢تو بهشـت   با تو دل دوزخ است بي  تو کنشـت  با تو دل مسجد است بي
باشد و  عارف رومي عشق خوش سودا عاشق را عزت و ناموس مي گفتة  به

را  عشق حقيقي عاشق. هاي او طبيبي مانند جالينوس است از براي جمله علّت
اين . چه در خانقاه و چه در خرابات ؛نمايد میپرتو روي حبيب  یدر هرجاي

فشاند ء پرتو روي حبيب شمع جمال اهلي است که در دير و حرم يکسان ضو
                                                      

.٢٤٣نامه نوين، ص  واژه  .١
.١٧٢، ١٧١مکتوبات صدي، ص   .٢
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  .دنها فرقي نبي و صوفي صافي مانند پروانه در بين چراغ
الشيخ ساخته و از همين زينه تا مقام  موالنا مظفر بلخي خودشان را فنا في

تنوع در اشعار سنايي و عطّار و  با آنعشق و بسيار شيوگي . اند هرسيداهللا  فنا في
موالنا مظفر برهان هم که در زمانة حافظ . ذکر آمده است  رومي و حافظ به

 ؛اند دهآور بجاو  بايزرنگ و آهنگ عشق را در اشعار خود خيلي  ،زيست مي
  :مثالً

  بخـواندم از کـتاب عشـق يک باب
  نم که ديگر در چه باب استدا نمي
  ٭
  ديـن عـاشـق عشـق روي يـار باد

  غيـر عشـق ار ديـن بـود زنّـار باد
  ٭
  خانه و بازار و شهر و کوه و دشت

  رويم ت آنجا ميـهـرکجا عشـق اس
  :شان بوده و اين شعر سرودن موالنا خود شعار عاشقي

  سـت خود شعار عاشقي اشـعار ما   آيـد ز مـا   هرچه مـي و نظم و نثر 
در علم و فضل داراي مقام ارجمند و مهم و که  رحموالنا مظفر شمس بلخي

ت آمد و پاکباز قراه طري بهيکي از معلّمين مدرسة فيروز شاهي در دهلي بود 
  :فرمايند عشق گرديد، مي

  باک شـد  هرکه در عشق آمد او بي  پاکباز عشـق را از جـان چـه بـاک    
  و فضلش جملگي خاشاک شـد علم   در دل برهان چو عشقت شـعله زد 

از  اين غزل معروف و مانند خواجة عثمان هاروني چشتي قدس سره که
  :شان استيا

  رقصم نغمه و هـر بار مي يسـراي تـو هر دم مي
  رقصـم رقصانيم اي يار مي بهـر طرزي کـه مي
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  بيـا جـانـان تماشـا کن که در انبوه جـانبـازان
  رقصم ازار ميي سـر بـيصـد سـامـان رسوا به

  تـو آن قاتل کـه از بهر تماشـا خون من ريزي
  رقصم من آن بسمل که زير خنجر خونخوار مي

  منـم عثمـان هـاروني کـه يـار شيـخ منصورم
  رقصم کند خلقي و مـن هر بار مي مالمـت مي

  :سرايند مي رحموالنا مظفر برهان
  پرم پـر از ديوانـگي گـردم هـواي يـار مي
  پرم شق بر بستم سـوي دلدار ميدل اندر ع

  ز بار عشق گر دستار عقلم دي پريد از سر
  پرم مـن ديوانه خود امروز چـون دستار مي

  شينم پر در همي برد هجر تو بي گهي پر مي
  پرم دهد وصل تو ديگر بار مي گهي پـر مي

  بومان جهان داده  به خـرابي عقل را برهـان
  پرم زار ميبيـا کـه بلبـل عشـقم سـوي گل

  :حدي رسانيده که  و عشق حقيقي خداوندي موالنا را به
ــا عشــق خــدا  با عشـق خـدا رويـم در خـاک       ســر بــرآريم يب

  :گويند محابه مي و بي
  يکي جو نخريديم  ما هر دوسرا را به

  تفريـد دويـديم  از عـالـم تجريـد به
  :حقّا که

  تجـريد برون را کـه ز جاروب برفتيم
  تا شده از خويش رهيديمتفريد درون 

اشارت بيان   مدارج و منازل سلوک و عرفان باشد که موالنا به ،اين همه
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نماز  ناست، در نزد صوفيا تصوفتزکية نفس و تصفية باطن بناي . اند فرموده
عبادات را نشان عشق و اتّباع خدا و  ؛نماز حقيقي فرقي دارد باشرعي 
شان ديگري دارد چنانکه نماز  ،يقاند ولي عشق حقي قرار داده )ص(رسول

نماز حقيقي هم بدون  ،»الصلوة اال بوضوء«شرعي را بدون وضو اهميتي نيست 
موالنا چه خوب . شود طهارت باطن نباشد و اين طهارت از آب وجود خود مي

  :دسراي مي
  رط باشد در نمازـــــز آب آوردن طهارت ش

  چون ز خود آري طهارت آن نماز ديگر است
موالنا مظفر از شريعت . و در طريقت عشق ملوک استدر شريعت عقل 
  :در طريقت روي نمودند

  را معذور دار اي عقل من در عشق معلولمـم
  طهارت کرده از خود در نماز عشق مشغولم

  ٭
  عشق را از دل نمازي بـيش نيسـت    عقــل را بــس بــس نمــاز تــن بــود

 ولیکند  کعبه نگاه مينهد و بر  عالم شريعت در سجده سر بر زمين مي
لوح محفوظ   دارد و ديده به صوفي و عارف عرش مجيد را در پيش مي

  :افگند مي
  حرف وجود خويش ازين تخته خاک محو کـن 

  لــوح بــرفگن  عــرش مجيــد پــيش دار ديــده بــه
نيست زيرا اين گروه عقيدة  یماسوي اهللا هيچ موجود ن،در نزد صوفيا

. المعبود اال اهللا, المشهود اال اهللا, ال مقصود اال اهللا ,الموجود اال اهللاراسخ دارد 
انگيز و لهجة  شيوة دل و عرفا در ال و الّا کنجکاوي نموده و به نبسيار صوفيا

بادة  ئةموالنا مظفر بلخي هم از نش. اند آيند اشعار خود را ترجمان ساخته خوش
  :نويسند چنانکه مي, سرشاري داشتند سروروحدت وجود 
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  اصــــل بــــاز رفتــــيم  بــــه از فــــرع
ــوليم  ــون ملــ ــاف و نــ ــالم کــ   از عــ

ــه   ــا بـ ــوديم از دريـ ــده بـ ــوج  آمـ   مـ
  رويــم بــاز هــم از مــوج دريــا مــي    

  کلّــي از ديــدة خــود مــا چــو بــرفتيم بــه
  جز دوست نديديم  هرسو که دويديم به

  :يدينمامالحظه  در باب ال و الّا اشعار موالنا مظفر را 
  رويـم  بر جمـال عشـق الّـا مـي      يـم ما خودي از تيغ ال گردن زد

ــا اهللا اســت  ــي الّ ــدر پ ــه ان   رويـم  يم بـاال مـي  يهمچو ال مـا   الال
  ٭

  ي که نور جمال و جالل داشتا  آن قدسي
  مام بود در الّا کمال داشتـــــــدر ال ت

  ٭
  در حريم کعبه الّا چونکه ال نبود ازين

  سر الّا شديم رام بسته برـــما ز ال اح
ت پا راه طريقت و دنياي دون را پش بهن بلخي که پيش از آمدموالنا مظفر 

, داني داراي رتبة محدث بود حديث شريعت و درمسلّم عالم و فاضل , زدن
ظاهربيني و خودپرستي که در علما درآيد و آنان را در پردة عزّت نفس متکبر 

  :فرمايند مي نمانده وسازد از نظر موالنا مخفي  مي
ــاده  داهللا برفـت خودپرستي چون بحم ــون ب ــا کن ــيم پرســتي م ــا کن   ه

  ٭
ــ ــه زد ديوان ــوال  يا هطعن ــو م ــه ت ــا ک ــه گفت   اي ن

  ام نـه  گفتم اين عشق است عاري نيست گر مـوال 
مردانه تاختند و عزم  تصوفولي ايشان در ميدان عشق و طريقت و 
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  :اند ازين رو در اشعار ذيل فرموده. و حوصله مردانه و شاهانه داشتند
  مردانـه ام  ساقيا جامی که من در عاشقی  زنـان  بر بيوه عقل و عاقلي بگذارراه 

  هرکه اندر عشق آمـد مـرد مردمـرد شـد      عقل کز بـانوی خانـه زادگيسـت   
  ٭
  کنم جانا حديث عشق تو مردانه مي     جان دست کرده عقل نهاده در آستين 
  ٭

  نيمها ک در ره مردان که سستي   هيچ نبود از براي جان و سر
  ٭

  گان را هوس چنين تماشا نسزد سواي مردان   نه مخنّثان مسکين نه زنان بيوه
  ٭

  قدم کز عشق گر بنهي همـه مردانگـي آرد  
  پياده اوفتاده در رهش انداختن شـه نيسـت  

بازي شطرنج پيداست و چرا نباشد که   از اين اشعار وقوف آنجناب به
  .ن ابراهيم ادهم والي بلخ بوديکي از نوادگا تصوفايشان سلطان دنياي 

مريد و   اين دو جمله »آيد هنوز بوي بلخ مي«و  »افسوس بلخ نباشد«
در هر . پير در احوال موالنا مظفر و مخدوم جهان تفصيل بسياري دارد

  :نگارند کردند چنانکه مي حال موالنا مظفر برهان شاهي را احساس مي
  گاه چشم ماست دنيا و آخرت نه قدم

  نهيم پيش پيش ازين گام ميما پيش 
  کـوي ما شاهنشهان کنند گدايي به

  شاهنشهان شهيم  ماييم آن گدا که به
  :زيرا که

خسروان جاه و حشـمت در جهـان هسـتند    
  فرازي ديگر اسـت دولت عشق تو برهان سر
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ف داشته و عموالنا هم از سماع و موسيقي ش ،مانند بيشتر صوفيان طريقت
  :آيد ت هم برميت و غناييعارشان موسيقيهمين است که از اش

  چنگ عشـق آوردم   ز دست عقل چون تن را به
  هزاران پرده را تن تن که اندر پرده درهـم کـرد  

  :تار و طنبوره را استادانه در شعر آورده هصداي طبل و س
  نون در ملک عشقـــــمن زنم طبل ج

  ا دور دورــقل از مـــــدور دور اي ع
  دي مست من و مست منباز خراب آم

  ن تنن تن تنن و تن تننـــتن تنن و ت
  ناز رطل دمادم بيار  تان بهــــساقي مس

  ر شود بر سر زاهد شکنــخم تهي گ
 گفتة  بهو طريقت  تصوفدر  رححاصل آنکه موالنا مظفر شمس بلخي

مخدوم شعيب جالل قدس سره شهباز هواي جبروت و الهوت بوده و هم در 
اشعارشان در صفت . مانند نگار و بي ري خسرو کج کاله و قلمدار شيوهاقليم شاع
در زير . ت و تغزّل هم داردرعايت لفظي و تشبيه و استعاره و شعري, شعري

  :آيد مشتي نمونه از خرواري مي
  خــال هنــدوي تـــو واهللا ديــن مــا را رام کـــرد    

ــت     ــاک نيس ــردن ب ــالم ک ــارت اس ــدوان را غ   هن
ـ نبايد برد چون برهان    هـرزه دسـت بـر زلفـش      هب

ــه ــوانگي آرد     بـ ــازي دال ديـ ــران بـ ــف دلبـ   زلـ
 ٭

ـ     رويـت  ههمه کس در دعا برخاست چون خط ديـد ب
  مه در خسوف افتد همه کس در دعا خيـزد  نکه چو

 ٭
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  در قصر خوش دنيا اي خواجـه مشـو ايمـن   
ــر دارد   ــار دگ ــتي او م ــر خش ــه ه ــدر ت   کان

 ٭
  بــده مــرا   ام مــي اش و مســت آمــده قلّــ

  کــنم تــا در ره تــو رقــص چــو مســتانه مــي
 ٭

ـ ؤاز آن دو لعل چو ريزي تـو ل    و مرجـان  ؤل
  بران دو لب نه يکي جان هـزار جـان قربـان   

دربارة عشق اشعار عارف رومي . گويند عشق را جنون هم مي نصوفيا
  .معروف است

  :نويسد موالنا مظفر برهان مي
ــ  ي اي جنــونيخانمـان و جــان مــا  ــانيـ ــوان مـ ــونير ايـ   ي اي جنـ

  ي اي جنـون يطاعت و ايمـان مـا    طاعت و ايمان ز تو گرد کمـال …
ــا   تــو صــداع عقــل را درمــان کنــي ــان م ــونيدارو و درم   ي اي جن

  ي اي جنـون يرحمت رحمـن مـا    رســــي عــــالم اهللا اکبــــر مــــي
  ي اي جنــونيســيد و ســلطان مــا  ام حلقه بگوش تو کـه تـو   بنده…

  ي اي جنـون يحجت و برهـان مـا    لرهيم از حکم عقـ  ما ز تو وا مي
  :اند کار آورده کمال شاعرانه به حسن تکرار لفظي را بهو 

  وـــخدا گو خدا گو خدا گو خدا گ        دل توخدا چون نهد رفت خود در 
  همين تو همين تو همين تو همين تو       ردــــورها کـــــه دل شـز اهللا الل

  ر شو دگر شو دگر شو دگر شوــدگ          بس کن زار وـــلوح دل اهللا بگ  به
  مه زوـه زو همه زو هـــهمه زو هم      نقش و نگاري که بيني گمان کن  رب

  همين تو همين تو همين تو همين تو       دا خوان يکتاـــرهان الحق خــز ب
  ٭
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  اي خواجه ز خود رسـتي از مـات سـالم اهللا   
  سـالم اهللا رخت از همـه بـر بسـتي از مـات     

  خويشي وز هوش تو بيهوشـي  از خويش تو بي
  نوشــي از مــات ســالم اهللا وز نــوش تــو بــي

  نـام و نشـاني تـو    شـرح و بيـاني تـو بـي     بي
ــالم اهللا   ــات سـ ــو از مـ ــاني تـ ــدا و نهـ   پيـ

  جوشـي  نوشي چون بـاده نمـي   آن باده که مي
ــد کــه مــي   نوشــي از مــات ســالم اهللا هرچن

  جـام صـفا را گـو    آن مست خدا را گـو وان 
ــات ســالم اهللا  شــرف ــا را گــو از م   الحــق م

در زبان عربي هم يد طولي و دست قوي  رحموالنا مظفر شمس بلخي
زبان عربي  بهها را  ها يا مصرع خود کلمه ياتدر اکثر اشعار و غزل ،داشته
  :مثالً. اند نوشته

ــده واهللا يف صــاليت  ام اندر نماز قامت آن يار ديـده  ــدار دي   ما دل
  ام اين بار ديـده  هذا بسعي قرن  صلّيت و املصلّي عنـها مبعـزلٍ  

 یو سخنور یالغرض موالنا شيخ سلطان مظفر شمس بلخي از حيث شاعر
اند و  مقام ممتاز و ارجمند را دارا بوده بيهاردر ادبستان فارسي  یپرور و ادب

را نا هيچ تاريخ شعري زبان و فرهنگ فارسي در هند بدون شمول ذکر موال
  .دانستتوان کامل  نمي

  )ه ٧٤٤: م( رحنوشه توحيد بلخي مخدوم حسين معزّ) ٣(
  در خراباتي که مستان جام وحدت در کشند
  هـر درد را پيمانه شو اي هچون حسين از بـاد

و  تصوفنوشه توحيد بلخي گل سرسبد گلشن  مخدوم سيد حسين معزّ
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شان معروف  نوشة توحيد لقب سيد حسين نام و حسين تخلّص و. عرفان بودند
مخدوم حسين برادرزادة موالنا مظفر شمسي بلخي و فرزند ارجمند . است

. ديده برجهان برگشود) هند(الدين شمس بلخي در ظفرآباد  حضرت سيد معزّ
پيش ازين که خبر . اند تاريخ والدت آنجناب را در هيچ کتابي ضبط نکرده

مخدوم جهان قدس سره موالنا مظفر  سيدر مي بيهارآگين تولّدشان در  مسرت
موالنا . بلخي را تهنيت و تبريک گفتند که شما را اهللا تعالي فرزند بخشيده است

سپس مخدوم جهان . دارد عرض ساخته که او هيچ زن نگرفته فرزند چه معني
الدين پسري تولّد شده است و فرزندش فرزند  فرموده که در خانة برادر شما معزّ

  .شدشما با
  :آمده است رحتصنيف شيخ عزيزاهللا بنارسي» گوهرستان«در 
و پيشواي ارباب توحيد در  دبلخي مقتداي وقت خو شيح حسين معزّ«

الدين مدار وي را  روزگار پيوسته توحيد بر زبان داشت و شيخ بديع
سمندر توحيد خواندي وي بالواسطة غيري مريد حضرت 

مد يحيي منيري است و خالفت الدين اح المحقّقين شيخ شرف سلطان
چهل سال در سفر و , از عموي بزرگوار خود شيخ مظفر بلخي دارد

تکرار شرف   عموي خود مصاحب بود و در رفاقت او به با حضر
گويند در مکّه معظّمه پيش فقيه عدن صحيح  .حرمين شريفين دريافت

  .١»کرد مسلم سند مي
خدوم جهان و عم تعليم ظاهري و باطني مخدوم حسين از حضرت م

  .٢رسيدپايان   محترم موالنا مظفر بلخي به
علوم   نخست بهصوفيه مخدوم حسين نوشه توحيد مانند غالب مشايخ 

د در حديث از عم مکرم خو. الخصوص حديث اشتغال داشتند شرعيه علي

                                                      
  .حوالة وسيلة شرف  به, ١٤٧ص , حصه چهارم, گنج ارشدي  .١
  .عبدالرحمن چشتي, االسرارةمرا  .٢
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  :شود سندي گرفته که در زير نقل مي
رساند و باز  مي فقير حقير مظفر شمس عامة مسلمانان را سالم و دعا«

حق سبحانه , شمس برادرزادة اين فقير است نمايد فقيه حسين معزّ مي
 رقريب چها, فرزند صالح و متّقي است, و تعالي وي را گرامي کرده
الدين خوارزمي  ت قرآن پيش شمسائقر, سال در مکّه مبارک بود

م الدين علوي در مقام ابراهي ت سبعه پيش شمسئقرأ, درون کعبه کرده
الدين مذکور در عصر خود يگانة  پيش در کعبه گذاشته و شيخ شمس

و مکّه  صو مدينه مصطفي ردر حلب و شام و مص, روزگار است
ت وي را نظيري نيست و حالي شيخ مجاور حرم ائمبارک در علم قر

  . است
فرزند حسين مذکور سند حديث برين فقير کرده صحيح مسلم و 

. لفظاً و معناً برين فقير تحقيق کردهصحيح بخاري من اوله و آخره 
خداي تعالي وي را ذهن صافي و طبيعت فياض داده است و سند 

از جهت اين فقير او در تدريس . ديگر بر خطيب عدن نيز کرده است
خداي تعالي او را نافع مسلمانان گرداند و در , اين علم مجاز است
  .١»آمين. ايشان یدين ايشان و در دنيا

نامه و سند حديث که در خانقاه فتوحه  ة ديگر اين خالفتو در مخطوط
  :محفوظ است عبارت زيرين است) بيهار(

االسالم و المسلمين مخدوم  فقيه حسين مذکور مريد بندگي شيخ«
الدين احمد يحيي منيري است قدس سره العزيز از  الحق و شرف

 ضمقراجهت اين فقير براي توبه دادن مسلمانان و بيعت کنانيدن و 
عاقبت و همه مسلمانان بخير , راندن مجاز است تا معلوم عزيزان باشد

                                                      
  ).٢٥مجلس , القلوب مونس(ي بيهارا غالم يحيي يد ملّ  به  .١
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  .١»آمين. باد
 ٢٤شنبه  روز سه  بهه  ٨٤٤حضرت مخدوم نوشه توحيد بلخي در سال 

امروز مرجع   تا به بيهارمرقدشان در . الحجه بعد ظهر سفر ملک بقا ورزيدند ذي
رشد هدايت و درس  درداشت مخدوم حسين تا عمر . عقيدتمندان است

  :در اخباراالخيار آمده است. بودمشغول 
او در اوايل حال در … شيخ حسين بن معز بلخي آنچه مشهور است«

حضرت دين تعليم و تعلّم اشتغال داشت و بعد از جاذبه عنايت الهي 
زيارت سيد   که باعث بر سلوک طريقة فقر است سفر حجاز کرده و به

عد از دريافت اين سعادت که متضمن مشرف شده و ب )ص(کونين 
وطن اصلي رجوع فرمود او را نيز   حصول جميع مقاصد است به

مکتوبات است بر طرز مکتوبات شيخ بزرگ متضمن اسرار توحيد و 
از وي نقل  رزبان لطيف و بيان عجيب جما  باعث بر اختيار تجريد به

  .٢»رددن اثنا از احوال وي خبري نيز معلوم گآ در کرده شود هم
بی بی  طرفداشتند دو پسر از  همخدوم حسين نوشه توحيد سه صاحبزاد

حسن جشن  ين فرزندسومنيز الدين و  يکي شاه سليمان و دوم شاه سيف, اولي
دختر  همسر،دائم که مريد و جانشين حضرت نوشه توحيد شده از محل دومين 

چنانکه از . ان بودندش زاده خواهر عم که قدس سره يشيخ قمرالدين شمس بلخ
که در  ييها کتاب, آيد ملفوظ مخدوم نوشه توحيد برمي» گنج اليخفي«مطالعة 

زير نام برده شده است از نظر حضرت مخدوم گذشته بود و بر مذاق سليم 
  :کند شان داللت مي و تبحر علمي تصوف

, تهذيب خواجه حسن بصري ،االوليا عطّارةتذکر, المريدين شرح آداب
, الدين سهروردي اوراد شيخ شهاب, مسايل اخروي غزالي, الهدايت غزالي هدايت

                                                      
  .١٠٠ص , وسيلة شرف محشّي دکتر ابدالي  .١
.ه ١٢٧٨, ميرت, مطبوعه هاشمي, ١١٤ص , شيخ عبدالحق محدث دهلوي, اخباراالخيار  .٢
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, مکتوبات مخدوم جهان, المعارف  عوارف, کيمياي سعادت, نتفسير عيا
, همداني ةالقضا رسالة مکانيه و زمانيه قاضي, الدين الشموس شيخ حميد طوالع

شرح , ةالقضا دة عينزب, لمعة عراق, المعاني معدن, الدين اوليا ملفوظ شيخ نظام
تفسير , يبيهارکلمات موالنا احمد , الشيوخ الهدي شيخ علم, عقيده مظفر بلخي

  .ةالقضا تمهيدات عين, مدارک
مهارت و قدرت  ،پيداست که مخدوم حسين را در زبان عربي و فارسي

وجود اشتغال ديني و درسي و عبادات و رياضات شاقة  با .يکسان حاصل بود
و  تصوفضرت مخدوم آثار بسيار مهم و پرارزش خود در طريقت و سلوک ح

مانده است و  بيهارامروز در خانقاه  اند که تا به پيراية نظم و نثر گذاشته طريقت به
  :آيد ذکر مي در زير به
  ؛مجموعة مکتوبات: الف
  ؛ملفوظ گنج اليخفي: ب 
  ؛مثنوي افتخار حسيني: ج 
  ؛ديوان فارسي: د 
  .ان توحيد و قضا و قدررسايل خمسه در بي: ه 

خاص و تعلّق شديد داشتند مخدوم  هبطاشعر ر باصوفيان از آنجا که 
کرده و ذوق شعري را  نيز شاعر بوده و حسين تخلّص مي رححسين نوشه توحيد

از پير و مرشد خود و رموز فن شاعري را از عم بزرگوار خود موالنا مظفّر 
خواهد شد مخدوم حسين اين فن لطيف آينده ديده  بلخي پذيرفته و چنانکه در

  .اند منازل کمال رسانده  طبع لطيف خود هم آهنگ کرده و به با را
هاي هشتم و نهم هجري معيار زبان و  جاي شگفت اين است که در قرن

چهار صد سال پيش اگر . خيلي بلند و ارفع بوده بيهارادبيات فارسي هم در 
ه عجبي نيست چرا که در هند که رسيد يکمال م زبان فارسي در ايران زمين به

ارباب شعر و سخن , خطّه دور افتاده از سخنوران ايران و اهل فارسي زبان بوده
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  .اند گذاشتهاز خود بجای گرانمايه و پربها  ارِآثمخصوص  يفارسي در سبک
آشنايي خاص داشته و  ،سخنوران فارسي بامخدوم حسين نوشه توحيد 

ده و پرورده بود که بيشتر در ملفوظ خود از اشعار شان چنان بالي ذوق شعري
اشعار برجسته که بر . سازند ت نثري را مرصّع و مزين مياشعراي ايران عبار

امام , ر ريخته است از نظامي گنجويارهاي شهورداي گنج اليخفي مانند د
شيخ , بوعلي سينا, الخير ابوسعيد ابي, رومي, عطّار, سعدي, سنايي, حافظ, غزالي
الدين بوعلي قلندر و موالنا مظفر شمس بلخي است و جملگي آنها از  شرف

  .معروف بودند يمشايخ و عرفا
اينجا  .نگارد میدر هر حال مخدوم حسين چه در نثر و چه در نظم يکسان 

مخدوم ن چنانچه ديوا. ندکان روشني خواهد افش ييسرا نگارنده تنها بر سخن
و چهار رباعي و سه  هو پنج قطع ردمفسي و هفت غزل و دو  حاویحسين 

ين در آخر ديوان حليه معظمه حضرت رسالت بر اعالوه , مثنوي مختصر است
  .است آمدهاهللا صلّي اهللا عليه وسلّم  سولمحمد رپناه ختمي مرتبت سيدنا 
, استمانده خطّي ديوان حسين از دستبرد زمانه محفوظ  ةحاال تنها دو نسخ

  ).بيهار(ف و دوم در خانقاه بلخيه فتوحه يکي در خانقاه منير شري
از آثار » چهار درويش«يا قصّه » افتخار حسيني«عنوان   يک مثنوي طويل به

  :مصنّف گفتة به. مهم مخدوم است که بر طراز مثنوي مولوي نوشته شده است
  بر طراز او بگويم مثنوي  مقصد من پيروي مولوي

رباعي و  ،سخن در بين اصناف از براي اداي مضامين عارفانه و صوفيانه
چنانکه ما خواهيم ديد مخدوم . شود تر محسوب مي غزل مثنوي پيرايه خوب

لفظ لفظ گنجينة   سرايند و در اشعار به انگيز و وجدآفرين مي هاي دل حسين غزل
خودي و سرشاري  خواننده در هر غزل يک گونه بي. رندوآ وار مي معني را طلسم
و مستي از عشق حقيقي آمده است که جز عارفان و  هذبکند و اين ج را حس مي

  .شود قلندران هيچ کس را ميسر نمي



  ١٤٩ /فصل چهارم 

  

زادگان  زاده و از قبيله مخدوم مخدوم حسين که خود مخدوم و مخدوم
پيراية   مشاهدات روحيه و کيفيات گوناگون باطنيه را به ،دت قلبيهاار ،بوده

برده و اشعار را محاسن صوري کار  دلفريب فلسفي و شيوة رنگارنگ عارفانه به
نخستين غزل از ديوان مختصر حسين اين ادعاي نويسنده . اند و معنوي بخشيده

  :باشد را دليل مي
ــفا   ــو داد صــوفي را ص ــرة ت   اي صــفاي چه
  گــاه ابرويــت محــراب اهــل اصــطفا  ســجده

  زلف و عارض چون يد بيضا و مـار موسـوي  
  خال و خطش چون بـالل همنشـين مصـطفا   

  دو لعلش باده گردد گه خورد خـون جگـر  گه 
  گه دو چشمش دل نوازد گه کنـد جـور و جفـا   

  فـرقم دم مکـش   يار زيبا گر زنـد خنجـر بـه   
  کانــدرين ره شــرط کــار دوســتي باشــد وفــا

  گر حسين از تيغ هجران کشته گردد باک نيسـت 
ــا   ــدي در قف ــت دارد يزي ــيني عاقب ــر حس   ه

بودند  عمل مي با ار جامع علوم ديني و عالمهيو مشايخ ب صوفياناز آنجا که 
در آن مراکز  ،شان گهوارة علم و ادب و منبع تعليمات روحاني هاي و خانقاه

ديني درس و تدريس علوم شريعت و طريقت و آموزش ادب و فلسفه و 
و تعليمات  تصوفنکات ايشان  داشتب صادق رواج الط  حکمت هم به

فهمانيدند و مسايل باريک و ظريف را طوري شرح  طلّاب مي  عرفاني را عمالً به
  .وجود آمده است  دادند که دفترها در نثر و نظم به مي

کرام در عالم وجد و حال و کيفيات روحاني و سرشاري  نآن صوفيا
پيامبري و قلندري , رندي و سرمستي, عرفاني مضامين توحيد و فقر و توکّل

 گونه طره امتياز آن. آوردند شعار ميحتّي مضامين عاشقانه و خمرياتي را در ا



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ١٥٠

  

التهاب عشق و سوز دروني که . اظهار و بيان عشق حقيقي بوده است ،شاعري
وجد و کيف در خوانندگان پيدا شايد و بايد  که انندر آن اشعار کارفرما باشد چ

هاي دلچسب و  آيد مخدوم حسين نکته کند چنانکه از مطالعه ديوان برمي مي
خودي  در اشعارشان بي. اند گنجاندهدر اشعار خود را و عرفان  تصوففکرانگيز 

و اثرآفريني و دلپذيري مانند خواجه حافظ شيرازي و سادگي و سالست و 
نيز پرکاري لفظي مثل شيخ سعدي و عشق و شيفتگي و  و تگيپخبرجستگي و 

پير و مرشد خود امير خسرو دهلوي آمده است و بر رباعيات  مثلنثاري  جان
  .رود اشتباه شيوة ابن يمين و طرز خيام مي ،دوم حسينمخ

اشعار مخدوم حسين وحدت و توحيد  ، درن مشخّصات معنويبر ايعالوه 
وضوح   ها به غزلبيشتر شاعر است که در آن فکر و انديشة   مهم و ارزندهثمرة 

  :مثالً. آيد در بيان مي
  ايم ندهکما خودي را جمله در توحيد ناب اف

  ايـم  نـده کيس را از رخ نقـاب اف صورت تلبـ 
  ٭
ــده    ــدت گزي ــة وح ــيمرغ وار گوش ــم س   اي

ــا    ــيان م ــب آش ــون طل ــر دو ک ــرون ز ه   بي
  ٭

 ــکاگرچــه صــورت اشــيا تعــد   د اســت ولي
  همه حقيقـت اشـيا شـمول وحـدت اوسـت     

روي » همه ازوست«و » همه اوست«فلسفة وحدت و کثرت که در بحث به 
  :مثالً. شده است ای جه ويژهتواشعار نوشه توحيد  در نمايد  می

  موسي وشـم ز شـاخ درخـت وجـود خـود     
  در گوش جـان نـداي انـاالحق مقـرر اسـت     
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  از جز و کـل هـر آنچـه تصـور کنـد خيـال      
ــر ذره ــت   اي ه ــور اس ــت مص ــور حقيق   ز ن

  د اســتصــورت مقيــ در کاينــات هرچــه بــه
  از مخــزن وجــود بــرين شــکل آمــده اســت

  ي ايــــندر معرفــــت مقــــام نديــــدم ورا
  کين صورت و معاني يک ذات واحـد اسـت  

جام عشق حقيقي  ست کهو اين همه نتيجه است که در شورش و مستي ا
  :شود میميسر 

  ما و من برستم از جام عشق مستم وز
  بيــرون ز نيســت هســتم الليــت ليــت ليــتم

آهنگ  ،منزلي رسانده است که در جذب و مستي شاعر را به ،و همين عشق
شان مالحظه بفرماييد غزل زير چه عالم شورش و تواجد را ن. زند مي گير فلک
  :دهد می

  ام مــن کــه در کنگــرة عشــق تولّــا زده    
ــه   ــالم ب ــين دو ع ــر ع ــکّه ب ــا زده س   ام تجلّ

  نبـود  اجـز الّـ   گه صوفي بـه  خلوت چون به
  ام غــم الّــا نخــورم زانکــه همــه ال زده    

ــه ــايد    ب ــرآرم ش ــاه ب ــم ج ــر عل ــک گ   فل
  ام ت شـــهي کـــوس تولّـــا زدهکـــه ز دارا

ــه ــا  ب ــو فرون ــال ت   م ســررخســيس زر و م
  ام کــه مــن از اوج عــال پــاي بــر اعــال زده

ــم ــه اهللا يعل ــروز   ب ــل شــرف الحــق ام   طفي
  ام خيمـــه بـــر طـــارم گـــردون معلّـــا زده
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اند و در  سروده» الليت ليت ليتم«حضرت حسين بلخي غزلي در رديف 
و در ) مطبوعه در هند(پيل  ل احمد جام ژندههمين رديف غزلي در ديوان متداو

فيصله دشوار . شود ي ديده ميبيهارپوش  هاي خطّي ديوان شيخ احمد چرم نسخه
است که حضرت حسين آيا در پيروي پير و مرشد پدر خود اين رديف را 

اشتباه در بين احمد جام و احمد . رحآورده يا در تتبع حضرت احمد جام
مثالً برخي از اشعار هر . ت که واقعاً اين غزل از کيستپوش هنوز باقي اس چرم

  .شود دو غزل در زير نقل مي
  :رحغزل مخدوم حسين نوشه توحيد

ــتم    ــت ليـ ــت ليـ ــوارم الليـ ــام درد خـ ــن جـ   مـ
  بـــا کـــس چـــه کـــار دارم الليـــت ليـــت ليـــتم

ــداني از خــــويش ــا الليــــت ار بــ ــاني بــ   زمــ
  جـــز ايـــن دگـــر نخـــواني الليـــت ليـــت ليـــتم

  سـت  ست بيرون ز صـوت و حـرف   رفالليت نور ص
ــگرف ــتم  وان در دل شـ   ســـت الليـــت ليـــت ليـ
  نـــي پيـــر خانقـــاهم نـــي بنـــد مـــال و جـــاهم

ــتم     ــت ليـ ــت ليـ ــاهم الليـ ــن و آن پنـ ــي ايـ   نـ
  :رحپوش يا احمد چرم رحغزل احمد جام

ــ  ــدايم اللُـ ــن مفلـــس گـ ــ بمـ ــ بلُـ   مبلُـ
ــي   ــال و ب ــي ح ــوايم  ب ــبم  ن ــب لُ ــب لُ   اللُ

    راست خانقاهیـــی نه منه مراست عز وجاه
  اللُب لُب لُبمنه مراست دستگاهی   

  اللـــب ســـر پنهـــان اللـــب درد و درمـــان 
ــبماللـــب کفـــر و ايمـــان    اللُـــب لُـــب لُـ
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  اللــب شــور و مســتي و ز خــود خداپرســتي
  ١اللُــب لُــب لُــبم  هــم خودســتي   باللُــ

ي خطّخانة  بپوش که اولين در کتا هاي ديوان شيخ احمد چرم در نسخه
پتنه , خانة خدابخش خان و دومين در کتاب ٢١٠٧دانشگاه پتنه تحت شماره 

صورت ديگري  محفوظ است رديف غزل مذکوره به ٣٠٦تحت شمارة مخطوطه 
اغلب که کاتب اين اصطالح » اللنب لنب لنبم«نوشته و چنين آمده است 

معني  ة عربي است بهواژ» ليت«. صوفيانه را نفهميده و بر قياس غلط خود نوشته
$tΑ«مثالً . تکرار آمده است و اين لفظ در قرآن حکيم به» کاش که« s% |Mø‹ n=≈ tƒ 

’ ÍΓöθs% tβθßϑn= ôè tƒ«٢.  
محيط خانقاهي  در کرام و مشايخ عظام چنانکه  نناگفته نماند که اين صوفيا

 اند از زير و بم غاني وجدان و کيف را باليدهانشو و نما پذيرفته و در سماع 
مخدوم حسين بلخي هم مانند موالنا . اند موسيقي و اثراتش خيلي برخوردار بوده

هاي  غزل. ي بسيار داشتندينواي تن و تنّانة چنگ و رباب آشنا با مظفر بلخي
مثالً. ت و ترنّم فراوان استحسين بلخي داراي موسيقي:  

  در سماعي کان پسر خود مطرب و خـود دف بـود  
  تــن و تنّانــه شــو بــا نــواي عشــق تــن تــن تــن

  در خراباتي که مسـتان جـام وحـدت در کشـند    
  هـر درد را پيمانـه شـو    اي هچون حسـين از بـاد  

  ٭
  جان مـن   تاکه رخ تو وقف کرد آتش غم به

  د روي تو جان من و جهـان مـن  گشت سپن

                                                      
  .١٣٢ص , ديوان احمد جام  .١
.٢٦آيه , سورة يس  .٢
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  ز حسين اي صبا پيش رفيق عهـد مـن   بر
  من نشدم از آن تو تـو نشـدي از آن مـن   

  ٭
  ايـم  و ترسا و مغ انـدر سـماع آورده   مومن

  ايـم  زان نواهاي حقيقت در ربـاب افگنـده  
هاي شيخ عثمان هاروني و موالنا مظفر  غزل ،غزلي از حسين بلخي در زير

  :آرد می ادي  به را بلخي
  بيـنم  کـه از سـاقي روان در کـار مـي     ياز آن جاي

  بيـنم  رهن بـاده هـر جانـب سـرو دسـتار مـي      ه ب
  گونش رواجـي هسـت تقـوي را    م ميدور چش به

  بيــنم قمــاش زهــد را هــر ســو دريــن بــازار مــي
  خواننـد  کسان در مصحف رويت يکي فرقان همـي 

  بيـنم  من اندر نـون ابرويـت يکـي هـر چـار مـي      
  گلشـن تعـال اهللا   جهان گويند چون خار است بي

  بيــنم کــه مــن در انّنــي معکــم همــه گلــزار مــي 
  مـه پنـدار وحـدت را   حسين از سربرون افگن ه

  بيـنم  ي دو صـد زنّـار مـي   يکه در تو هر سـر مـو  

در زير نقل  هنمونعنوان  بهبرگزيده و طويل از ديوان حسين بلخي   دو غزل
ي افکار و خياالت عاليه و معتقدات صلمشخّصات ا  شود که تنها اين دو غزل مي

  .نمايد شان را کامالً واشگاف مي صوفيانه

  :غزل
ــه ــا بـ ــ تـ ــک فقـ ــوا آورده ملـ ــالي سـ ــن عـ   ام ر مـ

ــال آورده   ــر اوج عــ ــر ســ ــت بــ ــاي همــ   ام پــ
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ــا   ــتم انبيــ ــونين خــ ــرف کــ ــاب اشــ   صاز جنــ
ــاک  ــر «خــ ــم الفقــ ــا آورده  »تــ ــر توتيــ   ام بهــ

  مـــس قلـــب غـــافالن را زر کـــنم از يـــک نظـــر 
  ام کــــز ره اکســــير عشــــق ايــــن کيميــــا آورده

ــن      ــک م ــان لي ــود پنه ــزي ب ــه رم ــواد الوج   از س
  ام بريــــــــــــا آوردهآشــــــــــــکارا از روان ک

ــول    ــز ق ــر از رم ــر فق ــي «س ــن رآن ــده »م   ام خوان
  ام جــا آورده تــا نــداني کــين ســخن از جــا بــه     

ــات  ــر از ذره ذره کاينــ ــدس فقــ ــريم قــ   در حــ
  ام بهــــا آورده بــــي »کنــــتُ کنــــزاً«گــــوهري از 

  بـــازي در ضـــاللت افگنـــد  عقـــل گويـــد عشـــق
  ام عشـــق گويـــد ايـــن ضـــالل از انبيـــا آورده    

  ام رويــه ســوداي خــود گويــد کــه مــن يــکفقــر از 
ــه دارم ر ــهرچـ ــما آورده فـ ــيش شـ ــود پـ   ام ت خـ

ــک ــت    از ازل ي ــديل نيس ــد تب ــا اب ــم ت ــگ روي   رن
  ام ايـــــن گـــــوا آورده »اهللاصـــــبغة«در ميـــــان 

  گـــر بخـــوانم از فضـــايل سرکشـــم بـــر آســـمان
ــا آورده   ــر پـــ ــمان را زيـــ ــک اوج آســـ   ام ليـــ

ـ دو کانجـا مـر   اسـت  رنگ يک فقر   يسـت ي را راه ني
ــن حـــديث از صـــوفيان     ام صـــفا آورده بـــا ايـ

ــرة  ــيم «نعـ ــي کلـ ــود   »ارنـ ــر بـ ــامي فقـ   از ناتمـ
ــبب در   ــت زان سـ ــع رويـ ــن«منـ ــرا لـ   ام آورده »تـ

  اسـت  هچون نصـيب يـار حسـن خودپرسـتي آمـد     
  ام آورده »انظــر الــي «پــس نصــيب مــا خــود از    
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  شاه لـوالک از تمـامي فقـر جـامي خـورد و گفـت      
ــل  ــو اهللا«نقــ ــ »فهــ ــدا آورده بهــ ــر گــ   ام ر هــ

ــد ــدا  ای هديـ ــا خـ ــد تـ ــر بايـ ــد از فقـ ــي کنـ   بينـ
  ام خـــاک فقـــر از بهـــر ايـــن کحـــل عمـــي آورده

ــان   ــيخ برهـ ــالم شـ ــب عـ ــل قطـ ــدي از طفيـ   الهـ
  ام از مصــــطفي آورده »کحــــل مــــا زاغ البصــــر«

  گـــه تجلّـــي گـــاه باشـــد اســـتتار  انـــدرين جـــا
  ام زيـــن تلـــون ســـوي تمکـــين التجـــا آورده     

  وي وحــدت نيســت گــردد در چمــنتــا فقيــر از بــ
ــوا آورده  ــدت در نـــ ــتان وحـــ ــل مســـ   ام بلبـــ

  بـين شـدن   چيست از وجـه در ذات آمـدن حـق   فقر 
  ام شــــرح ايــــن اســــرار معنــــي باصــــفا آورده 

  ــم ــش ت ــد در نق ــون رس ــکار   چ ــردد آش ــر گ   الفق
  ام زو عبـــــارت در بقـــــا هـــــم در فنـــــا آورده

  فعـل  و اسـم  و صفات با وانگه نفس و وجه و ذات
ــه ــا جامعـــ ــدا  بـــ ــه از اهتـــ   ام آورده ١خارقـــ

ــر   ــان در راه فقـــ ــت معلوليـــ ــراي علّـــ   از بـــ
  ام شـــــــربت توحيـــــــد از دارالشـــــــفا آورده

ــي بهــر وحــدت مــوج تمکــين مــي  ــد ايــن تجلّ   زن
  ام در و گــــوهر زيــــن تجلّــــي دايمــــا آورده   

  صــد هــزاران حمــد ايــزد را کــه مــن در کــار فقــر 
  ما از شعارالصّــــــالحين صــــــد مرحبــــــا آورده

  ٭
                                                      

.آمده است» ابتدا«در نسخة منير   .١
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  شــايم پــردة تلبــيس راگگــر مــن از رخ بــر 
ــيس را   ــد آدم و ابلـ ــي نمانـ ــر فرقـ   در نظـ

  گر ملک را وا نمـايم روي خـود از تيـره خـاک    
  روح قــدس تــرک آرد ســجدة تقــديس را   

  علم لدن بر جهل خـود گـردد مقـر    با خضر
  از کتاب خـود اگـر دعـوي کـنم تـدريس را     

  ای هگر ز تـار عشـق بيـرون آورم يـک شـعل     
ــس را  ــت ادريـ ــازم جنّـ ــرود سـ   دوزخ نمـ

  آدم و ابليس آرد سـجده پيشـت اي حسـين   
ــن از رخ بر  ــر م ــيس را گگ ــردة تلب ــايم پ   ش

اثر , قصّه چهار درويش نظم شده است آنمثنوي افتخار حسيني که در 
 چهار هزار حاویاين مثنوي پرارزش . رود شمار مي به رحبهاي مخدوم حسينپر
  .است شش دفتردر و  بيتدو  دويست و پنجاه و و

ولوي نوشته شده مثنوی ممثنوي افتخار حسيني کامالً در تتبع و پيروي 
  :اند است چنانکه بدين شعر گفته

  بر طراز او بگويم مثنـوي   مقصد من پيروي مولـوي 

  :سرايند در تعريف مثنوي معنوي مولوي مي
  يهســـت قـــرآن در زبـــان پهلـــو  زان چشـي  گر اي هزنده گردي قطر

ــته   ــه برداشـ ــرآن را همـ ــز قـ   در دمــــاغ عارفــــان انداختــــه    مغـ
  زانکه او از شمس روشن سايه اسـت   دانـي بلنـدش پايـه اسـت     نيک مـي 

  پيش رويـش همچـو سـايه آفتـاب      شمس تبريز آنکه باشد در حجـاب 

  :اند در همين مثنوي وصف پير و مرشد خود را چنين نوشته
  جانان مـن , باشد جان من جان چه  الـدين يحيـي جـان مـن     بود شـرف 
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ــراق     بعد زانم وصف گفتن گشت شـاق  ــا را الف ــاد م ــد ي ــه آم ــو ک   ت
ــغ   چون شده خورشيد جانم زيـر ميـغ   ــا اي دريـ ــا اي دريغـ   اي دريغـ

  بود زير خـاک پنهـان گشـت گـنج      صد و هشتاد و پنجتشد ز هجرت هف
ت تح آيد مخدوم نوشه توحيد چنانکه ازين مثنوي سليس و روان برمي

مطالب سودمند براي  ،نظير گشته وسعت معلومات بي وتأثير زبان خود 
  :گيرد مثنوي بدين طور آغاز مي. گنجانده است آنخوانندگان در 

  ش از آب و گـــلشـــتـــا رود آالي  بشنو از ني ايـن حکايـت را بـدل   
  اصل خـود وصـال   خواهم به باز مي  شــد جــدايي از نيســتانم وبــال   
  همچو شـبنم خـون دل را ريخـتم     تممــن بهــرکس چــون صــبا آميخــ

  ليک چشم کور را آن نـور نيسـت    ســر مــن از نالــة مــن دور نيســت
ظاهر است که اين مثنوي در برابر مثنوي موالنا نوشته شده است و در هر 

بخصوص نخستين شعر  .ردوآ می ياد بهرا مثنوی موالنا اي از اشعارش  دفتر عده
  :براعت استهالل صورت گرفته مثالًهر دفتر اين مثنوي که در صنعت 
  کنـد  با دم محزون شکايت مـي   کنـد  باز بشنو ني حکايـت مـي  

  :و شعر آخري
  طوطي بال و پر افشان را بگـو   بـــاز راه آن نيســـتان را بگـــو

 

  )ه ٨٩١: م(حضرت مخدوم احمد لنگر دريا بلخي قدس سره ) ٤(
  آدم اگرچه مظهر اسما شده است و ذات

  حقيقت چـو بنـگرم ـم بهممـن اسـمِ اعظ
 رححضرت مخدوم احمد لنگر دريا بلخي بيهارخانوادة صوفيان بلخي  در

سعادت آن  با والدت. اند جامع کماالت صوري و داراي صفات معنوي بوده
وقوع پذيرفته چنانکه در ه  ٨٢٦المبارک  رمضان ٢٧گهر در شب  عالي
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شب ايشان چشم نگشوده  القلوب آمده است پس از تولّد تا چهل روز و مونس
لعاب  رحشان مخدوم حسين نوشه توحيد جد محترم ،و هر روز بعد نماز چاشت

چون روز چهلمين . انداختند هاي آن نومولود مسعود مي چشم دهن خود را به
چشم گشادند نظر نخستين بر روي مبارک جد بزرگوارش افتاد و در 

و جد معظم مخدوم نوشه  يخلب ميهاي پدر مکرم مخدوم حسن جشن دا آغوش
ارتقاي جسماني و ارتفاع روحاني را در  ،توحيد بلخي پرورش و تربيت گرفته

, بين آن نفوس قدسيه حاصل کرده و اوصاف ستوده و اخالق کريمانه را پذيرفته
  .منازل سالکانه و مدارج عارفانه را طي نمود

سوي هيچ مدرسه  را سبقاً سبقاً خوانده ليک به» ريشرح مظفّ«کتاب عقيده 
بر اظهار  ,داشتند مي ي را مرغوب و شوق شکار هم بسيارکارسوار .رخ نفرمودند

  .ناپسنديدگي جد محترم خود اينها را ترک نمودند
گذاري  وجه لقب. شان بود احمد نام بود و هم تخلّص و لنگر دريا لقب

 سفر حج هنگامنوشته شده است که  ٦٨ص » وسيلة شرف«در » لنگر دريا«
در همين . غرقابي شد نزديک به رسيد» غبه جابر«مقام  حج به کشتی زايرانچون 
بي فاطمه در  بي. بي فاطمه تشريف داشتند مخدوم احمد و دخترشان بي کشتی

زيارت موالي کاينات حضرت علي   آن وقت در خواب بوده و مشرف به
ا بشارت بي فاطمه ر جناب بي آشيان، شا گرديده که آن فلکگ مرتضي مشکل

  .اطمينان داريد, دادند که جهاز شما غرق نخواهد شد مي
عقيدتمندان سبب حفظ و امان را مخدوم احمد بلخي در آن جهاز  وجود

  .خواندند» لنگر دريا«لقب  بهدانسته و مخدوم را 
الدين بلخي  از نسل حضرت شمس بيهاردر  تصوفکه بر آسمان  یستارگان
 : بدين طور است ،درخشيدند
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  الدين بلخي سلطان سيد شمس
↓  

الدين مظفّر  موالنا برهان
  شمس بلخي

حضرت قمرالدين 
  بلخي شمس

  حضرت معزالدين شمس بلخي

      ↓  
  حضرت حسين نوشه توحيد بلخي  .بي عروسه بي
  
  )بی بی اولي(          ) دوماز همسر (

↓    
    حضرت حسن جشن دايم بلخي

↓  
 حضرت احمد لنگر دريا بلخي

↓  
  حضرت ابراهيم سلطان بلخي

  ↓ ↓  
  الدين بلخي سيد سيف  سيد سلمان بلخي  

داشتند خصوصاً  حضرت مخدوم احمد لنگر دريا هواي سياحت در سر
چنانچه دوران سفر , زندگي و طرزِ معاشرت اهل عرب بسيار بود ناشتياق ديد

در آن , دگزيدنرا مالحظه نمودند و در عدن مدتي اقامت » فسليک«مقام  ،حج
اهميت نماز  در مالقات کردند و با وی, اهل عدن ابراهيم عدني بود رهبرزمان 

  .نافل گفتگو کردند
 ١٩تاريخ   هار شريف بهيسالگي در خانقاه ب ٦٤عمر   بهايشان 

تاريخ انتقال را شاعري . از اين جهان فاني انتقال ورزيدنده  ٨٩١المبارک  رمضان
  :در قطعة ذيل نظم کرده است

  که بود هر سخنش نافة تتار شـرف   باغ خلـد خراميـد احمـد بلخـي      به
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  »شـرف  بيهارهواي طيب بوي گل «  پريد بو ز کالمم چو سال برخوانـدم 
  ه ٨٩١=  ٨ - ٨٨٩  

فاصلة به شريف واقع است و از آنجا  بيهار» پهارپوره«مرقد انور در محلّه 
بي  شان بي دهجدشان مخدوم حسين نوشة توحيد بلخي و ج با سي قدم
  .زير گنبد بزرگ آسودة خاک هستند رحعروس

جود و سخا در حضرت لنگر دريا , شرم و حيا, و انکساريفروتنی 
در جانوران هم . شده بود هر لحظه ايشانغور و فکر عادت , نهايت بوده بي

در علوم دين بالخصوص حديث و فقه , صفت توافق را معلوم و ثابت کرده
در امراءالقيس را . ادبيات عربي و فارسي شغف استوار داشته با دستگاه کامل و

  .است دانسته عربي و خاقاني شرواني را در زبان فارسي استاد بزرگ شاعري مي
چنانکه شيخ احمد لنگر دريا از دودمان گرامي بوده همه اوصاف ظاهري و 

داشته و  غاني شرکت ميادر محافل سماع  و گرفتند از وراثتداخلي را 
. داده کوبي را رسم فضول قرار ميلحال گشته و آستين افشاني و پاا وبمغل
  :وی هگفت به

  کاستين بر دو عـالم افشـاني    رقص وقتي مسـلّمت باشـد  
  لسانويسند که در مج شان است مي القلوب که مجموعة ملفوظات در مونس

حضرت . جستند ها شرکت مي رؤسا و شاهزاده, شرفا, اصفيا ،سماع جد محترم
پسنديده و ارغنون را مرغوب و در  احمد لنگر دريا موسيقي را در سماع مي

چو ارغنون را » پيارا کمانچي»  به قوالي موسوم. داشتند مي دستیموسيقي 
خودي و خودبيني . دادند انگيزش را غذاي روحي قرار مي صوت دل .نواخت مي

احمد لنگر  اساس تعليم ،پرستي و کبر و حسد را دور کردن و نفس و شهوت
  :سرايند چنانکه مي. دريا بوده

  الغيـب ديـدن   يـب عبه از صد نـوع    ترا يک ذره در خـود عيـب ديـدن   
آثاري که از ايشان باقي مانده است در ادبيات و فرهنگ فارسي هند خيلي 
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  :باشد پرارزش مي
  .بها است  در نثر مجموعة ملفوظات داراي معلومات بيش: القلوب مونس .١
مسايل دقيق کنجکاوي نموده  به مصنّفکه  تصوفکتابي در  :گنج اليخفي .٢

 .است

و مفردات  هقطع ١٦, مثنوي ٤, غزل ٩٨ بر متضمن: ديوان اشعار فارسي .٣
عنوان حمد و   است و در آغاز ديوان دو نظم طويل به بيت ٢٨بر  مشتمل

  .نعت آمده است
ت که اين توان گف آيد مي چنانکه از مطالعه ديوان احمد لنگر دريا برمي

, عراقي, حافظ, جاميمانند گوي هند در برابر استادان ايران  شاعر پارسي
  .اند نموده ييسرا سعدي حتّي عارف روم و نظاير آن جرأت سخن, خاقاني

هار در يب يالتشيخ احمد لنگر دريا از حيث صوفي نامور و شاعر معروف ا
 بعضی. بودند) ه ٨٩٨: م( رحزيستند و معاصر حضرت جامي قرن نهم هجري مي

سوال اين است . شود هاي جامي ديده مي غزل ميانهاي شيخ احمد در  از غزل
اغلب , رسيدهند  شان چگونه نزد احمد لنگر دريا به که ديوان جامي در زندگاني
شيخي و  واسطه  ايران رفته و به  احمد لنگر دريا به ،که دوران سياحت در خارج

. اند ضر شده و از مالقات وي بهره گرفتهبزرگي در خدمت موالنا جامي حا
حضرت عبدالرحمن جامي هم عارف بزرگ و معروف در عصر خود و صاحب 

هر دو شيخ احمد لنگر دريا و شيخ جامي متمايل . رفته شمار مي  سجاده به
, طبع و اشتغال روحاني يکسان داشتندافتادگي , ل عرفان بودندو اه تصوف

چنانکه از مقايسة اشعار , نموده يي و فکرپيماييآزما بدين گونه در شاعري طبع
  :توان ديد هر دو در زير مي

  :رحموالنا جامي
  فردا کـه دوسـت کشـتة خـود را نـدا کنـد      

  خيزد ز خـاک و بـار دگـر جـان فـدا کنـد      
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  شد روي دوسـت قبلـة مـا کـو امـام شـهر      
ــه   ــويش ب ــاز خ ــا در نم ــد  ت ــدا کن ــا اقت   م

  رد سـال بس پير سال خورده که چو طفل خ
ــد    ــا کن ــت هج ــوح محب ــو ل ــب ت   در مکت

  دوش حاشا که من لباس سـالمت کشـم بـه   
  گــر عشــق از پــالس مالمــت ردا کنــد    

  کنـد انکـار ديـد دوسـت     مسکين فقيـر مـي  
ــد   ــدة جــان را جــال کن ــه دي ــا او بگــو ک   ب

  هرچه هست اوسـت  اي هتو در ميانه هيچ ن
  هم خود الست گويد و هم خـود بـال کنـد   

ــامي ب ــر او  ج ــه به ــاري ک ــم ي ــرد در غ   م
ــد    ــرا کن ــري ک ــار بمي ــزار ب ــد ه ــر ص   ١گ

  :رحبرخي از اشعار غزل جامي
  خانمان گر گشت ويران شکر کز اقبـال عشـق  

  اي بــر ســر کــوي بــال داريــم محنــت خانــه 
  بيدالن را نيست ره در عشـرت آبـاد وصـول   

  اي بعــد ازيــن مــا و فــراق و گوشــة ويرانــه 
  :احمد لنگر دريا

ــا  ــر ي ــد  گ ــو وا کن ــرده ز روي ت ــيچ پ   د ه
ــي    ــرين ب ــف ب ــزار لط ــردم ه ــد  ه ــوا کن   ن

ــغ برکشــيد   ــر تي ــيم مســت اگ ــو ن   چشــم ت
  هــا کــه بــر ســر مــردم قضــا کنــد چــه فتنــه

                                                      
  .٢٤٤ص , پژمان چاپخانة علمي, پ ايرانچا, ديوان جامي  .١
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  ســازي تــو کارهــا  اعنــي کــه از کرشــمه بــه
  مــن صــفا کنــد گــر بخــت يــار گــردد و بــا

  در يـــاد بـــرد از ســـر زلـــف تـــو نکهتـــي
  طـا کنـد  هـا کـه بـر سـر مشـک خ      بس طعنه

  مــدارات جــان دهــم رقيــب تــو بــه مــن بــا
ــد     ــا کن ــا کج ــر مواس ــرين حقي ــک او ب   لي

  طــاق دو ابــروت بنگــرد   عابــد اگــر بــه  
ــه  ــد اي بــس نمازهــا کــه ب   پيشــت قضــا کن

ــه  ــر ب ــد اگ ــه  احم ــد ب ــري ياب ــت عم   خلوت
  ١با چشم و روي خوب تـو بينـي چهـا کنـد    

  ٭
  هر زمان گويم که از دل مهر او بيرون کنم

  آيـم نـدانم چـون کـنم     خود بس نمي با ليک
  بوالعجب کاري که خلقي در پي درمان من

  کـنم  افزون خويش درد دم هر که آن فکر به من
  سود چه وصلش افسانة هجر ز جامي شد کشته

  مرغ بسمل چون زيد صد بار اگر افسـون کـنم  
  :لنگر دريا برخي از اشعار احمد

  زيبا پسـر  خانمان کردم خراب از عشقت اي
ـ    روم بي مي   ای هجان و دل انـدر پـي جانان

  سر نتابد از کمند زلف تـو احمـد ز جـود   
  ای هشـان  نگرچه راني بر سر او اره همچو

  ٭
                                                      

.نسخة قلمي فتوحه, ديوان احمد لنگر دريا  .١
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  دريغـا چـون کـنم    یعمر ضايع گشت از من ا
  چشم را من چشـمة جيحـون کـنم    شد جاي آن

ــو  ــاليقين جــان و جگــر را در هــواي روي ت   ب
ــردانيم و  ــنم ای هدل را قطــرآب گ   از خــون ک

  آسـمان  بـا  زير طوفان باشد ايـن جملـه زمـين   
  از چشم خود گر يکدمي بيـرون کـنم   ه ایقطر

هاي عشق  کيفيتعر سوختة عشق بودند و ترجمان اپيداست که هر دو ش
خراب شدن بر ايشان باعث افتخار بوده و عشق را ماية  در عشق خانه. حقيقي

آهنگ  چنانکه شيخ احمد لنگر دريا هم دربارة عشق به, شمرند نشاط و حيات مي
  :اند بلند مثل موالنا روم پرداخته

  جمله عشق است اين همه واهللا عشق
  اه عشقــارکن اي شــعشق را در ک

  الم استــــشق ماالمال جمله عــع
  اس آدم استـــــشق پيدا در لبــع

  شت پيدا از خداـــــعشق بازي گ
  صته مصطفاــــشـشق گـمقتداي ع

  ر نباشي عشق بازــــبا حقيقت گ
  ن عشق مجازــباري از تکليف ک

  قيقت را مجازـــردبان آمد حـــن
  راه حق را اي پسر اين توشه ساز

  واني پاکباز اندر مجازـــر تــــگ
  حمود گردي اي ايازــــعاقبت م

ترجمان  ،شان ديوان احمد لنگر دريا جذبات عشق حقيقي اشعار در ساير
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 تصوفداخلي و مشاهدة عرفاني را متنوع ساخته است و چنانکه عشق اساس  کيفيات
بوده لذا  و عرفان تصوفرمان ايوان هاست و حضرت احمد لنگر دريا خود يک ق

  .باشد ن عشق ميميمرکز و اساس ساختمان شعري احمد لنگر دريا ه
 گويي پيروي حافظ و سعدي و جامي و شيخ احمد بلخي در فن غزل

اند و دليل اين اتّباع صوري و معنوي همان  عراقي و خسرو را راه داده
طراز و شيوة آنها نوشته شده  و آهنگ مشترک به حيطهباشد که در  يشها غزل
  :مثالً. است
  :حافظ

ــدام دارد  دسـت جـام دارد   آنکس کـه بـه   ــم مــ ــلطاني جــ   ســ
ــام دارد   آبي که خضر حيـات ازو يافـت   ــه ج ــو ک ــده ج   در ميک

ــام دارد   جـام بگــذار  تة جــم بـه سـر رشـ   ــته ازو نظـ ــاين رشـ   کـ
ــام دارد  يا نيسـت قبيرون ز لـب تـو سـا    ــه کـ   در دور کســـي کـ

ــو دو صــد غــالم دارد   در چاه ذقن چو حافظ اي جـان    حســن ت
  :احمد لنگر دريا
  اســـباب خوشـــي مـــدام دارد  دست جـام دارد  آن کس که به

ــگ و از نـــام ــالم د   آزاد دلـــي ز ننـ ــان غـ ــلطان جهـ   اردسـ
ــد  ــواي او گزين ــه ه ــر دل ک   نــي ننــگ کســي نــه نــام دارد  ه
  چشــمش هنــري تمــام دارد    در شوخي و دلبـري و مسـتي  

ــالم دارد   خـدا کـه زنـده گـردد     مرده بـه  ــفت او ک ــي ص   عيس
نظر کيميا  آنان که خاک را به«هاي حافظ يعني  ترين غزل بر يکي از معروف

  :شود دين مطلع شروع مياند که ب شيخ احمد هم غزلي نوشته» کنند
  گر شاهدان ز پـرده رخ خـويش وا کننـد   

  نــوا کننـد   جـان مــن بـي   هـا به صـد فتنه
هاي هر دو  اند که مطلع سروده یو همچنين بر غزل عراقي همداني هم غزل
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  :شود غزل در زير نقل مي
  قامت دوست خرامان چه خوش اسـت   طـرة يار پريشـان چـه خـوش اسـت    

  عراقي  

  بافتن بر رخ تو جان چه خوش اسـت   ر آه عاشــقان چــه خــوش اســتدلبــ
  احمد بلخي  

  :سعدي شيرازي
  خبـر باشـد   خفته از صبح بي  شورش بلبالن سـحر باشـد  
ــان را  ــق خوب ــاران عش ــپر باشــد  تيرب   دل شــوريدگان س
  مرغ عاشق بريـده پـر باشـد     پاي رفتن نمانـد سـعدي را  

  ٭
  :احمد لنگر دريا

ــي  ــت بچ ــد اي ز زلف ــر باش   وز لبـــت شـــور در شـــکر باشـــد  ن خط
ــد   تيربــــــــاران خوبرويــــــــان را ــپر باشــ ــوريدگان ســ   دل شــ
  حـــاش هللا کـــه بـــر بشـــر باشـــد  اين چنين زلـف و عـارض و غمـزه   

  ٭
 :سعدی شيرازی

  شـود  آنکه نقش ديگـرش جـاي مصـور مـي    
 می شود تر نقش او در چشم ما هر روز خوش

  زد  رجا خيمـه عشق داني چيست سلطاني که ه
  شـود  خالف آن مملکت بـر وي مقـرر مـي    بي

  آيـد شـراب جـود عشـق     ديگران را تلخ مـي 
  شـود  گيـريم و شـکر مـي    باز دست دوست مي

  خـط  دسـت  بر رود مي سعدي چشم از شوق آب
  شـود  تـر مـي   آيـد سـخن   الجرم چون شعر مي
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 :احمد لنگر دريا
  شـود  اي که شکلت هر زماني طرز ديگر مـي 

  شــود ل عقــل ابتــر مــيعلــم اهللا زيــن تشــکّي
  عشقت روز و شب هرجا که باشـم بـاليقين   اي به

  شـود  ام نقشـت برابـر مـي    هر طرف در ديده
  تاکــه نــور روي پاکــت ديــد احمــد بالعيــان

  شـود  پرستي زان سبب وي را ميسـر مـي   بت
ف معرو سلسله ازپيداست که شيخ احمد لنگر دريا مانند پدر و اجدادشان 

 تصوف يتلونشين معروف بوده و ايشان را از مشغ و صوفي و عارف و سجاده
 ،و عبادات و رياضات و تعليم و تلقين در عوام و مراقبه و اربعين در گوشة انزوا

ند و در شعر و سخن کن جانب علوم دنيوي   مهلت وافر ميسر نبوده که توجه به
دست   اين سرماية شعري که به. گذاشتند مي مفصل از خود به جایهاي  کتاب
جليسان بر ايشان   هم با بخشيدة وجدان باشد که در هنگام صحبت داشتن ،هآمد

صورت اشعار موزون   ل و طراوت فکري بهطاري شده و انجام کار ريزش تخي
  .است شده و در ضبط تحرير آمده و باقي مانده

ر موضوعات توان د را مي رحهاي احمد لنگر دريا در هر حال اين غزل
هاي عادي مشتمل قرارداد  انه و فيلسوفانه و اخالقي و مضمونتصوفمختلف م

طور حشو و زوايد   عادي به ،ولي بديهي است که در ديوان هر شاعر اشعار
اشعار  بهباشد لهذا اينجا نويسنده را از حشو و زوايد غرضي نيست و تنها  مي

يمتضمدريا در شيخ احمد لنگر . دگرد میذکر شان  ن مضامين صوفيانه و غير عاد
و مخدوم  روشني اين اشعار مانند مخدوم نوشه توحيد بلخي و موالنا مظفر بلخي

  :آيند نظر مي پوش مست بادة عرفان و وحدت وجود به احمد چرم
  خـودي مسـتيم مـا    ساقيا چون از شراب بـي 

  جام بشکن باده بفگن کز خـودي رسـتيم مـا   
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  هيچ کس موجود نيسـت  در حقيقت چون ببيني
  در دو عالم جز وجود ما کـه مـا هسـتيم مـا    

ــدرجهان نگذاشــتيم  ــر را ان ــرت غي ــا ز غي   م
  نقش غير خويشـتن را پـاک تـر شسـتيم مـا     

  چونکه احمد از احد داري نصيبي خـويش بـاش  
  ميم احمد صـفر آمـد بـس احـد هسـتيم مـا      

  ٭
  هرچه ديديم و شنيديم همـه هسـتي اوسـت   
ــه او غ ــت  آنک ــتي اوس ــه پس ــد هم ــر ببيني   ي

  يقين هـيچ وجـود   عالم به نيست جز دوست به
ــر هســتي اوســت   ــداني اث ــي و ب   هرچــه بين

  تحقيـق بگفـت   احمد از هر دوجهان ديده بـه 
  هرچه ديديم و شنيديم همـه هسـتي اوسـت   

  :که چرا, ولي اين ديدن و شنيدن مقسوم هرکس نيست
  س اليـق ديـدار نيسـت   ليک هرک  هاسـت  از جمال وهو معکم جلوه

  :زيرا
  احمدا بر تو جز اين اسرار نيسـت   ديده را پـرورده گـردان در جمـال   

 گفتة  بهلذا عشق مجازي خوش جماالن را  »اهللا جميل و يحب الجمال«
  :شيخ احمد نردبان عشق حقيقي بايد گرفت

  باري از تکليف کن عشـق مجـاز    با حقيقت گر نباشـي عشـق بـاز   
ــد ح ــان آم ــازنردب ــت را مج   سـاز  راه حق را اي پسر اين توشـه   قيق

ــاز   ــدر مج ــاز ان ــواني پاکب ــر ت   عاقبــت محمــود گــردي اي ايــاز  گ
 تزکية نفس و تصفية قلب و شيوة قلندري به, پاکبازي شرطي است! هان

  :رحفرمودة شيخ احمد بلخي  به. منزل مقصود خواهد رساند 
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  بري شوز جان  فارغ ز دل و  اي دوست بيـا قلنـدري شـو   
ــاني  ــوره در بم ــد بش ــا چن   کان شکري شـو  يک لحظه به  ت

  بر قصر جنـون مظفـري شـو     شــينيندر کلبــة عقــل چنــد 
  ري شـو در مجلس شـاه منيـ    با زاهد خشـک چنـد باشـي   
  در بيشــه پلنــگ بربــري شــو  روباه هوا چـو صـيد کـردي   

ــ   از ــو بگ ــوم دي ــم ظل   در پرتــو روي آن پــري شــو  رذوه
  احمد همه عضو ناظري شـو   ي حسين اسـت عالم چو تجلّ

شيخ احمد . خواندتوان  يانه هم ميفاين اشعار را اخالقي و صوفيانه و فلس
الدين احمد يحيي منيري  نشين حضرت مخدوم جهان شيخ شرف بلخي سجاده

» مجلس شاه منيري«. داشته بوده و در آسمان فردوسيت سيمرغ وار پرواز مي
مراد » تجلّي حسين«وم جهان و در آخرين شعر از طرف مخد  ست به اشارتي
و برخي از اشعار شيخ  رحجد معظّم مخدوم حسين نوشه توحيد بلخي به است

احمد آشکارا نمايد که ايشان تا حدي از حضرت نوشه توحيد و احمد 
در نزد همه صوفيان . ستا  دهبوو موالنا مظفر شمس بلخي متأثّر  رحپوش چرم

 .عيب عظيم است يني و کدورت قلبي و نجاست روحانيعالم خودي و خودب
  :اند حيض زنان تشبيه داده  خودي را به ،مخدوم حسين نوشه

  ر ز خـودي ذخودي چو حيض زنان است برگ
ــه ــوني    ب ــذين احص ــزادي ال ــين ف ــرب ع   ق

  :گويند نبيرة شان شيخ احمد بلخي هم خودي را حيض رجال مي
  چو خودي حـيض رجـال اسـت اي سـليم    
  تـــرا از خودپرســـتي عـــار نيســـتپـــس 

در عشق حقيقي پاکبازي از همه نجاست قلبي و روحي شرط نخستين 
  :گويند موالنا مظفر مي, است

  بـاک شـد   هرکه در عشق آمد او بي  پاکباز عشـق را از جـان چـه بـاک    
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  :سرايند شيخ احمد لنگر دريا مي
ــاز    ــدر مج ــاز ان ــواني پاکب ــر ت   ي اي ايـــازدرعاقبــت محمــود گــ     گ

  :اند حضرت نوشه توحيد گفته
  شم ز شاخ درخـت وجـود خـود    و  موسي

  ر اسـت در گوش جان نداي انـاالحق مقـر  
  :نويسند شيخ احمد لنگر دريا مي

  بعد از آن بينـي انـاالحق مـن بقـول      چونکه خـود را از ميـان برداشـتي   
هاي  هاي نادره و صنعت ل و شعريت که از تشبيه تازه و استعارهتغزّ

هاي شيخ احمد بلخي بر طراز و انداز  در غزل, يز شعري عبارت استانگ دل
  :گويان ايران ظهور يافته غزل

  آمــد بهــار هــا  آمــد، همــه گــل بهــارآمــد  هــارب
  جانم خار خـار آمـد   دوست هر ساعت به ولي بي

  هـر سـو نغمـة بلبـل      بـه , هرجانب نسـيم گـل   به
  مـل کـه اکنـون بـوي يـار آمـد       شده مستان همه بي

  يا مطرب بزن دسـتي و غـم را خـاک بـر سـر نـه      ب
ــار آمــد   ــدر کن ــار ان ــاده کــه ي ــده ب ــا ســاقي ب   بي

  هـاي هشـياران   دلم بگرفتـه شـد کلّـي ز صـحبت    
ـتم کـه ايـن مـي خوشـگوار آمـد         کنون در ياد تو مس

  برو در باغ باهر گـل چـو بلبـل عشـق بـازي کـن      
ـار آمـد       هر آنکس کو چنين کاري نکـرد از وي چـه ک

 اشعار مؤثّر ،رواني و سادگي  هم به ،حمد لنگر دريا در زمينة مختصريشيخ ا
  :مثالً. اند آفريني نموده سروده و مضمون

ــي  آورد صــــــبا پيــــــام بلبــــــل ــل  اي بـ ــر از حقيقـــت گـ   خبـ
ــو  داري دل و ديده گر تـو اي دوسـت   ــا در ســاز ت ــل  ب ــي چــو بلب   گل
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ــاز مـــي ــل   شـــماري آن را کـــه مجـ   چـــون در نگـــري بکـــن تأمـ
ــ   اي دوسـت  است د عين حقيقتخو ــه تمثّـ ــن جملـ ــکّايـ   لل و تشـ

ــه ــاري  خـــاموش بـــدم بـ   از غيــــب فتنــــه کــــرد قلقــــل  روزگـ
ــد    ــت احمـ ــي اسـ ــار تجلّـ   ذرات وجـــود جـــز و هـــم کـــل  کاثـ

ار فکـر و تخيـل شـيخ احمـد     گـ پيداست که مرکز اين دايرة شاعري کـه پر 
د نرقص او ميکشيده همين نقطة وحدت است که ساير کاينات و موجودات گرد 

شـاعر مشـرق    گفتـة  بـه متشکّل شـد و   يتصورت آدم بهست که  اي و اين نقطه
  :عالمه اقبال الهوري

  نعره زد عشق که خونين جگـري پيـدا شـد   
  حسن لرزيد کـه صـاحب نظـري پيـدا شـد     

  فطرت آشـفت کـه از خـاک جهـان مجبـور     
  خودگري خودشـکني خـودنگري پيـدا شـد    

ــردون  ــت ز گ ــري رف ــه خب ــتا ب   ن ازلشبس
ــد   ــدا ش ــرده دري پي ــان پ ــذر اي پردگي   ١ح

من عرف نفسه فقد عرف «: عو شيخ احمد بلخي قول حضرت علي مرتضي
 ،چه حسن ادا و شيوة بيان با .عرفان الهي مفتخر گشته  بهعملي ساخته و  را» ربه

  :اند کار برده هاي سنجش و بينش و پرشِ خيال را به نزاکت
ــه او را گــم شــده پنداشــتم    ــافتم   آنک ــد هللا يـــ ــافتم الحمـــ   يـــ

 مـن  دوست در خانه نشسـته ليـک  
  

ــاختم   ــو ت ــر س ــت به ــب هم   مرک
  خواسـتم  من نشان از اين و آن مـي   تــو درون جــان مــن بــودي مقــيم
ــوه داد   ــکارا جل ــرب آش ــن اق   وهو معکم را چـو حـق بشـناختم     نح
ــداختم   بود پنداري که غيـري نيـز هسـت    ــدار را انــ ــک آن پنــ   ليــ

                                                      
  .٢١٥ص , چاپ ايران, کلّيات فارسي اقبال  .١
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  انگاشـــتم کعبـــه را مقصـــود مـــي  ديـر   شدم گاهي به جد ميمس گه به
ــتم   ليک چون از لطف تو شد ديده بـاز  ــه برخاس ــدم وز هم ــق گزي   ح

  من هواي خـويش را هـو سـاختم     ي نيامــد بعــد هــو  حقــاز انــا ال
ــافتم    گرچه در هـر جـانبي جسـتم تـرا     ــد ي ــان احم ــدر ج ــق ان   الح

 نگذاشته که در نظرشان بيني هيچ از غير اهللا و رياضت حق تو اين مشق
, حتّي هستي خود را از ميان برداشته, زيرا که اهللا بس باقي هوس, باقي بماند

  :اند چنانکه گفته
  زانکه هستم هم فروعت هم اصـول   از ميــان بــردار خــود را اي فضــول
  بعد از آن بينـي انـاالحق مـن بقـول      چونکــه خــود را از ميــان برداشــتي
ــن    ــم مـ ــت هـ ــکارا و نهانـ   ها و اعلي هم سـفول  ها چپ راست  مآشـ

ـ  گر بـه    ملک وصـلم وهـو معکـم اليـزول      مـن يـابي يقـين    بـه  يدل آي
  :زمين و آسمان را لرزانيده» نعرة الّا هو«و بر يک 

ــالل    ــداييم ذوالج ــه خ ــر ک ــيم نگ   در معن
  ريمغايــت محقّــ  در صــورتم ببــين کــه بــه

  ٭
  آدم اگرچه مظهـر اسـما شـده اسـت و ذات    

  حقيقــت چــو بنگــرم  عظمــم بــهمــن اســم ا
حمد باري   چون به تصوفبا اين همه طمطراق شعري و آهنگ رستاخيز 
طعم قند مصري بوي  با تعالي و نعت سيدالمرسلين آيند حق اين است که

  :اند گالب داده
ــان را فضــل   الخطــاب داده اي حکمــت زب

  کشــت اميــد جــان را از ديــده آب داده   
  فضـل احسـان   باران رحمت تو از فيض و

  دريــاي چشــم مــا را در خوشــاب داده   
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  بر مـاه روي خوبـان برقـع ز مشـک بسـته     
  خورشــيد خــاوري را از شــب نقــاب داده

  فضـل تــو ســالکان را عرفـان رفيــق کــرده  
  الثــواب داده لطــف تــو محســنان را حســن

  بســتان صــنع نبــات ريــزد هــر ميــوه را بــه
ــوي گــالب داده  ــد مصــري ب ــا طعــم قن   ب

ــا  کـــرم   برهنـــه تـــن را داده لبـــاس زيبـ
ــالب داده   ــين گ ــيش زن را نوش ــور ن   زنب

  اي چون هزار احمد هر لحظـه عاصـيان را  
  عفوت ز روي رحمت امـن از عـذاب داده  

  :اند سروده )ص(و در مدحت سيدالمرسلين 
  وي چشــم و چــراغ نســل آدم    اي قـــــدوة انبيـــــاي عـــــالم
  ايــن و آن هــمي از يمقصــود تــو  اي جملــه جهــان طفيلــي تــو   
  در وصف تو الکن است و ابکـم   هرجا که سخنوري فصيح اسـت 
ــر قامــت تــو قبــاي لــوالک       زيبا و مناسـب اسـت و چـاالک     ب

توان گفت که شيخ احمد لنگر دريا  اشعار باال بدون شک مي با توجه به
در  است که يسزبان فاربه   شاعري جادونگار و شيوه بيان و فصيح رحبلخي
مقام شامخ و مرتبة ممتاز شيخي و درويشي و عرفاني  عالوه برمده و برآ بيهار

  .در شعر و سخن هم داراي پاية مستحکم و بسيار مهم بوده است
 و شيخ احمد لنگر دريا طايري بوده قدسي آشنا که در هوا بدون ترديد

ارباب  ،شان فضاي هدايت و عرفان بال اقبال گشاده و در ساية جناح کرامت
 توصيف شان زبان گشوده و و به برگرفتهاهل علم و فضل بهرة وافر ايقان و 

 نشاهد اي. اند در شيوة شاعري زبان الهام بيان شان را اسرار معرفت الهي دانسته
ديوان مختصر آن آسمان جناب است که هر لحظه  ،و حجت اين معنيدعوي 

  . اردتقاضاي مطالعه د
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  )ه ١٠١٣: م( رحپوري حضرت سيد شاه قاسم حاجي) ٥(
  ميخانة دو کون ما را همين بس است به

  ايم اي ز جام محبت چشيده يک جرعه
مراکز مهم  از ارهيب ايالت ,ذکر شده است قبلطوري که در فصول  به
پور ضلع ويشالي  حاجي ,اسالمي بوده و يکي از اين مراکزاسالمي و غير تصوف

الدين عرف حاجي  سنام سلطان شم باپور  شهر حاجي. شمار رفته است  به
گذار  والي بنگاله نسبت دارد که وي بنيان) مسيحي ١٣٥٨تا  ١٣٤٥(الياس شاه 

  .است اين شهر بوده
اهميت بسياري دارد مخصوصاً  بيهارپور در تاريخ سياسي و مذهبي  حاجي

گويند که  مي بودطي دوران سالطين مغول آماجگاه امرا و شهزادگان و سربازان 
هار يب به شوق تحصيل علمي از ميرت   بهنام د حسن دانشمند سينام  بهشخصي 

  پور عشري ضلع سارن به محلّه حسن دراهللا  آمده و در مدرسة معروف مير فتح
العارفين  اهللا از اوالد سلطان مير فتح ,رئيس مدرسه. گرديدتحصيل علمي مشغول 

. مند دادههمسري سيد حسن دانش بوده و دختر خويش را به رحبايزيد بسطامي
پوره  راهي ملک بقا شدند و در حسنه  ٩٤٥سيد حسن دانشمند در سال 

وصال پيدا است  قطعة تاريخيِ بر اساس شان  همرتب. پيوند خاک گرديد ,عشري
  :شود که اينجا نقل مي

  دار فنــا ميــر ســيد شــده بــه  کشـور دانـش   بود شاهي به
  ١واصل حق شده سر علمـا   خــردم گفــت در تــاريخش

يکي , از سه پسر سيد حسن دانشمند که همه اولياي کبار آن عصر بودند
ايشان راه سياحت در پيش گرفته و آخرکار در , سيد احمد قدس سره بوده

پور رحل اقامت گشاده و سکونت ورزيده و در همين جا وفات  حاجي, ميناپور

                                                      
از دکتر غالم , پوري قاسم حاجي سيدحوالة  به, ٣٢ص , خادم حسين, خطّي, العلما تذکرة تاج  .١

.مجتبي
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مايان اي ن در سلوک و عرفان مرتبه ايشان .است يافته و مدفون گرديده
  :کند داشتند چنانکه در اين قطعة تاريخي شاعري اشارت مي مي

  رهنمون خلق و پيشواي قـوم   صآن ولي عهـد خانـدان نبـي   
ــرد ــود  شخ ــت اهللا بنم   سال رحلت عرف ربـک بـود    معرف

  ه ٩٧٢                 
. سه پسر داشتند ,نام پير دمريا معروف شده بودند هم بهسيد احمد که 

که پس از بيعت و خالفت بر  (Barh)الدين امير بره  دوم سيد محيمخ ،نخستين
 درپوره رونق افروز شدند و  نسجاده جد امجد در حس  دست پدر خود به

  :قطعه تاريخ وفات چنين است. درگذشتند ه ١٠١٢همانجا در سال  
ــي ــري ب ــان  امي ــر بره ــري مي   که شاهي داشـتند از وي گـدايان    نظي

ــال او   ــال ارتح ــت ز س ــم گف   ولــي بودنــد صــدر مقتــدايان     دل
  ه ١٠١٢                    

 رحمخدوم سيد شاه قاسم ،دومين فرزند ارجمند سيد احمد پير دمريا
لقب   و سومين پسرشان سيد محمد که او هم به. صاحب ديوان و مثنوي بودند

در سال مسافرت نموده و   پير دمريا معروف گشتند و بر سنّت پدر خود رو به
آباد داعي اجل را لبيک گفته و کنار رودخانة گنگ آسوده  شهر عظيم دره   ١٠٢٤

  .آيد برميه  ١٠٢٤تاريخ وفات  »نوراهللا مرقده بانوار مجاله«از . خاک شده
گرامي و خوش اطوار و نيک آثار مخدوم   شخصيت, از اين دودمان عالي
عرصة گيتي  پا بهه  ٩٤٠بوده است که در سال  رحپوري سيد شاه قاسم حاجي

. شان در دست نيست معلومات تفصيلي دربارة پيدايش و تعليم و تربيت. نهاده
گوار خود يافته و پس از رسيد قاسم بيعت و اجازت و خالفت از پدر بز

  .پور جاي گرفت در خانقاه حاجي ,شان بر سجاده سلوک و معرفت وفات
 اي و رساله» از خادم حسين) ينسخة خطّ(نامه  العلما مع رحلت تاج«تذکره 

از شاه عنايت حسين که هر دو ) نسخة خطّي(دربارة حاالت خاندان پير دمريا 
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شان است که  وقوف احوال  تنها ذريعه, مؤلّفين از اخالف مخدوم سيد قاسم بوده
در کتابخانة خليفه باغ بهاگلپور محفوظ مانده و نسخة خطّي ديوان حضرت 

دکتر غالم مجتبي انصاري خانة خليفه باغ بوده و بنابرآن  تابهمين ک در قاسم هم 
  .ه استآراستزيور طبع   به شان غزليات همراهرا » پوري حاالت سيد قاسم حاجي«

دختر مخدوم سيد  ,در آن کتاب نوشته است که مادر محترم سيد قاسم
ز آنها ديگري چهار زوجه گرفتند و ااز بوده و ايشان يکي بعد  رحمحمود چشتي

ن جالل سيد قاسم از أدکتر انصاري عبارتي در ش. و هفت دختر يافتند پسره نُ
  :شود اند که در زير نقل مي العلما خادم حسين مقتبس ساخته تاج

وقت خواب در مکان خوابگاه آنجناب خدام   حال همچنان بود که به«
آن , ختندسحرگاه برخاسته اول نگاه بر آن کاه اندا, داشتند تودة کاه مي

حضور   سوزيد بعد از اين ار کسي توانست به از چشم گرم ايشان مي
  .١»ورنه مقدور نديد رسيد مي

العلما  خادم حسين مؤلّف تاج ,پوري دربارة درگذشتن سيد قاسم حاجي
  :نويسند مي

. ين جهان فاني رحيل مکان جاوداني گشتندا الحجه از چهارم ذي  و به«
نا بر مزار وماو تا ي… است) پور متّصل حاجي(مزار اقدس در سيدپور 
بالي هرگونه مبتال شده چوکي   هرکسي که به. آنحضرت جاري است

  .٢»باشد چند روزي سازد کامياب مي
  :رود نقل مي شعري در زير بهه  ١٠١٣شان  از قطعة تاريخ وفات

  الحجـه بـود   چهـارم ذي , روز رحيل جهان
ــات شــريف  ــي«ســال وف   »صمفخــر آل نب

  ه ١٠١٣                                 
                                                      

  .٤١ص , پوري قاسم حاجي سيد  .١
  .٤٢ص , تاب دکتر غالم مجتبي انصاريحوالة ک به  .٢
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و  تصوفان خود روندة جادة کپوري مانند نيا پيداست که سيد قاسم حاجي
طبع موزون  ,و عرفا نمسافر راه سلوک و عرفان بوده ولي هم مثل بيشتر صوفيا

سيد قاسم  ,آيد شان برمي داشته چنانکه از آثار مهم شعري سخنوري مي و و شعر
سوزند و اين سوختة  رقصند و مي وار مي پروانه ,رد شمع فروزان عشقهم گ

ات عشقيه را در اشعار خود طوري دعشق حقيقي جذبات و کيفيات و وار
  .نمايد که بايد و شايد می

نگرند و  حضرت سيد شاه قاسم جمال الهي را بر روي خوبان منعکس مي
  :دانند نور حق را نديدن کمال بدنصيبي مي

ــر روي  ــه بـ ــال الـ ــان جمـ   نصـيب  از آن رو مگردان شوي بـي   خوبـ
  ٭

  اي جان طالب ديدار اله آمده گر به           نگر از ديدة دل قاسما روي بتان مي
  ٭

  اي زاهد چو حسن صورت خوبان نديده
  اي حان نديدهــــــحقّا جمال جلوة سب
  ٭

  وشانــرخ ماه  ي بهــور الهــــديدن ن
  ين دين عدولاصل دين است مکن زاهد از

اسرار و رموز عشق را در  ،ينه پيشتصوفهم مانند شعراي م رحمخدوم قاسم
 درتکرار مطرح ساخته و عشق را از براي مردم الزم گردانيده و   اشعار به

  :اند کرده چندان لطف شعري را دو ,عري از تشبيه لطيف و نادراش 
  سوز زهد خشک چه خواهي تو قاسـما  بي

  نمـک  سـت بـي   و ديگيمردم بغير عشق چ
ست و همين است که در ا  و شاهد و مشهود يکي اصل شهود ,وی در نزد
از هر سه غزل در زير  بيتدو . اند ها سروده غزل ,عاشق و معشوق, رديف عشق

  : شود نقل مي
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  رست در باغ دلم صد خار عشـق   تــا دلــم شــد بلبــل گلــزار عشــق
ــره   ــر داي ــز ه ــان در مرک ــد عي ــا از نقطــة    ش   ار عشــقگــرپروزه

  ٭
  بر زلف دالويـز تمنّـاي تـو عاشـق      حقّا که منم بر رخ زيباي تـو عاشـق  

  تماشـاي تـو عاشـق    بيچارة قاسم به  دو عـالم  يهرکس نگران صورت اشيا
  ٭

ــروي معشــوق   نهادم دل در آن گيسـوي معشـوق   ــوة اب ــد جل   کــه بين
  فرا سازم بر آن يک موي معشـوق   دستم گـر رسـد ملـک دو عـالم     به

نظر وي عشق   کند و به جمال معشوق را نظاره مي ،و عاشق در جمله اشيا
 نصوردارند و همچون م کشان عشق راز حق را راز نمي باده. آيد میعين حق 

  :گويند مي. زنند نعرة اناالحق مي
  همچو منصور حـق نپوشـيده    هرکه او جام عشـق نوشـيده  
ـ   غير حق کـرد از نظـر باطـل      دههرچه ديده جمال حق دي

  همچو مجنون نهـاد در ديـده    صورت ليلي  جلوة حق را به
از آنجا مسئلة وحدت وجود در شاعري آغاز نمايد و سيد قاسم 

  :گيرندمی مشاهده به عشق همگي اشيا را  هنگا  پوري به حاجي
  ظهـورات نگـر   قاسم از ديدة حـق بـين بـه   

  عين توحيد در اشياي جهان جـاري اسـت  
پوش سهروردي در ساير کاينات روح وحدت را  چرم و مانند شيخ احمد
  :پوش است شعر زير از احمد چرم. جاري و ساري گويند

ــي   ــاهد يک ــه ش ــزاران آين ــد ه   نيست کس را اندرين معني شـکي   ص
ــا از راه بيـــنش چشـــمکي  وحدت انـدر کثـرت آمـد آشـکار       برکشـ

  :سرايند پوري مي سيد قاسم حاجي
  ســت انجــم بــود هــزار مــه آســمان يکــي 

  سـت  عالم پـر از نگـار نگـار جهـان يکـي     
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ــود يکــي  ــه شــاهد ب ــردة دو کــون ک   در پ
  ســت قاســم مــدام طالــب ديــدار آن يکــي

* 
ــالم  ــورات دو ع   دارم نظــرهرکجــا در ظه

  پيش چشمم جلوة نور جمالت منظـر اسـت  
رسند و  ت ميعرش وحد هقاسم از نردبان عشق ب حاصل آنکه مخدوم سيد

  .زبان آرند لحق بهالجرم نعرة اناا
  انا الحق گفت چون منصـور حلّـاج    دلم بر عرش وحدت يافت معـراج 

نکند عشق و اين ثمرة عشق و تنها عشق است و کسي که شيوة 
  :ثمر ست بي درختي

ــد ا   ــق زاه ــيوة عش ــي رش   ثمـر باشـد   ست بي چون درختي  نکن
 سيد قاسم عروس ,عالوه از اين کنهيات عشق و نکات وحدت و توحيد

گير  زلف گره با كهنمايند  ميمحاسن صوري و معنوي هم آراسته   شاعري را به
قدرت کامله مانند  ،ر زبان و بياند. نظير دارند پذير و بي مشاطگي دل ,فن سخن

اهل ايران داشته زيرا در سلک غزل درهاي مضامين و مرجان خيال را مسلسل 
طوري که در لطافت شعري و , سفته و نظير نظيري و عرفي و طالب آملي آورده

  :مثالً. افتديشيريني بيان فرقي ن
ــدا   ــور خ ــود ن ــد ره نم ــار ص   نــــــوراهللا صــــــدره ابــــــدا  ي

ــدا     سـت  ذات يار مـن  جمله خوبي به ــه اب ــن مثل ــي الحس ــيس ف   ل
ــدا    شــيوة عشــق او گرفــت دلـــم    ــره رشــ ــي المــ   رب هبنــ
  واصــل الحــق و افضــل الشــهدا   هســت مقتــول تيــغ غمــزة او   

ــهدا    ش ز تيـغ غمـزه زنـد   ترک چشم ــل الش ــان افض ــل ک ــن قُت م  
  تجـــد فـــي صـــفاته امـــدا لـــم  قاسم اوصـاف او بيـان چـه کنـد    
 یاستعداد وافر و دسترس ,زبان عربي هم بهپيداست که مخدوم سيد قاسم 

دارد رنگيني » سرخو سفيد و سياه «در غزل ديگر که رديف  .داشتند کامل مي
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سراپاي  نحوي که اند به حسنِ قوس قزح داده ،تسلسل و آرايش خيال را به
  :شود مي گر محبوب در نظر جلوه

  آن مست چشم يار سفيد و سـياه و سـرخ  
ــرخ   ــياه و س ــفيد و س ــزار س ــوي مرغ   آه

  گلزار روي دوست ريـاحين عجـب کشـد   
  خال و لب و عذار سـفيد و سـياه و سـرخ   

  رسـد  با حسن و رنگ و روي نگـارم نمـي  
  ســفيد و ســياه و ســرخزار  هــاي اللــه گــل

شان  نگاه قيدقتشبيهات تازه و نوين در اشعار قاسم بر مشاهدة عميق و 
  .کند داللت مي

ــب   گرد رخ اي مـاه دو زلفـت عجـب    ــان دو ش ــود روز مي   همچــو ب
  ٭

  چو موران گرد شـکّر بسـته افـواج     بر آن لب بين خط باريک مشـکين 
  ٭

  صندل قد تو گنجينة حسـن اسـت و طلسـم   
ــ گيســ ــار ســيه شــکل ب ــو هوي م ــدن ت   پيچي
  ٭

ــه   ــه ب ــي ک ــت    خطّ ــب لعل ــرد ل ــدبگ   دمي
  رسـيد بخضر اسـت کـه بـر چشـمة حيـوان      

ست که شاعر بدين صنعت ا  محکي ,خوبي و دآلويزي اين اشعار تشبيه دار
جاي شگفت و عجب نيست که سيد قاسم . دستي و مهارت فنکارانه دارد چابک
پرداز از نغمه و موسيقي بهره وافر  سخن پوري هم مانند ديگر مشايخ حاجي

کرده و از خود رفته  مجالس سماع آغاني تواجد مي  ها به داشته چنانکه در خانقاه
هاي سيد قاسم ترنّم و نغمگي و آهنگ دلنواز صوتي را  از غزل يبرخ. اند بوده
  :هاي زير غزلدر مثالً  ,ستدارا
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ــرون   ــران ب ــه دلب ــه مســت ش ــد ز خان   آم
ــه دل ــا ب ــدران درون  ه ــت ان ــرد برف ــاز ب   ن

  انــد فلــک برکشــيده ديوانگــان کــه ســر بــه
ــون    ــان نگ ــر ديوانگ ــد آن س ــش فگن   زلف

  شــيوة چشــم غــزال تــو مجنــون شــدم بــه
ــه  ــدمش ب ــو دي ــون  چ ــاکنان کن ــاغ تماش   ب

  آن آهوان دشت که چشمش چو عـين يـار  
  بين سر کشيد بهـر دلـم بـر سـران سـرون     

  مژگــان چشــم مســت نگــارم ســر ســنان 
ــنون    ــنان س ــم زان س ــاد دل ــروح اوفت   مج

  فکر حضورش دلـم مـدام   چون محو شد به
ــه ــان زبــون  هــردم ب ــام کالمــش زب   ذکــر ن

  مقصود هر دو کون چـو عشـق خـدا بـود    
  عشق زهد و تقوي باشـد فسـان فسـون    بي

  چــون بارگــاه حســن کشــد قــامتش ببــين
  طوبي و سرو پـيش قـدان دلسـتان سـتون    

  سـن دلفريـب  ح بـا  قاسم که یآن حوروش
  روي از چنان نمود چنان شد چنان چنـون 

  ٭
  در حسن آمدي تـو ز سـيمين بـران بـرين    

ــرين    ــران بـ ــه دلبـ ــاق همـ ــد اتّفـ   دارنـ
ــان   ــو در خــاتم جه ــل ت ــد نقــش لع   کردن

ــين    ــان نگ ــو فرزانگ ــر ت ــر مه ــر مه   از به
  نـاز  بـه زاده عروس حسن تو چندين ببـين  

  ايـن  در جلوه گـه شـمار نشـد از بيـان بـه     
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  از غيرت آنکه پاي همـين بـر زمـين نهـي    
ــر زمــان زمــين  مــي   دارم آرزو کــه شــوم ب
  اي هنــدوي زلــف رهــزن ديــنم کــه کــرده

ـ  رسـيد شد رهنماي مـن کـه      ينره بـدان ب
  تيـر غمـزه جهـان دلـم گرفـت      چشمت به

  وز بهــر ديــن نهــاد دو ابــرو کمــان کمــين
  اي آن که فتنه چشـم تـو در مردمـان نهـاد    
  مهــر مــردم مفتــون شــبان شــبين بــه يکــدم

  اسـت در جهـان   هنامت چنـان عزيـز فتـاد   
ــين  ــان چن ــدر چن ــو ان ــام ت   کــاورد ذکــر ن

  در دل شرف ز مهر رخت قاسـمي نيافـت  
  آري کمنــد مشــرق روي مکــان مکــين   

 ريز خيز و نغمه هاي ديگر که در بحور مختصر ترنّم غزل درخور توجه است
  :گردد ت منتشر ميت و غنايييقياند و از هر شعرش موس سروده

  نــاظر نشــدي روي تــو منظــر نشــدي گــر
  بـر نشـدي گـر   دل نشدي حسـن تـو دل   بي
ــه    ــت ب ــان رف ــيدي  ج ــت نکش ــازار محب   ب

  جانا سـر سـوداي تـو در سـر نشـدي گـر        
  دو عــالم ياشــيا خوشــبو نشــدي هــيچ بــه  

  چون فيض از آن جعد معطّـر نشـدي گـر     
ــت   ــفته نگش ــان دل آش ــال پريش ــس ح   يپ

ــر      ــدي گ ــر نش ــو ابت ــز ت ــف دالوي   آن زل
ــه دل   ــت هم ــه زلف ــا ب ــيدي ه ــر کش   ره کف

  اسـالم چـو رهبـر نشـدي گـر      روي تو بـه 
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ــار    ــحبت کف ــدي ص ــرت نب ــالم ز کف   اس
ــر  ــراهيم ز آذر نشــــدي گــ ــار بــ   اظهــ

ــه   يرســيدحضــورت ن چشــم دل قاســم ب
 ــو مصــو ــده جمــال ت   ر نشــدي گــردر دي

  ٭
ــه ــ ب  هــا اي رخــت گلــزار نســرين الل ــو در نال ــيش ت ــل جــان پ ــا  هلب   ه

ــوه دهــي صــاي  ــال    نم گــر وعــده جل ــرم س ــه گي ــدمت بتخان ــا خ   ه
ــف    ــد دال زل ــيش آي ــنم پ ــر ببي ــال    گ ــر ف ــت ز به ــحف روي ــا مص   ه
  هـــا رســـتگار از نامـــة اعمـــال    گـــر بيـــابم نامـــة خطـــت شـــوم
  هـا  خوشتر است او را مدام اين فال  وقاسما در شـهر خوبـان شـهره شـ    

توان  تر مي ر زير و بم طبله و دهل و دف خوب و خوباين اشعار را ب
هرچند که ديوان مخدوم سيد قاسم داراي صد و دوازده غزل دلچسپ . سراييد

  .دشو يماينجا بر همين اشعار محوله باال اکتفا  در ,و شيرين و مترنّم بوده
سرايان ايران مخصوصاً  آيد که ايشان از سخن از مطالعة کالم قاسم بر مي

شان  خيلي متأثر شده بودند و در پيروي يي و حافظ و هم از خسرو دهلوسعد
  .اند آورده بديع گردهمنوشته و مضامين عالي و  ها مي غزل

پوري مثنوي هم داشتند ولي  ها آمده است که سيد قاسم حاجي در تذکره
  .اش مفقود است معلومات درباره

مرتبة عالي دارند و  ,هاربيپرداز  حاصل آنکه سيد قاسم در بين مشايخ سخن
  :اند خودشناس و خداآشنا دربارة اشعار خود افتخارانه گفته يمانند شعرا

ــه  ــم ب ــة قاس ــور دل  گفت ــناس ن   گنج اسرار است اين اشعار نيسـت   ش
  ٭

  گر شنيدي زاهد اين اشـعار مـن    مست بيـرون آمـدي از صـومعه   
  :نمايد و پيش بيني مي
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  تقاسم از سوز دل خود سـخن عشـق نگفـ   
  ديده آن داشت که مقبول جهان خواهـد بـود  

  )ه ۱۲۳۳ - ۱۱۵۶( رحشاه نورالحق طپان عمادي پهلواروي) ۶(
  طر اوراق پريشان راسکشيدم از رگ جان 

  رقم کردم ز خون ديده بسم اهللا ديوان را
فرزند , پسر شاه احمد عبدالحق قادري, طپان تخلّص, محمد نورالحق نام

قلندر جعفري زينبي قادري پهلواروي مؤسس خانقاه  اهللا مخدوم پير مجيب
. جهان گشودند  چشم بهه  ١١٥٦ايشان در سال . شريف بودند پهلوارویمجيبيه 

اهللا  محبيبتعليم و تربيت از پدر خود شاه عبدالحق و جد بزرگوار خود شاه 
طريقت از  گرفته و بيعت و تعليم رحقادري و عموي خود شاه وحيدالحق ابدال

شان شاه وحيدالحق  نشيني دربارة سجاده. اهللا حاصل نمود رت شاه مجيبحض
  :گويند مي رحابدال

ــق  ــه نورالحـ ــز زمانـ   پاک دل پـاک ذات پـاک نهـاد     آن عزيـ
ــاد   هــم پيــر او نشــانيدش جــد و ــاب عم ــجادة جن ــر س   رحس
  خانقــــاه قلنــــدري آبــــاد    اش زين دعا بجـو کـه ازو   سنه

  ه ١٢٧٣              
بي واجده همسرشان بوده و از او يک  بي ،شاه غالم نقشبند سجاددخترِ 

پان پس از سجادگي طحضرت . وجود آمدند بهشاه ظهورالحق طهور  ،فرزند
ن ئژو ٩برابر  ، ه ١٢٣٣روز چهارم شعبان   پسرِ خود در انزوا جاي گرفتند و به

. رفشاندندشهر پتنه دست از جان ب  اشرف کشميري به م در نزد درگاه مير ١٨١٨
  :گفته وی را شاه ظهورالحق ظهور پسرشان قطعة تاريخ وفات

  يرسـيد چرا آخـر از بـزم امکـان      تو اي شاه نورالحـق قطـب دوران  
  يرسـيد گذشته ز جان نزد جانان   ظهور حزين گفـت سـال وفاتـت   

  ه ١٢٣٣              
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 دالمرتبت و صالحيت و استعداد خدادا حضرت طپان شاعري بودند عظيم
در نثر فارسي و دو ديوان اشعار » الدعوات الحاجات علي مجيب تبليغ«. داشتند

کالم آوان جواني . مانده استبجای ايشان  از در فارسي از آثار مهم و بزرگ
  :ه وي گفترسيدطپان چون در نزد شيخ علي حزين الهيجاني 

همانا که کالم خوب است و برخي از اين مرغوب اما بوي پيرزادگي «
  .١»آيد مي

خود حضرت نقشبند  )پدر زن( سرحضرت طپان در شاعري شاگرد خُ
ابوالحسن فرد   بوده و در فن سخن هم تالميذ خود داشته مثالً شاه رحسجاد

حضرت طپان بدون شک عارف باهللا و شاعر بزرگ . اند هبودپهلواروي که نامور 
السالم  سم عليهچون در شان حضرت امام قا, دست در فن سخن بوده و چيره
. مشرف گرديده )ع(حضرت امام حسين  لقاي بهاي سروده در خواب  قصيده
  .سيدشان فرمودند که مرثية فرزند من بنوييآنجناب عرض کرده و ا  سالم به
ين بر اعالوه . رباعي است ٢٢٢و غزل  ٨٠٤دو ديوان طپان محتوي  هر

برگزيدة خواجة   ر غزلقطعات تاريخي که رواج زمانه بود و مخمس بر چها
مثنوي در شرح حال و تمهيد قصيدة «عنوان   حافظ است و يک مثنوي به

اند و  طپان در مدح اهل دنيا اشعار نسروده. مانده است به جای نيز »االنوار مطلع
برخي از آن در زمينة . شود قصايد طپان تنها در حمد و نعت و منقبت يافت مي

که  صدة نعتية عرفي در ستايش رسول مقبولعرفي گفته شده است مثالً قصي
  :مطلعش معروف است

  همت نخورد نيشـتر ال و نعـم را    گزد ارباب همـم را  اقبال کرم مي
  :اين مطلع آغاز گيرد اند که به اي نوشته پان قصيدهطحضرت 

ــم را    ــه قل ــو بگرفت ــوب ت ــاد رخ خ   در ي
  همرنگ خطت سـاختم ايـن تـازه رقـم را    

                                                      
.٢١ص, نامه ارتضي حسين رضوي پايان  .١
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  :شيرازي در مدح ابوالفتح مشهور استاي از عرفي  قصيده
  جمـل  بـه چهره پرداز جهان رخت کشد چون 

ــتقبل  ــود مس ــيم رخ و روز ش ــود ن   شــب ش
  :همين قافيه  نويسند به حضرت طپان در وزن شعري ديگر مي

  هزار شکر که رستم ز اخـتالف ملـل    من از عنايت پروردگار عـزّ و جـل  
هاي اساتيد فارسي زبان  قصيده هب انآيد که ايش از مطالعة قصايد طپان برمي

نحوي   خصوصاً قصايد عرفي را و به ،اند غور خوانده  خيلي آشنا بوده و آن را به
  :سرايند جا مي که عرفي در قصايد خودستايي را راه داده است طپان هم جابه

  رشک آيـد و خـون از دل حاسـد بچکانـد    
  شرحي دهم از فضل و کمـال اب و عـم را  

  جهـان نيسـت   ر جد کـريمم بـه  جز خاک د
  جــايي کــه بــود ســجده ســر اهــل کــرم را

  نامــه کــه ايــن سلســله آخــر نســب نــازم بــه
  بـــر پـــاي پيمبـــر برســـانيد ســـرم را    

  :گويند و در قصيدة ديگر مي
ــو خــويش  ــنم ز پرت   محــيط عــالم امکــان م

  چه مهر و ماه چه اختر چه شمع در شـبِ تـار  
  مــن زنــم چــو خنــده کنــد بــرق اقتبــاس از

ــه  ــه شــود ماي ــر  کــنم چــو گري ــر اب   هــاربگي
ــه  ــادم ب ــه نه ــي ک ــة خــويش  روان ــاي خام   پ

ــار     ــط رفت ــدين نم ــد ب ــک نياي ــاي کب   ز پ
دستي در فن  بيان در شعر و چيره قدرتاالنوار چه  ين قصيدة مطلعا از

برخي . تنسسخن نموده است که بايد اين را در برابر قصايد سخنوران ايران دا
  :شود االنوار در زير نقل مي از اشعار مطلع
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ــار   ــک وق ــک مل ــت ملي ــرير خالف   شــه س
ــار    ــهر و دي ــاب ش ــن آفت ــت دي ــام ملّ   ام

  علــيم علــم لــدنّي عمــاد خانــة ديــن     
  مجيب عصـر خـود از بهـر دعـوت بسـيار     

  ٭
  چمـــن چمـــن بشـــگفتم ز نـــام نـــامي او

  بيهـار چنانکه برگ گـل از بـاد صـبح فصـل     
  مــنم کــه از مــدد قــوتش اگــر خــواهم     

ــه ــاي پشــه را مســمار   ب ــنم پ ــل ک   چشــم في
  تـوانم سـاخت   منم ز فيض کـف او کـه مـي   

ــار  ــا ب ــر دري   ز ديــده و مــژه صــد بحــر و اب
رزا ياند طرز و انداز م نوشته عاي که در منقبت حضرت امام حسين از قصيده

قدرت بيان و شوکت زبان و طمطراق لفظي و معاني . حبيب قاآني پيدا است
  :دني استخواند ان بديع که آورده

ــه   ــتمل ب ــتند مش ــه نوش ــه نام ــب  ز حيل   طل
ــل   ــر يکــي اَحي ــد ه ــه بودن ــه ک   ســران کوف

ــيد ــت   رس ــة رحم ــا آن حديق ــون ز قض   چ
  دشـتي پـر از سـموم اجـل      قريب کوفـه بـه  

ــپاه   ــل س ــل خي ــد خي ــه دويدن ــن کوف   ز بط
  کريهه و زشت و منَتّن چو رنگ و بـوي جبـل  

ــر و نيــزة آن مفســدان ديــن گرد      يــدز تي
ــد ــاره  ه بري ــر ز پ ــن اکث ــاي ت ــل ه ــاي حلَ   ه

ــار  ــار آخرکــ ــمر نابکــ   ز دســــت آن شــ
ــل     ــر او مقتـ ــد بهـ ــه گرديـ ــين ماريـ   زمـ
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پيداست که اين رنگ و آهنگ شاعري بدون کمال و يد طولي در فن شعر 
همين . داشتند حضرت طپان دل بريان و طبع روان مي. شود و سخن يافت نمي

و طريقت  تصوفن آشکارا نمايد و از فيضِ شا است که آتش عشق از گفتة
. هاي شان راه يافت شورش و جذب و جوش و خروش درون در بيشتر غزل

  :مثالً
ــ ــد ز تران ــاهو هآم ــوش ي   شد بر لب من خروش يـاهو   ج

 ٭

ــاهو      ــا ي ــانم تننان ــنج نه ــون گ ــه چ ــن ک   م
ــاهو     ــا ي ــانم تننان ــه چس ــد ک ــه دان ــس چ   ک

ــري جلــوه  بــه از ســر عــرش عــال تــا   گــرم ث
  مکــــانم تننانــــا يــــاهو مکيــــنم نــــه نــــه

ــود   ــم نشـ ــايي ذاتـ ــارقِ يکتـ ــن و آن فـ   ايـ
  نم تننانــــا يــــاهوهمــــا هميــــنم نــــه نــــه

ــد    ــرده نش ــفر پ ــگ ص ــم رن ــوالي دل ــر هي   ب
ــاهو   ــا يــ ــانم تننانــ ــظ و بيــ ــي لفــ   معنــ
ــران    ــن گه ــدة روش ــم و در دي ــمع فانوس   ش
ــاهو   ــا يــ ــانم تننانــ ــرده نهــ ــس پــ   از پــ

ــرهم    ــژه ب ــک م ــان ي ــاي جه ــزنمدر تماش   ن
ــس ــاهو   بـ ــا يـ ــرانم تننانـ ــو نگـ ــه هرسـ   کـ

  گر از طـور مجيـب   من که يک نور حقم جلوه
ــاهو    ــا يـ ــانم تننانـ ــه طپـ ــد کـ ــق دانـ   خلـ

 ٭

  وـها و چه ه هيچ هرچه برآري غلو چه  به
  وـها و چه ه دليل پستي تست آن علو چه
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  رچه شيخ بودـــبناي خم چو نهد سر اگ

  وـها و چه ه ند آرزو چهــخروش سينه ک
  پانـاند طــروش نالة شوقم بدان رســخ

  ها و چه هو مو چه که پر ز ناله شوم مو به

محابة يل لل  و در جذب سلوک و طريقت نعرة بي تصوفدر مستي فقر و 
  :زنند لي مي

  گشت بر روي خود آن مه نگران يل لـل لـي  
  وران يـل لـل لـي    جوش زد خون دل و ديده

  کنـان  بر در ميکده اين طرفه که شب رقـص 
  پـا و سـران يـل لـل لـي      حلقه زد گردش بي

  ندانم چه فسون کرد کـه در مجلـس شـيخ    ني 
  پر شد از نالـه کـران تـا بکـران يـل لـل لـي       

ــه مراســت   ــابي ک ــژه آن زرن ــا فشــانم ز م   ت
ــي   ــل ل ــل ل ــيمبران ي ــرد آغــوش تهــي س   ک

ــد    ــه کنن ــا چ ــن ت ــدة م ــوهر ارزن   قيمــت گ
  لـي گـران يـل لـل     کـف شيشـه   دل نهادم بـه 

  جان من چهـره برافـروز کـه تـا ناصـح مـن      
  خاک تو نهد چون دگران يـل لـل لـي    سر به

  مردمان قيمـت حسـن تـو بکردنـد و طپـان     
ــي   ــل ل ــل ل ــر آن ي ــزود ب ــک بيف ــوهر اش   گ

 صاند در تولّاي آل نبي حضرت طپان چنانکه سيد جعفري و زينبي بوده
  يکيفيت بابند  ترکيب عيدر مرثية امام حسين ابن علي مرتض. سرايند خوب مي

 :بر دل ريزد ،که از دل خيزد دارد
ــي  ــم م ــنم امشــب از خــون دل آغشــته قل   ک

  کـنم امشـب   آشوب غم است اين که رقم مي
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ــت   ــور قيامـ ــم شـ ــرير قلمـ ــزد ز صـ   خيـ
  کــنم امشــب  از نالــة دل ســاز نغــم مــي   

  نبــود عجــب ار زهــره و مــريخ بســوزد    
  کـنم امشـب   زين شعله و آهي کـه علـم مـي   

ــل     ــه حاص ــره چ ــک تي ــياه فل ــر روي س   ب
  کـنم امشـب   کين دود دل سـوخته ضـم مـي   

  چون مـوج دريـن بحـر خطرخيـز مصـيبت     
  کـنم امشـب   غلطـم و سـر زيـر قـدم مـي      مي

  هـا  خبـري  دل شعله جگـر آب و مـن از بـي   
  کـنم امشـب   هـم مـي   اين آتش و اين آب بـه 

  رنجــه مشــو اي عقــل فرومايــه ز حــالم    
  کـنم امشـب   ه کـه غـم مـي   بگذار درين گوش

ــوان هــم  ــاب و ت ــون و سراســيمه و بيت   مجن
ــي  ــم م ــرا هرچــه نع ــد م ــنم امشــب گوين   ک

  ايــن مــاتم آن شــاه شــهيد اســت کــه هــردم
ــي   ــم م ــژه ن ــه از م ــان نگ ــب  دام ــنم امش   ک

ــ ــر   آن ني ــروز پيمب ــب اف ــاه ش ــن م   صر دي
  صخورشـــيد جهـــان روشـــني روزِ پيمبـــر

 ، عشق و خمارانه و عارفانه و اخالقيفتصودر رباعيات طپان هم مضامين م
موالناي روم و , شيخ عطّار, طپان در پيروي بابا افضل کوهي. آورده شده است

اند و چه  ها در حمد و نعت و منقبت و مناجات سروده شيخ جامي رباعي
  :سرايند استادانه مي
  صد گونه تماشا کن از هـر موجـود    خبر از جلوة اين بود و نبـود  اي بي

ــن بشــنو ا ــون بگشــاديده و از م   اهللا وجود است وجود است وجـود   کن
  ٭
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  عين اسـت جمـال کبريـا را ديـدن      در اصل وجـود مصـطفي را ديـدن   
  ايــن ديــدن او بــود خــدا را ديــدن  بشنو ز حديث من رأني اي دوسـت 

  ٭
ـــدر پ ــي   ـــ ــابِ ازلــ ــار کتــ ــر چــ  ردة هــ

ــه کشــف  ــي  ســري اســت ک ــر ول ــد غي  اش نکن
ـــس ــــ ــه يـ ــدير کـ ــود   کرپنجة تقـ  دســـت بـ

  صعلي و است صرسول و است عبتول و عحسنين
  ٭

  پشم است جهان در نظر فـاني مـن    سر و سـاماني مـن   منگر تو بر اين بي
ــر  ــا و بنگـ ــاعتم بيـ ــک قنـ   ي و سلطاني مـن يجم جاهي و دارا  در ملـ

رومي، , حزين, حافظمانند سخنوران ايران  به سبک هاي طپان بيشتر غزل
از رنگ تغزّل و طراز  سرايندهغيره نوشته شده است که  سعدي و, نظيري, عرفي

چنانچه  ،مانند آمده حافظ در نزد طپان بي يها غزل. اهل ايران خيلي متأثّر بوده
ديوان   گفته و طراز غزل نخستين ديوان حافظ را بهزياد  شعردر پيروي حافظ 

  :نمايد چنانچه اقرار مي, خود نموده
  در بغـل دارد طپان رطل گران از فيض حـافظ  

ــا ــا ايهـ ــا اال يـ ــاً و ناولهـ ــاقي ادر کاسـ   السـ
  :شود از خروار در زير نقل مي هايي نمونه

  سوي تو گر بخت تيره همره ماسـت   روم به
  کمند مـوي تـو در صـيد جـان آگـه ماسـت      

ــ  ــة حــافظ ب ــان چــو گفت ــدعيان هطپ   رغــم م
ــت    ــه ماس ــت موج ــرة او حج ــال چه   جم

  ٭
ــوزم ن ــاران کــه هن ــژده ي ــد فســي مــيم   آي

  آيـد  دنبـال کسـي مـي    جان ز تـن رفتـه بـه   
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  فغـان اسـت طپـان     دلم از گفتة حـافظ بـه  
  آيــــد ام فــــالي و فريادرســــي مــــي زده
  ٭

ــه  ــا گــوهر سرشــک ب ــان نمــي ت   رســد دام
  رســـد ســـامان نمـــي افســـانة فـــراق بـــه

  کـار ز حـافظ شـنو طپـان     اي بـه  اين نکتـه 
  رسـد  جانـان نمـي   هرکس که جان نداد بـه 

  ٭
  فتــاده بــر ســر کــوي تــو تاجداراننــد     

ــوارانند  ــو شهسـ ــاب تـ ــر رکـ ــاده زيـ   پيـ
  طپــان ز مصــرع حــافظ بــود اميــد نجــات

  کـــه مســـتحق کرامـــت گناهکاراننـــد   
  ٭

  پيمانــه زدنــد  تــا حريفــان مــي عشــق تــو بــه     
ــد     ــه زدنـ ــر در ميخانـ ــن بـ ــاهي مـ ــت شـ   نوبـ

  حـافظ  نقدسيان دوش چه بوده است طپان چـو …
ــاک  ــن خـ ــا مـ ــ  بـ ــين بـ ــد نشـ ــتانه زدنـ   ادة مسـ

اند و جوالني  ياب شده توان گفت که طپان از روح حافظ خيلي فيض مي
طپان از شيخ علي حزين هم . نمايد شان رفعت پرواز خيال حافظ را دنباله مي قلم

  :گويند اند که مي طوري متأثّر بوده
ــوده ــزين را   پيم ــان راه ح ــکه طپ   ام از بس

  خـون اسـت   سر تا قدم ما چو دل آغشته به
  من هم طپان بسـان حـزين پـيش خـال او    

  حنـــا بـــرآورمار رضگلبانـــگ يـــا بـــالل
مستي پندار خود تعلّي   غزل معروف از شيخ علي حزين که در مطلعش به

ين زمينه نقل ا دراز طپان هم  یغزل ،آيد و در برابر گفته شده است در زير مي
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ي در پرش خيال و بندشِ مضامين و سالست بيان و قدرت اينجا فرق. شود مي
اد فارسي مطرح خواهد شد که تدستي در فن شعرگويي هر دو اس زبان و چيره
خانة کماالن را خاطر خواه باشد و چسان سواد خامة اهل هند  بي ،چرا سواد هند

   :دهد بينش مي هاي عريان را کسوت سرمه چشم ه را روشن وتير
  :حزين
  کمـاالن را  هند خـاطر خـواه باشـد بـي    سواد 

  نمايد خانة تاريـک روشـن چشـم عريـان را    
  لـرزد  تـاب مـي   درين محفل سپندم بر دل بي

ــب بشــ   ــة ل ــادا غنچ ــان رافگمب   اند راز پنه
  در خاک و خون غلطيدة اويـم  من نه تنها همين

  نهاد آن زلف مشکين بر زمين نـاف غـزاالن را  
  شيشه روشن شـد  گلگون چراغ محفل از مي به

  بشارت باد از مـا زاهـد گـم کـرده ايمـان را     
  بار کلک جـان بخشـد  يحزين آب زالل جو…

  تاريکي نهـان دارد ز خجلـت آب حيـوان را    به
  :طپان

  کشيدم از رگ جان مسـطر اوراق پريشـان را  
  رقم کردم ز خـون ديـده بسـم اهللا ديـوان را    

  سخن فهمي کجا تا گوش بر فريـاد مـن دارد  
ــان نالــ   ــر زب ــادم ب ــان را هنه   از دل راز پنه

  سـت گـر ذکـر جميـل او     ييدلم مجنون ليال
  سواد خامه بخشد سرمه صد چشـم غـزاالن را  

  اميــد وصــال او  ز ديــده آب پاشــيدم بــه  
  را مژگـان  جـاروب  دل شوق از رهش در کشيدم
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  يبار خامة من چون حـزين آخـر  طپان زين جو
  خجلـت آب حيـوان را   تاريکي نهان دارد ز  به

در اين گفتار به همين اشعار اکتفا می شود هر چند ديوان وی نياز به 
  .مطالعه عميق دارد

  )ه ۱۲۳۴ - ۱۱۸۴( رحهورالحق ظهور عماديظشاه ) ۷(
  زني داشت در قلزم انديشـه ز دل غوطه

  کز نظم ظهور است شکست گهر امروز
در حدود  رحپان عماديشاه ظهورالحق ظهور ابن شاه محمد نورالحق ط

از ملّا  را يتحصيالت ابتداي. قصبة پهلواري متولّد شدنددر ه   ١١٨٤سال 
گرفته و بقيه  فرا و پدر بزرگوار خود رحو موالنا احمد بخاري رحابدال وحيدالحق

پايان رسانيده و سند   به رحالدين دهيري متداوله را از ملّا جمال ةهاي درسي کتاب
اتبه از حضرت موالنا شاه محمد عبدالعزيز محدث دهلوي مک ةذريع  حديث به

پرست والد  بر دست حقه  ١٢٠٠پس از تکميل علوم ظاهري در سال . يافتنددر
حضرت طپان اين . مشق سلوک نمودند  ماجد خود بيعت طريقت گرفته و رو به

 بهه  ١٢١١تکميل مشاغل و منازل سلوک در سال از فرزند ارجمند خود را بعد 
جانشين خويش  ،خرقة طريقت پوشانيده و بر سجادة عماديه ،ست خاصد 

  .گردانيدند
شمار   االستعداد به حضرت ظهور در آن زمان عالم متبحر و شيخ بالغ

لوازم کلّي خانقاه داري تا  با قرآن مجيد و صحيحين را حفظ نموده و. رفتند مي
  .درس و تدريس اشتغال داشتند بهحين حيات 

 همه بوده ولي رحن حضرت ظهور دختر ملّا وحيدالحق ابدالهمسر نخستي
هور را از همسر دومين که دختر مير ظچنانچه جناب  ،درگذشتند وی اوالد

اهللا جوهري پهلواروي بوده پنج پسر  پوري و نوادة شاه آيت عزّت علي شهباز



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ١٩٦

  

در آخر عمر از دشمني و حسد اقارب . دندوردنيا آ  شان و دو دختر به ذي
پدر بزرگوار خود وطن مالوف را  با تنگ آمده و عقارب در پهلواري شريف بهکال

مقبرة مير اشرف   آباد به چندي در عظيم. هجرت نمودند  خيرباد گفته و رو به
پدر بزرگوار ظهور  ،سر و ساماني گزين مانده که همانجا در بي کشميري پناه

محلّة  پس از مدت قليل به. يعني حضرت طپان از اين دنياي دني انتقال ورزيدند
 هعطقنام منگل تاالب معروف است يک   که اکنون به» شيخ متها کي گرهي«

فضل تعالي   زمين خريد کرده و تأسيس خانقاه عماديه نمودند و اين خانقاه به
  .همه مشخّصات صاحب سجاده جاري است با اش رساني امروز آباد و فيض تا به

آباد زندگاني  چهار سال در عظيمصد افسوس که حضرت ظهور محض 
مزارشان در برابر قبر حضرت . جهان باقي شتافتند بهه  ١٢٣٤کردند و در سال 

  .گاه عام است قصبة پهلواري شريف زيارت طپان به
تصانيف کثيره  صاحب جناب ظهور هم مانند پدر خود شاعر کهنه مشق و

 ,تصوفرات در يتنو, هالت در فلسفيتسو, ان در منطقياع. و نثر بودند در شعر
 فيض کبير و فيض, اوامر و نواهي, المنکر نهي عن, فيوضات الهاميه ,الماثم معاصم

  .شان است بهاي النصيح و ديوان اشعار پرارزش از آثار گران صغير و نصح
قلم بهجت رقم در خانقاه عماديه قلندريه به ديوان ظهور نسخة خطّي از 
و    در اين نسخة ديوان ظهور هشتاد غزل .آباد موجود و محفوظ است عظيم

هاي  ديوان ظهور مانند ديوان, شود ست و هفت رباعي و يک قطعه ديده مييب
  .ه استدستبرد زمانه تلف شد بوده و يکي از آن به طپان در دو مجلّد مي

شان پر از رنج و حرمان و  شود که قلب از مطالعة ديوان ظهور آشکار مي
نوعي از دلگرفتگي است که از اشعار متفرقه زيرين  حسرت و افسوس بوده و

  :آيد برمي
  نصــيب مــنم کــز طلــوع تــو بالجملــه بــي

  روز آمـد و يـک روز مـا نشـد     ها بـه  شب
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  کـه حوصـلة طـالع ظهـور     تنگ است بس
  جـا نشــد  يـک احتيـاج داشـته آن هــم بـه    

  ٭
  ايـم و شـبي را سـحر نشـد     ساله گشته چل

  گـار مـا  خود نداشـت مگـر روز    روزي به
  ٭

ــت   ــه ندانسـ ــدة نالـ ــر از قاعـ   درد جگـ
  آســـوده دل انـــدازة فريـــاد چـــه دانـــد

  ٭
  تنم چون شام آيـد بشـکنم   روزانه تاري مي

  در دل تمنّاها عبث در سر مرا سـودا عبـث  
  ام ام نــاکرده کــاري بــوده بيهــوده ره پيمــوده

  قولم عبث فعلم عبث دينم عبث دنيا عبـث 
  ٭

  سينه و سـر از گـردن   جان ز تن دور و دل از
ــرگ ــين شــجر بــي ب   ســر و ســاماني را هــا ب

  منت سيل سرشک است دريـن حـال ظهـور   
ــي را   ــة ويرانـ ــي خانـ ــاد کنـ ــز وي آبـ   کـ

  ٭
  سـت  باختگان صمت و کالمِ تو يکـي  بهر دل

  سـت  ست و سالم تو يکيهقهر و مهر تو يکي 
  منزلت دان تو کس نيست درين دهـر ظهـور  

  سـت  ن کوچ و مقام تو يکـي خيز و يا چند بما
و  ناعت در دلق درويشيقهمه توکّل و   با همين سبب است که جناب ظهور

  :عمر مختصر خويش را قلندرانه بسر بردند ،گوشة انزوا  کاله فقر به
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  از سـرير شـاهي اسـت    بـه  طرف حصير انزوا
  نفس يک سو هر ز کش در را پاي و ظهور بنشين
 ٭

ــور   ــت ظه ــامي و عزل ــودحجــره گمن ــا ب   م
  اي که افتاد است از دست تو خشت بـام مـن  

 ٭
ــار آ ــت يچ ــازي از قناع ــه بس ــور  ين ــا ظه   ه

ــع    ــر طم ــد از تي ــال داري چن ــينه را غرب   س
  ٭

  ات اي فقيـر خـاک   هخرق يخوي خوش است گر بو
ــاک     ــر خ ــد از امي ــر کش ــرهن ب ــه پي ــيش از آنک   پ

  ســت دلــق و کــاله فقــر مــن خلعــت و افســر شــهي
ــر ســر مــن آســم  ــالش و هــم ســرير خــاک چت   ان ب

  مــــرغ روان خــــويش را بــــال تجــــردي دهــــم
ــاک   ــر خ ــت دار و گي ــاد هم ــوي نه ــود ق   در دل خ

  سـدره رو  مرده تـو پـيش مـرگ شـو بـر زده پـر بـه       
ــه  ــه ب ــي  هرک ــدگي م ــاک   دام زن ــير خ ــدش اس   کن

ــور  ــس اي ظه ــند اطل ــا مس ــبي نداشــت  ب ــو تناس   ت
  کــه بــود حصــير خــاک    بــه قالــب خــاکي تــرا  

از حسن دلفريب خاليق  )ص(ين است که در عشق خدا و رسولو هم
  :سرايند نياز گشتند و چه استادانه مي پروا و بي بي

ــه  ــرا ب ــن ت ــاج  حس ــه احتي ــارا چ ــق نگ   عش
ــه ــاج   آري ب ــده خــدا را چــه احتي   ســوي بن

  محتاج آن کس است کـه باشـد غنـي ظهـور    
  ور نيـــک بنگـــري فقـــرا را چـــه احتيـــاج
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ر و سخن از سرآمدان هنر بوده و تبعيت شيوة حضرت ظهور در فن شع
دستي را  هايشان پيداست که چه تسلّط و چيره از غزل. اند اساتيد کهن نموده

ظهور استعداد شعري و صالحيت خداداد سخنوري را . دارا بودند فن بدين
اند که خالف شعار  اظهار نموده به آنجا در ديوان خود   حس کرده و جا به

  :باشد صر سابق نميسخنوران در ع
  ام مسيحا دادهبر زبان کردم ترا زينسان غزلهای ظهور   گوئيا انجيل در دست 

  ٭
  تـاب مم روی ختگوش کن گوش ظهور از س

  گفتگويي جـز از آن مـوی سـخنرانم نيسـت    
کار برده و در شعر تعقيد و   ايشان فصاحت لفظي و بالغت معني را به

  .اند تکليف را راه نداده
مضامين فلسفيانه و  ،سراي اين ديار سخن, و عرفا نر مانند صوفياشاه ظهو

طباعي و پرش خيال در به رسا و  کمال فکر  انه را بهتصوفهاي م موضوع
 چند از غزليات و رباعيات ظهور که هنوز به ای هنمون. اند پرداخته يسراي غزل

  :شود ه است در زير نقل ميرسيدطبع ن 
  :غزل

ــل صــال ــرغياي فصــل گ   ســرا را غــزل ي م
ــه ــص  آرد ب ــا رق ــبا را  يه ــوفي ص ــا ص   ي ت

ــي  ــي   مشــتاق شــاهد م ــا ک   آغــوش جــام ت
  جوش از خم است در پي ساقي بيـا خـدا را  

  دگر کن بر ذوق نغمه سـر کـن   ای مطرب ني
ــوا را  ــتوري نـ ــر کـــن مسـ ــتيم خبـ   از مسـ

ــه   ــتي ب ــم مس ــه پوش ــق مغان ــم دل   دل فروش
  چون مي ز خود بجوشم رنگي دهم صـفا را 
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ــانوس غــم بســوزم  ــروزم ف   شــمع طــرب ف
  بر خود نگـه بـدوزم هـر سـو دهـم ضـيا را        

  شــوري بســر نهــادم دل را ز دســت دادم     
  کـس اسـت مـا را    بـا  خود ز پا فتـادم رو  بي  

  جـان برآمـد   گو جان ز تن برآمـد جانـان بـه   
ــا را       ــان ثن ــد زب ــرآمد از ص ــي س ــويم پ   گ

ــود فــرار کــردم       او قــرار کــردم  بــا از خ
ــ   ــنا را   دو دي ــار آش ــک ي ــردم ي ــار ک   ده چ

ــعينا     ــلّ ماسـ ــي جـ ــا فـ ــذي عنينـ ــل الـ   کـ
  واهللا الابتغينـــــــا عـــــــزاً و الوقـــــــارا  

  صدقي اصاب قولي فـي الحـق غـاب قـولي    
  رايـــاقوم طـــاب قـــولي مـــن ســـره جهـــا  

  التحســـبن نصـــحي شـــعراً مـــن الماللـــي  
  هســت از ظهــور معنــي زيــن لفــظ آشــکارا  

  ٭  
  راخــواني  بلبــل آموخــت ز مــن علــم غــزل

  گــل ز مــن خوانــد خــط چــاک گريبــاني را  
ــه      ــده ب ــار خلي ــان خ ــل پيرهن ــا ز گ ــم ت   دل

ــاني را       ــة عري ــود جام ــد خ ــر ق ــتم ب   دوخ
ــا    ــو کج ــذب اداي ت ــا ج ــن دل زار کج   اي

  ا مـــور کنـــي زور ســـليماني رابـــصـــرف   
  ٭  

ــرا    ــود س ــو نب ــوي ت ــد ک ــار ق ــز چ ــرا ج   م
ــرا   ــنا مـ ــناختي اي آشـ ــون شـ ــه چـ   بيگانـ
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ــه  ــا ب ــار ت ــتم غب ــف گش ــم  ک ــو رس ــاي ت   پ
ــرا  ــدا مـ ــاروب برفگنـــد ز راهـــت جـ   جـ

ــا   ــتگان فن ــتي شکس ــاب يکش ــون حب   يم چ
  در کـــار نيســـت همتـــت اي ناخـــدا مـــرا

  هر خال بر رخـم کـه بـود چشـم التجاسـت     
ــه ــد  اي موب ــو ش ــرا   هم ــا م ــان دع ــت زب   س
  دل رفت و دين برفت و سرم رفت اي ظهـور 

  سـت ز دسـت رضـا مـرا     اي وين فتنه خاصه
  ٭

  ستن غير از صبح عدم کو خـواب هسـتي را  شک
  ي صورتا بانگي دهي اربـاب هسـتي را  يکجا

  بايستي اي زاهد که در محراب خـم باشـي   نمي
  نفس را راست کن بردار پيچ و تـاب هسـتي را  

  گل از حسن عمل چين دامني پر کن ظهـور مـا  
  رسد تا گلشن سـيراب هسـتي را   سمومي مي

  ٭
  وزگـــار هـــيچبـــر جـــا نمانـــد از روش ر

  اش اعتبـار هـيچ   دهـي  حيف است گر تو مي
  گفـت بلبلـي   گريـه همـي   بر چـوب گـل بـه   

ــه   ــود ب ــزان نب ــادم خ ــل   ي ــارفص ــيچ به   ه
ــه   ــرا جاب ــاک ت ــاد خ ــه ب ــد روزي ک ــا کن   ج

ــرا يادگــار هــيچ  ــود ز ســنگ و خشــت ت   نب
  ٭

  دودي که برآمـد ز دل نـار هـوا شـد      تأثير من از گرمي گفتـار هـوا شـد   
  هر نفخه کزين طبلة عطـار هـوا شـد     نـاز ظهـورا   مـا مة مشـکين من بر خا

  ٭
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ــايد  ــتيم ز صـــهبا چـــه گشـ   مخمـــور السـ
  دردي کــش درديــم ز مينــا چــه گشــايد    

  تقدير چو در ابـروي يوسـف گـره انـداخت    
ــايد    ــه گشـ ــا چـ ــدبير زليخـ ــاخن تـ   از نـ

  اي فکــر رســايم ز خــط پــر خــم و پيچــت
ــايد   ــه گش ــا چ ــامين و معم ــته مض ــر بس   س

ــر     ــه مهـ ــمر اي نگـ ــر مشـ ــتمپاختـ   رسـ
ــايد    ــه گش ــا چ ــوزا و ثري ــره و ج ــاز زه   ک

  خـــاموش ظهـــورا کـــه زوافيـــر ســـخن را
  سان نگشود است کس از مـا چـه گشـايد    زين

  ٭
ــه ــد    نگنجيــد دو جهــان  نــوري کــه ب ــان نگنجي ــور ج ــز در دل ط   ج

ــردون    ــيط گ ــدم از مح ــرون ش ــد   بي ــيان نگنجيــ ــيمرغ در آشــ   ســ
ــور در د   ــه ظه ــري ک ــود س ــم ب ــد    ل ــان نگنجيــ ــلة زبــ   در حوصــ

  ٭
ــد    ــه دانـ ــة آزاد چـ ــرد نغمـ ــد خـ   پابنـ

  آهنــگ چمــن مــرغ قفــس زاد چــه دانــد
  بيهــوده منــال ايــن همــه اي مــرغ گرفتــار

  رمــز ســخن عشــق تــو صــياد چــه دانــد 
ــزد چــه فهمــي  ــواي طلــب م   مضــمون ن

ــد    ــه دان ــاد چ ــه شمش ــو زدن فاخت   کوک
ــت   ــه ندانسـ ــدة نالـ ــر از قاعـ   درد جگـ

  دل انـــدازة فريـــاد چـــه دانـــد آســـوده
  شد تيشة کلک تو ظهـور از سـرِ نـو تيـز    

  هـاي تـو فرهـاد چـه دانـد      کنـي  اين کـوه 
  ٭



  ٢٠٣ /فصل چهارم 

  

  قمري اسير سـرو و او در بنـد رعنـاي دگـر    
  جايش مانده و پاي دگر جـاي دگـر    به يپاي

  از قيد تن گر وا رهي جانراسـت اعضـاي دگـر   
  ي دگـر يچشمي دگر گوش دگر دستي دگر پـا 

  نافهمان مگـو   هندي ظهور از من شنو رمزي بپ
  هاي دگـر  تحسين خود از خود بجو برگو غزل

  ٭
  ر نــوروز حســني بلکــه خــود نــوري فقــطنيــ

  گاه در ايمـن درخشـي گـاه بـر طـوري فقـط      
ــي   ــي ختمــي زن ــر دل ــرآري ب ــرآن ب   از لــب ق
  منصـوري فقـط   دار داري خود به با خود رخي

ـ   جـان و دل  با اقربي   و در راهـي بعيـد  هـا از ت
  هر دمي نزديک محضي هر نفـس دوري فقـط  

  معرِض از بحث قدر شـو کـارکن کـار اي ظهـور    
  نيســتي مختــار مطلــق نــه تــو مجبــوري فقــط

  ٭
  فراز طور حاصل بود شـب جـايي کـه مـن بـودم     

  تجلّي بر سر دل بود شـب جـايي کـه مـن بـودم       
  ندانستم که موسـي بـود و گلبانـگ از کجـا آمـد       

  سامع عين قايل بود شب جايي کـه مـن بـودم   که   
ــرار       ــدر وادي اس ــت ان ــفم تاف ــاي کش ــد بيض   ي

  …ظالم خوف زايل بود شب جايي کـه مـن بـودم     
ــن    ــاز م ــده ب ــک دي ــم مالي ــبطيان چش ــان س   بس

  ت نازل بود شب جـايي کـه مـن بـودم    ارخم تور  
  



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٠٤

  

  اي يـاران کـه مـا بـين ظهـور و حـق       بـاد   مبارک
  که مـن بـودم   ب جاييش بود حايل نه مو يک سر  

  ٭
ــي   ــا م ــا را محنّ ــاي زيب ــي پ   کنــي ريــز برپــا مــي فتنــة خــون  کن

  کنـي  اي صنم در کعبه يغما مـي   از دلم صبر و شـکيب  يرباي يم
  کنــي ســر خــود را آشــکارا مــي  شور افـزاي ظهـور خـويش را   

  ٭
  تازان لب خوشگو شد زرخيـزي و زرريـزي  

  خونين مژه را خو شد زرخيـزي و زرريـزي  
  ايــن ســعي و تمنّايــت خــون ريختــنم بــوده

  مقصود تو نيکـو شـد زرخيـزي و زرريـزي    
ــن    ــور م ــر ظه ــولي در فق ــري ق ــز زرگ   ج

  کي از تو سر مـو شـد زرخيـزي و زرريـزي    
  :رحبرخي از رباعيات ظهور

ــه    کنـار آيينـه  هـر  يک طلعت مهـر و   ــمار آيين ــاه و بيش ــوة م ــک جل   ي
  شعلة شمع و صـد هـزار آيينـه    يک  اعيـان جهـان   بـه يعني رخ کرده رو 

  ٭
  هر پير و صـغيرم کردنـد   محتاج به  شاهم که درين شهر فقيـرم کردنـد  
ــ  در قــاف ازل مــنم کــه عنقــا بــوده ــدر هبگرفت ــدين دام اســي   رم کردن

  ٭
  ســت از بهــر دلــت انــيس طاعــت کــافي 

  ســت چشــم تــو و انتظــار ســاعت کــافي 
  ملـک وسـيع خـواهي اي شـاه ظهـور      گر

  سـت  عزلـت و قناعـت کـافي   يک گوشـة  
  ٭



  ٢٠٥ /فصل چهارم 

  

  خواهيم ولي رضاي خود در دوسرا           اــقض  ا آمده واجب بهــدانيم رض
  ول از دل برباــحص خواهش بي يا            خواهد يارب بده آنچه از تو دل مي

  

  )ه ۱۲۵۸( رححسن بيتهوي, سيد شاه غالم حسن) ۸(
  اميدي که بعد از من حسن فکر سخن دارم به

  ان و نام خواهد ماند بر روي زمين چندينش
. تي زياد داردبيتهو شريف هم اهمي بيهارو مشايخ  ندر بين مراکز صوفيا

يکي از  ،واسطة هفتمين حضرت مخدوم شاه محمد درويش اشرفي چشتي که به
بوده در بيتهو شريف  رحخلفاي نامدار و اوالد مخدوم اشرف جهانگير سمناني

گشاده و خانقاهي را بنا داده که از سبب عظمت و رخت وجود مسعود خود 
امروز فيضان و سلسلة  به جاللت مخدوم مشهور و معروف گرديده است و تا

  .سجادگي طريقت در آنجا باقي و جاري است
شاه کالي ميان اشرفي چشتي دهمين  سيد شاه غالم حسن معروف به

والدت و معلومات تاريخ . اند نشين مخدوم شاه درويش چشتي بوده سجاده
پدر و مادرشان در يک سال ازين جهان . تفصيل در دست نيست زندگاني شان به
تاريخ انتقال والدين مغفورين غفراهللا ذنوبهما «حضرت حسن . چشم بربستند

  :اند اين طور نوشته »تعميه دو عدد به
ــ  ــزار و دو صــد و هف ــري آهدر ه   ده هج

ــا آمــد   ــا غمــزده برپ ــر ســر م ــال ب   چــه ب
ــه  ــهک ــع   ب ــاه ربي ــم م ــاريخ يک ــاني ت   الث

  آمـــد اداغ هجـــران پـــدر بـــر دل شـــيد
ــه ــم بـ ــوره  هـ ــدة مغفـ ــاريخ دوم والـ   تـ

ــد   ــا آم ــالم و آزرده ز دني ــن ع ــت زي   رف



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٠٦

  

  رفت از خويش حسن در غم سال تـاريخ 
ــد     ــاال آم ــاه دو ب ــم جانک ــدا زد غ   دل ن

هم وفات يافتند که ايشان  رحو در همين سال پسر و دختر غالم حسن
  :گويند مي

  :تاريخ انتقال والدين مغفورين و نور چشم نورالحسنين غفراهللا لهم
  گشـت از جــور چـرخ ناهنجــار    چار مـاتم دوچـار در يـک مـاه    

  همه رفتند زين جهـان يـک بـار     دختــر ،پــدر و مــادر و پســر  
  »داغ از چار«گفت ناچار دل که   هوش تاريخ گفتـنم چـو نمانـد   

  ه ١٢١٧                      
آيد اين قدر هست که شاه غالم  نظر مي ها به همچنانکه مختصراً در کتاب

ولد  الزّمان نوادة حضرت سيد شاه بديع ،حسن  حسن عرف شاه کالي ميان متخلّص به
سلسلة خانداني چشتيه سراجيه اشرفيه بيعت و   الدين بودند و به سيد ضياء

ادة طريقت آباش خود داشتند و پس از انتقال خالفت از جدي نشستنديان بر سج .
يه که مرکّب از چشتيه و نقشبنديه است از شاه يين در سلسلة ابوالعالبرعالوه 

شرف  ،ييد دايم چشتي ابوالعالي خليفة اعظم صوفي محميروشن علي ابوالعال
سيد شاه عطا حسين چشتي  ،»العارفين کيفيت«چنانکه صاحب . داشتند تفخال

  :ويسندن ي مييابوالعال
شاه غالم حسن بيتهوي چشتيه سراجيه اشرفيه از خلفاي جليل «

  .١»صوفي شاه روشن علي قدس سره بودند

عمر شريف  ،حاضر شدند رحخدمت صوفي شاه روشن علي بهو چون 
مدح صوفي   درچهل سال بود چنانکه در قصيدة خود  رحجناب شاه غالم حسن

  :اند گفته رحروشن علي

                                                      
.١٣٥ص , العارفين کيفيت  .١



  ٢٠٧ /فصل چهارم 

  

  ترسـم  عمر در حسرت همـي چهل سالم گذشت از 
  شود صبح اجـل در عـين غفلـت ناگهـان روشـن     

  ز دســت خــويش دامــان تــرا زنهــار نگــذارم… 
  نسازي تا ز فيض خود مرا جان و جهـان روشـن  

ه  ١٢٠٨سال  شده بودند که به )متاهل( کتخداه  ١٢٠٨و چند سال قبل از 
  :يداستايشان را حق تعالي فرزندي بخشيده که از قطعه تاريخي پ

مند سرمدي حکيم سيد مظهر احمدي طال  تاريخ تولّد نور چشم سعادت
  :عمره

ــد  ــزدم فرزن ــيد اي ــون ببخش   دم کـردم   شکر اين لطف دم به  چ
ــر  ــة فک ــاريخ او ز خام ــال ت ــدي«  س ــر احم ــردم »مظه ــم ک   رق

  ه ١٢٠٨       
د عمر هيجده سالگي شده باش غالم حسن قدس سره به )تاهل( يو اگر کتخداي

  .توان شمرد مي  ه  ١١٨٨قريباً در حدود ترا سال والدت ايشان , که معمول آن زمان بود
علوم تفسير و حديث و فقه را باالستيعاب آموخته و  رحشاه غالم حسن

صوفي اهل دل و . تحصيل ادب و انشا و طب و شعر و سخن بهتر پرداخته به
هم محسوب  حيث طبيب حاذق بهشاعر پرگو بوده و در عصر خودشان 

اند چنانکه از اشعار  شدند و ازين رو در بالد شرق بنگاله مدتي اقامت پذيرفته مي
  :باشد مدح نصرت جنگ واضح مي در قصيده 

  دلم ز درد غـم روزگـار چـون شـد تنـگ     
ــگ  ــي ســفر آهن   نمــودم از وطــن خــود پ

ــد    ــي باي ــود ول ــدر ب ــه رزق مق ــه گرچ   ک
ــگ   ــش و فرهن ــاختن از راه دان ــالش س   ت

  در خيال من آمد کـه پـيش اهـل جهـان    و 
  دور اهـل فرنـگ   کجاست قدر سخندان بـه 



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٠٨

  

ــر    بســا ســخنور مــوزون کــالم و اهــل هن
  اند و مضـطر و دل تنـگ   تباه حال و خراب

  کسي ز سخت دلـي يـک درم نـداد صـله    
  مدح اميـران زدنـد سـر بـر سـنگ      عبث به

ــار   ــک دين ــد و روي ي ــدح نمودن ــزار م   ه
  و گشـت قافيـه تنـگ    چشم وهم نديدند به
ه  ١٢٥٨سال  در وطن مالوف خود به رححضرت شاه غالم حسن بيتهوي

تا  ۱۲۴۷( رحچنانکه سيد علي باقر چشتي .ازين جهان فاني انتقال ورزيدند
رزا غالب دهلوي که شاعر ممتاز زبان فارسي و صاحب يشاگرد م) ه ۱۳۲۶

حسب فرمايش حکيم  رحدر قطعة تاريخ وفات شاه حسن بيتهوي ،ديوان بودند
  :اند سيد شاه مظهر احمدي فرزند حسن بيتهوي گفته
ــن   ــداي دي ــرکردة صــاحبدالن و مقت   چــو آن س

  که نام او حسن در انس و جان ورد زبـاني شـد  
  قلب صافي او حرف مدحت را چـه برخـوانم   ز 

ــد    ــاني ش ــبلي زم ــت و ش ــد وق ــال اهللا جني   تع
  کميت طبع در ميدان معنـي کـرد چـون جـوالن    

  عهــد خويشــتن گويــا نظيــري و فغــاني شــد بــه
ــي  ــان ب ــن جه ــاد اي ــر ب ــا خي ــي بگفت   نشــان يعن

ــد   ــاوداني ش ــراي ج ــاني در س ــاي ف ــن دني   ازي
  ز بهــر ســال تــاريخ وفــاتش هــاتف غيبــي     

  ١»کجـا اي واي خـالق معـاني شـد    «همين گفتا 
  ه ۱۲۵۸        

                                                      
  .٢٩٤, ٢٩٣ص , مطبوعه حيدرآباد, ديوان باقر  .١
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اش  ه از هيچ نسخهزيرا ک ,مفقود شدهاز شاه حسن » کارستان عشق«مثنوي 
مطبوع و منتشر گرديده ه  ۱۲۷۳خبري نيست البتّه ديوان حسن که در حدود 

يک نسخة خطّي ديوان . هم کمياب است در حال حاضرباقي است و  ،بود
ورق  ديده  ۱۲۶حاوي  ۱۹۰۲پور تحت شماره  حسن در کتابخانة مشرقي بانکي

لي در فهرست هرچند که اين ديوان از حسن بيتهوي است و. شود مي
ديوان مطبوعه  .عنوان ديوان حسن دهلوي قرار گرفته است  مخطوطات آنجا به

در ضمن تمت  ۹۹صفحه  در. باشد مي هحسن بيتهوي محتوي بر صد صفح
  :شود اينچنين چاپ شده است که در زير نقل مي

  »تمت«
ي بيهاريد فضل باري ديوان شاه غالم حسن يتا  وال به الطبع درينمتةخا
اهتمام اميدوار غفران محمد عبدالرحمن بن حاجي   مغفور به) يتهويب(

محمد روشن خان حنفي مغفور در مطبع نظامي واقع کانپور اواخر 
  .مطبوع گرديده  ۱۲۷۳حجه  شهر ذي

  دستخط و مهر مهتمم
  محمد عبدالرحمن بن حاجي محمد روشن خان حنفي

  ”ه ۱۲۷۳                           
دارد آغاز  بيتغزلي که هفت  با )نسخة خطّي(اول ديوان حسن صفحة 

  :شود که مطلع و مقطعش در زير نقل مي گردد می
  نبودي گـر مشـابه صـورتش ابـروي جانـان را     

ــرآن را  ــم اهللا قـ ــد بسـ ــدا از مـ ــتي ابتـ   نگشـ
  گويـد  نالد ز داد عشق و مـي  ست مي حسن عمري

ــان را   ــدا الهــي آه و افغ ــي شــود پي ــا ک ــر ت   اث
 و نسخة خطّي ديوان هم داراي برگزيدة اشعار مانند ديوان مطبوعه،

. ها انتخاب شده است از غزل بيتو سه تا چهار  استهاي حسن  غزل
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 چاپ شده و منتشر گرديده بود ازه  ۱۲۷۳مندرجات ديوان حسن که در سال 
  :ين قرار استا
 بيت ۱۴۰۳ها  برگزيدة اشعار غزل .۱

 ۱۲رباعيات  .۲

 ۴قطعات  .۳

 بند ۱۰ رضخمس در مدح اميرالمؤمنين حضرت ابوبکر صديققصيدة م .۴

 بند ۱۶ رضايضاً در مدح اميرالمؤمنين حضرت علي ابن ابي طالب .۵

 بند ۹ رضالدين عبدالقادر گيالني االقطاب شيخ محي جناب قطب مسدس به .۶

علي اهللا الولي حضرت المتوکل  ،نيالعارفةن زبديالسالکةده در مدح قدويقص .۷
 بيت ۲۷علي دام فيضه  صوفي شاه روشن

قصيده در مدح جناب ارشادمآب المتوکّل علي اهللا الحي القائم صوفي شاه  .۸
محالت جهانگيرنگر عرف دهاکه که يکي  پوره من محمد دايم متوطّن اعظم

 بيت ۲۵از خلفاي نامدار حضرت موالنا شاه محمد منعم قدس سره اند 

نشين  اهللا خلف و سجادهقصيده در مدح مرشد دل آگاه صوفي شاه لقيت  .۹
 بيت ۳۹حضرت صوفي محمد دائم قدس سره 

اما , مدح نواب نصرت جنگ گفته شد تکليف بعضي احباب به قصيدة هذا به .۱۰
 بيت ۳۲الحمد هللا که از بار احسان سبکدوش ماندم و صله نگرفتم 

 قطعه ۱۹هاي مختلف  قطعه .۱۱

از  بيتبر هشت  و هر يک بند اوسطاً مشتمل بند ۴۳بند محتوي  ترجيع .۱۲
 بيت ۳۴۴قريباً ت ۹۹تا صفحه  ۸۰صفحه 

در کتابخانة مشرقية  شده نسخة خطّي ديوان شاه حسن بيتهوي نگاه داشته
  :باشد داراي مختصات مي ١٩٠٢تحت شماره , پتنه, خدابخش خان

 .باشد يصفحه ماست که دويست و پنجاه و دو  برگ ۱۲۶اين نسخه حاوي  .۱

زبان   بهمظهر   از شاعر غير معروف متخلّص به يصفحه يک تا نه ابيات از .۲
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 .اردو نوشته شده است

زبان فارسي مرقوم   نسخة امساک مني و جريان به«بر حاشية صفحة سوم  .۳
 .»است

 :صفحه هشتم عبارت صاف زيرين دارد .۴

   مطابق اصل  نقل به«
  .»دار عدالت ديواني شهر پتنه العبد سيد مظهر علي سررشته

ر است و هم صاحب اشعار وذکمکاتب نسخة  ،ظهر عليو همين سيد م
  .اردوي متذکره

مثالً از مير محمد  ،آيد يمنظر بر صفحة نهم اشعار متفرقة شعراي ديگر به .۵
امير خسرو و يک بيت هم از صاحب ديوان , خواجه مير درد, علي سوزان

 .رحشاه حسن بيتهوي

اشد و بر پيشاني ب صفحة دهم در اصل صفحة اول ديوان حسن بيتهوي مي .۶
ثبت است و در پاورقي ه»  ۱۲۳۶کرم حسين «نام  همين صفحه مهري به

  .آمده استه»  ۱۲۴۲تفضل حسين «مهر ديگري از 
ت چنانکه بر اکثر صفحه مهري از گشته اسدست   اين نسخة خطّي دست به

  .شود ديده ميه»  ۱۲۸۲نواب خورشيد «
تهوي است که چهل و حسن بي  غزل ۵۱۷اين نسخة خطّي ديوان شامل 
ين رو شمارة ابيات حسن در اين نسخه دب. شش غزل از آن برحواشي جا گرفته

ين در آخر ديوان بر اعالوه . آيد میشمار   به ها که در حاشيهاست بيت  ۳۶۴۳تا 
مطابق اصل  اما خبري از تاريخ نقل . انة حسن جالب توجه استتصوفم ةتران ۲۸

  .را ننوشته استترقيمه  ،را که کاتب نسخهديوان حسن در دست نيست زي
هاي  و ترانه هشامل اشعار برگزيده  ۱۲۷۳ در سال ديوان حسن چاپ شده

ترانه هنوز  ۱۶غزل و  بيت ۲۲۴۰توان گفت که  ين رو ميا منتخبه است و از
  .است انتشار نيافته
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در  قرار داردبند بلند که در ديوان مطبوعه  ها و ترجيع قطعات و قصيده
لهذا هر دو ديوان خيلي مهم و . باال موجود نيست ةرخة خطّي متذکّنس

  .ندا پرارزش
ها و اشعار متفرقة حسن بيتهوي که براي نمونه در زير نقل  از برگزيدة غزل

اند و  سرا بوده شود پيداست که ايشان در سرودن اشعار پيرو اساتيد غزل مي
ت طبع در بيان انديشه و اکي از قدرت و جودحشان گرم و روان و  هاي غزل

کمال زيبايي و فصاحت و صنعت و در شمار  احساس است و همه در حد
ي رآن زمان است و بر استعداد شعري و مهارت در فن سخنو مبهترين آثار منظو
  :کند شان داللت مي

  ساقيا داغ است بـر دل از غـم صـهبا مـرا    
  مـــرهم کـــافور باشـــد پنبـــة مينـــا مـــرا

  ٭
  ست مـا را در جهـان   گويي شهرت از فيض سخن

ــا     ــرواز م ــهپر پ ــد ش ــته باش ــرع برجس   مص
  ٭

  حسن گريان مباش از خجلت آلـوده دامـاني  
  کـوثر بـوتراب مـا    که شويد نامة عصـيان بـه  

  ٭
  جز اسـتخوان عاشـقان ديگـر نيابنـد انـدران     

  هـا  گر خاک کـوي دلبـران بيزنـد در غربـال    
  ٭

  ا ابد نتوان شد خلـل مـرا  در عشق ت  دادند مهر خويش ز صـبح ازل مـرا  
  فکر غـزل مـرا   انداخت مصرع تو به  وصف قامت موزونت اوفتـاد  کارم به

  ٭
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  چو بخت خفتـة مـن سـايه افگنـد بـروي     
  ديـدة غـواص خـواب در تـه آب     رسد بـه 

  موسـم پيـري سـفيد شـد مـويم      حسن بـه 
  فتـــاد دفتـــر عـــيش شـــباب در تـــه آب

  ٭
  قچشم بر روي تو افتاد ز فـيض غـم عشـ   

  داغ عشقِ تـو مگـر عينـک بينـايي ماسـت     
  ٭

  جان ز تن رفت و خيال آن قـد رعنـا نرفـت   
ــت     ــا نرف ــزار م ــم م ــر از چش ــار حش   انتظ

  خـواهم مـزارِ خويشـتن    زير نخل سـرو مـي  
  رعنـا نرفـت   کز تنم جان رفت و شوق آن قـد 

  ٭
ــو     ــه ن ــد م ــه ببين ــد ک ــه برآم ــيخ از کعب   ش

ـ     ن اسـت ديد ابروي بتم گفت که اين اسـت اي
 ٭

ــان  ــرون نشــد ز خلــوت کــام و دهــن زب   بي
  شـود  سـخنور نمـي   ننشين کسي چـو  عزلت
  ٭

  گـويي  خموشي پيشة خود کن منه دل بر سـخن 
  سـخن رفـتن   که آخر زين جهان يک روز بايد بي

  ٭
  حســن انــداختم بــر طــاق ديــوان هاللــي را

ـ چو ديـدم معنـي برجسـتة آن بيـت ابرو       يي
  ٭
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  انــة عشـــق اســـت آرام دو عــالم پـــي ديو 
  ويرانـة عشـق اسـت    ست فراغت که به گنجي

ــت     ــق اس ــة عش ــو ديوان ــرار ت ــاه ز اس   آگ
ــه  ــو ب ــة راز ت ــت   گنجين ــق اس ــة عش   ويران

ــي  ــينه محيط ــرار محبــت   هرس   ســت ز اس
  دانـة عشـق اسـت    هر دل صدف گوهر يـک 

  ســيلي کــه کنــد کشــتي گــردون تــه و بــاال 
ــت     ــق اس ــتانة عش ــة مس ــربرزده از گري   س

. اند ها سروده حافظ و خسرو هم غزل استقبال از اشعار در بيتهويحسن 
  :مثالً

  در ميکدة عشقت دل مست و خـراب اولـي  
  رخت خودي و دانش در رهـن شـراب اولـي   

ــدم   ــدگي يکـ ــا زنـ ــال او تـ ــر خيـ   در بحـ
  چشم از همه سو بسـتن ماننـد حبـاب اولـي    

  بس کن حسن از غفلت هر پرسـش فـردا را  
ــردن   ــروز بســر ب ــي ام ــر جــواب اول   در فک

  ٭
ــي ــر ب ــده باشــي  اگ ــان زن ــاد جان   پس از مردن بسـي شـرمنده باشـي     ي

ــي    ــده باش ــه تابن ــر و م ــان مه ــه  بس ــي   ب ــده باش ــقان پاين ــرق عاش   ف
اين ناز و عشرت زنـده باشـي   با تو  درد عشـق غـم نيسـت    ردم بهاگر م  

ــنايان   ــا آشـ ــر دل مـ ــو در بحـ ــه  تـ ــده باشــي    ب ــوهر ارزن ــاي گ   ج
ــا ــر طـ ــزد بـ ــازيسـ ــدار نـ   خــواب او را اگــر بيننــده باشــي بــه  لع بيـ

  ســـرير حســـن را زيبنـــده باشـــي  اين جاه و جـالل و تـاج و افسـر    به
ــرم بخشــنده باشــي   جز عصيان نـدارد گرچـه کـاري    به   حســن را از ک

ي مقام ارفع و اعال يگوي  هاي حسن در فن غزل ين بعضي از غزلبر اعالوه 
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  :د مثالًنده حسن را نشان مي
  دارم ز نـام و ننـگ ننـگ    ناصحا در عشـق مـي  

  هـا مـن دلتنـگ تنـگ      هستم از پند و نصـيحت 
ــزم طــرب  ــا آن دلبــر مــي نــوش از ب   رفــت ت

  زند مطرب ز حسرت بر زمين از چنگ چنـگ  مي
  ديد چون زاهد ترا در بزم مي رقصـان بگفـت  
ــگ يدور شــد ز آ ــگ زن ــة دل از صــداي زن   ين

  اده اسـت کـه مرغـوب بتـان سـبزرنگ افتـ      بس
ــ ــگ    يآبروي ــگ بن ــار بن ــدر دي ــرد ان ــي بب   م

  سنگ آخر سنگ باشد گوهر آخر گوهر اسـت 
  گهر هم سـنگ سـنگ   با گرچه باشد در ترازو

ــگ  ــب جن ــا رقي ــتي   ب ــد آش ــن نياي ــو از م   ج
  جاي صلح و جاي جنـگ جنـگ   بايد به صلح مي

  گنجـد حسـن   هيچ مضـموني مـرا در دل نمـي   
  ن تنـگ تنـگ  وصف آن دهـا  که گرديدم به بس

  :اند ي کردهيآزما خواجة هاللي و ظهير فاريابي هم در اين زمينه طبعبا 
  هاي اشـک باشـد گـوهر عمـان عشـق      قطره

  هاي دل بود يـاقوت و لعـل کـان عشـق     پاره
  آنکه خواهد بـازي طفالنـه در ميـدان عشـق    

  سازد پـي چوگـان عشـق    از سر خود گوي مي
  را باشــد کتــاب حســن اي هزلــف او ســرنام

  مـــد آه مـــا بـــود بســـم اهللا قـــرآن عشـــق
  نيست اينجا طاقـت مـردن نـه تـاب زيسـتن     

  هست صحراي قيامت اي حسـن ميـدان عشـق   
  ٭
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  تــا تــو داري رحــم بــر حــال دل ناکــام کــم
  کنـــد از خـــاطر مـــن بيشـــتر آرام رم مـــي

  خشک شد از تاب برق آهم آب اندر سـحاب   
  زنـد مـوج از سرشـکم انـدرين ايـام يـم       مي
  بـزم  گـردد بـه   هيچ قدر پخته مغزان کم نمـي   

  گر نباشد در تواضع کس ز عقـل خـام خـم   
ــا چيســت   ــرا  ب ــاي ت   او نســبتي چشــمان بين

  ت بــادام دما همچشــمي بــا زنــد کورانــه مــي
  پيکــر مــا شــد ز ســوداي دو زلــف او ســيه   

  يا سرايت کرده است از مار در اجسـام سـم  
  اسـت ناقصان را تابِ يار صـحبت کامـل کج    
  هـاي پختـه شـاخ خـام خـم      شود از ميوه مي
ــاه از      ــود آگ ــر ش ــتگ ــراب  کيفي ــام ش   ج

  کي دگـر کـردن توانـد نازهـا بـر جـام جـم       
  از گلستان درت کـز بـاغ جنّـت بهتـر اسـت       

  کاش آيـد در مشـام مـا صـباح و شـام شـم        
  رنـگ غنچـه باشـد در گـره کـار دلـم       کي به  

  گلفـام فـم    بـت  يگوي شايد در سخنگچون 
  تـر بـود   جور معشوق از وفاي ديگران خوش

  چشم عاشق کي شـود از غيـرت دشـنام نـم    
ـبر  توانـد  چون دارم که دل يک اين يارب   کـرد  ص

  دهـد از چـار سـو پيغـام غـم      تو هردم مي بي
  رسـد  ياد چشـم او حسـن تـا در دل مـا مـي     

  کنـد آرام رم  چون غزال وحشي از جـان مـي  
  ٭
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  در جستجوي کيسـت ايـن   چرخ است از ازل گردون به
ــن   ــتاق روي کيســت اي ــيد وا دارد نظــر مش   خورش

  دارد فغـان  سـازد بيـان بلبـل چـه مـي      طوطي چه مي
ــن    ــت اي ــوي کيس ــدامين دارد آن در گفتگ ــر ک   ذک

  شــا نگــاه خويشــتن بــر غنچــة و گــل در چمــن گب
  پر از مي رنگين حسن جـام و سـبوي کيسـت ايـن    

  ٭
  ن روانگرديـــد در هـــواي تـــو از تـــن روا

  دردا نيـــافتم ز تـــو خـــاطر نشـــان نشـــان
ــو کــردم حکــايتي    امشــب ز ســوز عشــق ت

ــان   ــان زب ــرا از زب   چــون شــمع سرکشــيد م
ــده  ــل و خــرد را ز کــف م ــان عق   اي دل عن

  بيرون سمند همت خود زيـن جهـان جهـان   
ــاده   ــود نه ــه ازخ ــه ن ــر آه و نال ــن دل ب   ام م

ــران  ــران بــ ــرا دلبــ ــار مــ   انداختنــــد کــ
  قسـمت نيکـان فتـاده اسـت     ن بـه عيش جها

ــدان    ــدان ب ــيب ب ــج نص ــه رن ــد هميش   باش
  هر نـاتوان نـه سـختي محنـت تـوان کشـيد      

  برداشــت کــوه عشــق ز تــاب و تــوان تــوان
ــک    ــدة باري ــه دي ــد چگون ــن  بين ــين حس   ب

ــت ــان  هنگذاش ــان مي ــيچ نشــان در مي   ســت ه
  ٭

  رخ يـــار چـــارده ســـاله دميـــد خـــط بـــه
ــاه را ه    الـــهگرفتـــه اســـت در آغـــوش مـ
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  چو محتسب سوي ميخانه شـد روان او را … 
  حسن بگفـت کـه اي بوالفضـول صـد سـاله     

ــه ــوه   ب ــود جل ــه ب ــده ک ــر رز  ميک ــاه دخت   گ
  قـدم شــمرده نــه ايــن نيســت مســکن خالــه 

  ٭
  پـوش نوجـوان باشـي    خرامان هرکجا اي سـرخ 

  نباشــد دور گــر آتــش زن صــد دودمــان باشــي
  ضـا آيـد  قناعت کن بهرچيـزي کـه از خـوان ق   

  چرا منّـت کـش دونـان بـراي نـيم نـان باشـي       
  يوسـف  چـون  که گردن خود جانان طاعت از متاب

ــي   ــان باش ــز دو جه ــي عزي ــر باش ــالم او اگ   غ
ــد    ــم باش ــد ال ــن آزاد از بن ــا حس ــن ت ــا ک   دع

  ان باشـي ور خرامان بر مـزار مـن گـراي سـرو    
  :رباعيات
  حسـن بـت مـن کـرد نگـاه      ناگاه به  راه رفـت بـه   طواف کعبه مي زاهد به

ــ ــا و ب ــاد ز پ   فريـــــاد بـــــرآورد کـــــه اهللا اهللا  هــزاران حســرت ا افت
  ٭

ــر مــي    در چشم دل آگـاه ذليـل و خـوارم     دارم هرچنــد بســي علــم هن
  غافل اگر از خويش شـوم هشـيارم    در ياد تو اي راحت جـان و دل مـن  

  :ريفآخرين بند از مخمس در منقبت حضرت علي کرم اهللا وجهه الش
  بر زبان دارد حسن پيوسـته در کـنج خمـول   
  جـان محـزون و ملـول    بـا  ديـده و  با دل غم

  رضو اوالد بتــول صکــز بــراي احمــد مختــار
ــول   ــن قب ــاي م ــن دع ــاجزنوازي ک   از ره ع

  شاگ کس و بيمار و زارم ياعلي مشکل بي
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ّالدين عبدالقادر گيالني رضي  جناب شيخ محي و نخستين بند از مسدس به
  :هللا عنها

ـ روا همه را در جهان حاجـت   ييالدين تو محبـوب خـدا   محي   يي
ــن چرا  ــارغ ز درد م ــمگــر ف   ييکه سوي مـن ز راه لطـف نـا     يي

ــا ــا يکج ــن کج ــتگير م ــل چرا   ييي دس ــان غاف ــا افتادگ ــز م   يي

  )ه ۱۲۶۵ - ۱۱۹۱( رحشاه ابوالحسن فرد قادري پهلواروي) ۹(
  ذکر اشعار چو در مجلس او رفت بگفت

  شـيرين سخـنِ فـرد کالمي عجبي هست
فرداالوليا لقب است و در سال , فرد تخلّص, ابوالحسن کنّيت, محمد نام

پدرشان سيد شاه . عرصة جهان نهادند  المرجب پا به دهم رجب  ه ١١٩١
بيشتر . اهللا قدس سره بودند العارفين مخدوم شاه مجيب اهللا ابن تاج نعمت
از  را بزرگوار خود خوانده و درسيات باالستيعابپدر  را باهاي فارسي  کتاب
ستمين يدر ب. تمام نمودند رحمکرم خود سيدالعلما موالنا احمدي قادري دايي

, حديث, اصول, تفسير, هاي درسية متداوله در فقه کتاب هسال عمر خود از جمل
چنانکه موالنا . التحصيل شدند هيئت و هندسه فارغ, رياضي, فلسفه, معقول
  :نويسند الکرام ميةپهلواروي در تذکر ةلحيوابوا

ست سالگي از تحصيل علوم فقه و اصول و علم کالم از يدر عمر ب«
خدمت عالي سيدالعلماء سندالعرفاء دامت   علوم فلسفة مروجه به

شريف و صحيح بخاري  ةمطالعة مشکو  به, برکاته فراغ حاصل فرموده
طب هم دستگاه کامل و مسلم از کتب احاديث اشتغال و در علم 

م و خود حکيم غالم جيالني داشتند و درين فن شاگرد خال معظّ
کسب سلوک باطن که طريقة آباي کرام بود   آبادي بودند و به کليم
  .»جان مصروف گرديدند به
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پرست پدر خود بيعت نموده و اجازت  دست حق هبه  ١٢١٧ايشان در سال 
پهلواروي گرد شاه امان علي ترقّي مولوي سيد امجد شا. ي گرفتهيآبا سلسله

جانشين حضرت ه  ١٢٤٧ المبارک رمضان روز يکشنبه دوم  به«: ١نويسند مي
رياضات شاقّه و   ي گشتند و بهياهللا بر سجاده پاک آبا العالمين شاه نعمت شيخ

. کرامت گرديده با داراي مقام عارف کامل و شيخ پرداخته مجاهدات شبانه روز
ارث  به صوکّل علي اهللا را سادات کرام از حيث آل رسولفقر و فاقه و ت

الفقر حضرت فرد نسباً سيد جعفري و زينبي بوده و ناز فرماي  ».اند گرفته
  : نويسند اي مي نامه به. فخري
اآلن سرمايه جز توکّل و بضاعتي جز  و در خاندان خاکسار که از ايام سابق«

  .٢»شود ة روز و شب بسر ميفقر و فاق با آش و گاه با ناداري نه گاه
 از عمر آخر مرض فالج بيمار شدند و تا  بهه  ١٢٦٠حضرت فرد در سال 

الحرام  محرم ٢٤تاريخ   آخراالمر به. کشيدند سختی میها  انواع مصيبت و رنج
جان آفرين  به اين دارفاني را وداع گفتند و جانه  ١٢٦٥روز پنجشنبه در سال 

  .سپردند
شدند و از آن يک  )متاهل(دختر موالنا عبدالغني کتخدا با ايشان بار اول

. ابو محمد علي حسن ميان بوده که در عنفوان شباب درگذشتندبه پسر مسمي 
بنت مولوي عبدالعلي بن ملّا محمد مبين بود که از او دو  ،همسر دوم فرد

هما شاه نورالعين و موالنا شاه محمد علي حبيب نصر قدس سربه نام پسرشان 
  .ين جهان الولد رفتندا و دختري هم که از به دنيا آمدند

 اگرزبان و فرهنگ فارسي مناسبت فطري داشتند و  با شاه ابوالحسن فرد
نويسي فرد مانند نگارش اهل زبان بوده  گفت که فارسي توان میمبالغه نباشد 

رياضات  درس و تدريس و تأليف و تصنيف و  وقت عزيز حضرت فرد به. است

                                                      
۶۳حيات فرد، ص .  ١

  .٩٣ص , حيات فرد  .٢
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شد و همين است که  مجاهدات نفسي و در انتظامات خانقاه يکسان صرف مي و
  :هاي مهم و پر ارزش در نثر و نظم از آثارشان باقي است مثالً کتاب

 رسالة جواز سماع مع مزامير .١

 االظفار  رسالة تقبيل .٢

 حلّت بقرة منذوره .٣

 رسالة بحور و اوزان اشعار .٤

 مجلدکلّيات اشعار در دو  .٥

ن حضرت فرد از کتب درسيه فارسي فراغ گرفتند رفته گويند که چو مي
اشعار خود  ،رفته لذّت شاعري را حس کرده و پس از نمود صالحيت شعرفهمي

شاعري   نموده چنانکه در زمان تحصيل علوم توجهي به را موزون مي
غزل نخستين که حضرت فرد موزون کرده بودند در طرح غزل . داشتند نمي

  :گيرد میت که ازين مطلع آغاز خواجة حافظ آمده اس
  مـا کننـد   آيا بود که گوشة چشمي به  نظر کيميـا کننـد   آنان که خاک را به

  :حافظ از غزل فرد از اين قرار است بيتمطلع و مقطع و شعر تضمين بر 
ــد    ــدا کنن ــم را ن ــيان ام ــه عاص   روزي ک

ــد     ــدا کنن ــول خ ــوي رس ــاه س ــا نگ   آنه
  از بهــر پــاس خــاطر اوالد فاطمــه   … 

ــه   ــاک را ب ــه خ ــد   آنانک ــا کنن ــر کيمي   نظ
  آنانکه حل عقـدة مشـکل کننـد کـاش    …

  مـا کننـد   آيا بـود کـه گوشـة چشـمي بـه     
ــرد را   ــاف ف ــت و الط ــه از عناي ــد ک   باش

ــد  ــا کنن ــت ره ــاري و خجل   از دام شرمس
اهللا قادري از طبع موزون و ميالن شعري فرزند  شاه نعمت ،پدر بزرگوار فرد

يشان را فرموده که از روح خواجة حافظ شيرازي سعيد مسرور گشته و ا
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ر اقدس امواجة مز  ه بهتعيناستفاضه بکنند و ديوان حافظ را در اوقات م
حضرت فرد ارشاد پدر . اهللا قدس سره مطالعه نمايند العارفين شاه مجيب تاج

چنانچه بر اشعار فرد اثرات خواجة حافظ . عمل آوردند ند و بهکردخود را قبول 
هاي غزليات حافظ  ها و قافيه هاي فرد در رديف از غزل برخیشود و  ه ميديد
  :مثالً اشعار زيرين از ايشان است. آيد برمي

  هـا  سـت در دل ا انگيـز  قدوم موسـم گـل شـوق   
ــا   ــاً و ناولهــ ــاقي ادر کاســ ــا الســ   اال ياايهــ

ـتم  مـن  که خواندي ساربان اي حدي در افسون چه   مس
  هـا  رقصند محمـل  يجرس ناالن و ما مستيم و م

  روي تـو در بـزمم   سرت گردم فروغي نيست بي
ــه ــا در مجمــع پروان ــل بي   هــا هــا اي شــمع محف

هاي ديگر شعراي  زمينه  هاي خواجة حافظ به طرح برغزليات فرد عالوه 
, نظامي, هاللي, قتيل, عراقي, عرفي, جامي, خسرو, سعدي مانندنامور فارسي 

  .شود افت ميينيز انوري و فيضي , خاقاني
در فن شاعري حضرت فرد نسبت تلمذ از موالنا شاه محمد نورالحق طپان 

  :نويسند عمادي داشتند مگر مولوي وصي احمد مي
اعلي پاية فصاحت و   جودت طبع سليم و جدت فکر مستقيم به  به«

و سرآمد شعراي زمان بل رشک متقدمان گرديد و  رسيدبالغت 
يف تلمذ از کسي نپذيرفته و حق احدي درين الحقيقت درين فن لط في

العالمين  يمن و دعاي حضرت شيخ باب بر خود نگرفته محض به
  .١»رسيدغايت بالغت   اهللا عنه به رضي

ياب شده  در هر حال حضرت فرد از تلمذ معنوي خواجة حافظ بهره
 :اند چنانکه گفته

                                                      
.٦٠ص , حيات فرد  .١
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  حضـرت حـافظ گـذر کنـي     اي فرد گر به
  ام آن خـاک راه تـو   از من بگو کـه کشـته  

  جهـان چـرخ افگنـد    گر سـنگ تفرقـه بـه   
ــا ــو   يمـ ــاه تـ ــت پنـ ــتانة دولـ   يم و آسـ
هاي فرد ترجمان فيض باطني خواجة  و درست است که تقريباً همه غزل

 ٩٢٦و ديوان دوم حاوي غزل  ٦٥٩ديوان اول شان محتوي . آيد نظر مي حافظ به
  .باشد ميغزل 

  :ن دوم ازين قرار استمشموالت ديوا ساير ينبرعالوه 
  ١  در نعت  ٢٧  رباعيات

  ١  ر در نعتگدي  ٧٣  عايضاً در مدح علي
  ١  ديگر در نعت  ٩  مخمس
  ١  مثنوي نعتيه  ١  بند ترجيع
  ١  مناجات   ١  بند ترجيع

  ١  حکايت صياد و بلبل  ٤  قصيدة نعتيه
قصيده در شان امام موسي 

  رضکاظم
  
١  

  ١  حضور عرض به

سي قصيده در شان امام مو
  عرضاال

  
١  

  ١٧  قطعات

  ٤٤  قطعات تاريخي  ١  در مدح پيران پير
 قصيده مدحيه در جناب مجيب

  المضطرينةدعو
  
٢  

  ١  مرثيه

  ١٤٥٢  متفرقه ابيات  ١  قصيدة نعتيه
  ١  مثنوي ديگر  ١  البحور مثنوي مجمع

در ترقّي دربارة حضرت فرد  مولوي امان علي جعفري پهلواروي متخلّص به
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  :گويند مثنوي خود مي 
  ســت عــالم هــم ســخن ســنج ابوالحســن

ــنج     ــد گ ــت ص ــق او را هس ــد خل   ز نق
  هاســـت اش مقبـــول دل کـــالم تـــازه 

  بـــر اربـــاب حقيقـــت شـــوق افزاســـت
ــه ــال اســـت  بـ ــاعري او را کمـ ــن شـ   فـ

  يـاب و خـوش خيـال اسـت     مضامين تازه
ــالم    ــهور عـ ــا مشـ ــر رسـ ــد از فکـ   شـ

ــخن ــالم  سـ ــور عـ ــده منظـ ــايش شـ   ١هـ

آبادي که خود شاعر يگانه و  عظيم  سعيد حسرت موالنا شاه محمد
  :اند دست بوده دربارة فرد نوشته چيره

  در زمين هند حسرت بعد خسـرو همچـو فـرد   
  خــواني دگــر در گمــان مــا نشــد پيــدا غــزل

و عرفا سوختة آتش عشق بوده که صوفيان شاه ابوالحسن فرد مانند همه 
د و همين آتش است که شاه باش مي تصوفمدار  صعشق الهي و محبت نبوي

  :نويسند فرد مي
  سـت تـا زبـانم   ا  صد شـعله زن   ســت کــه آتــش نهــانم عمــري

 ٭
  فــرد ايــن عاشــقي مبــارک بــاد  فارغ از فکـر دو جهـان گشـتي   

  :فرد را بيگانة هر دو عالم ساخته ،ذبه و شورش عشقجو اين 
ــرد رســـت  ــالم فـ ــر دوعـ   از هـــواي هـ

  جز خدايش هـيچ کـس مطلـوب نيسـت    
  ٭
                                                      

.٦٣ص , حيات فرد  .١
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  خانة دل را چراغي نيست غير از عشـق فـرد  
  روغن از خون بايدش در کار آب تـاک نيسـت  

رسد که سبحه و زنّار را هم براي دل وارسته قيد و بند  اينجا مي به  و نوبت
  :شمارند مي

ــي  ــيد م ــيخي ش ــق ش ــا دل ــيم م   دانـــيم مـــا ســـبحه دام کيـــد مـــي  دان
  دانيم مـا  ارستة خود قيد ميبر دل و  مرد آزاديم فرد اين سـبحه و زنّـار را  

  :ولي زنّار محبت را شکستني ندانند
  بشکستن صد تقوي آسـان بـود اي ناصـح   

ــت را   ــار محبـ ــکني دادن زنّـ ــوان شـ   نتـ

متضـمن   ،وجـود آمـده   جدشان بـه اهاي فرد که در حالت شورش و تو غزل
  :شود درج مي هنمونطور  بهدر زير  .کيفيات و واردات قلبي بوده است

ــن کــ  ــاهو   م ــانم ي ــدان جه ــرحلقة رن   ه س
  ســرخوش از بــادة آن پيــر مغــانم يــاهو    

  کــامم ترلــل ســاقي امــروز ســبو ريخــت بــه
ــي ــاهو   م ــانم ي ــام و ده ــر ک ــد ذوق دگ   ده

ــاز  ــرب از س ــا   مط ــه تنن ــد تران ــر خوان   دگ
ـ    دل به   فغـانم يـاهو   هجوش آمد و مـن هـم ب

  خبـر از هسـتي خويشـم يللـي     خود و بي بي
ــ  ــا نــه م ــکــين مــنم ي ــا ب   گمــانم يــاهو هنم ي

ــن عــالم مســتي نشناســم خــود را    مــن دري
  خود کيم قالـب جـان يـا همـه جـانم يـاهو      

  گفت ربابم که چـو مسـتان برخيـز    دوش مي
  کـوب و بگـو مـن همـه آنـم يـاهو       پاي مـي 



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٢٦

  

  همچنين بودم و هم مستم و هم خواهم بـود 
  ابـــد عـــين همـــانم يـــاهو  از ازل تـــا بـــه  

  چشـمم موجـود   نيست به گم چه سازم که جز او  
ــاهو     ــانم يـ ــش دل و ورد زبـ ــام وي نقـ   نـ

ــرخ      ــا چ ــم ي ــر روان ــا عم ــايم و ي   آب دري
ــاهو    ــم يـ ــز روانـ ــي تيـ ــوق کسـ   در ره شـ

ــرد جــز هــو   ــد دگــر , ف ــن رن ــر م ــود ذک   نب
  رنــدم و غيــر ازيــن هــيچ نــدانم يــاهو       

  ٭  
ــي    داد ســاقي مــي بدســتم يلّلــي    ــتم يلّل ــه شکس ــن توب ــاز م   ب

ــت  ــر بس ــم دل از غي ــيچش ــي     م يلّل ــتم يلّل ــد رس ــر قي ــر ه   از س
ــان    ــد دوجه ــاي بن ــارغم از پ ــه  ف ــي   دل ب ــتم يلّل ــار بس ــف ي   زل
  بـــر در ســـاقي نشســـتم يلّلـــي  پاي در دامن شکسـتم اي خضـر  
  پرســـتم يلّلـــي بيخـــود و بـــاده  ســاقيا در دور چشــم مســت تــو
ــافتم  ــاري يـ ــي در خاکسـ   راه يـــار پســـتم يلّلـــي تـــا بـــه  رفعتـ

 ــي     ســـاقي نـــيمزيـــر بـــار منّـــت ــتم يلّلـ ــار مسـ ــاه يـ   از نگـ
  از ســـر کـــونين جســـتم يلّلـــي  همت مـن گرمـي رفتـار داشـت    

  فرد تا آن نور وحدت جلـوه کـرد  
ــه هســتم يلّلــي  ــر و کعب   شــمع دي

که  ست اي يلّلي کلمه«: نويسند که اهللا مي آقاي حبيب» فرهنگ آموزگار«صاحب 
  :گويند صوفيان هنگام خوشي و سماع و وجد و سرشاري مي

  پرسـتم يلّلـي   اي حريفان حق
  

  »١از مي توحيـد مسـتم يلّلـي   
  

                                                      
  .٨٧٩ص , چاپ ايران, فرهنگ آموزگار  .١



  ٢٢٧ /فصل چهارم 

  

 حق اين است »آب در اشعار چون آب گهر داريم ما«حضرت فرد  گفتة  به
چرا که , کردند که رواني و سالست و نزاکت خيال خويش را حس مي

  :نويسند مي
  قنـد لب بچسپد ز حالوت سخن ار هست چـو  

  چسـپد  ل مـي فرد نظم تو چه چيز اسـت کـه د  
 ٭

  اگـــر از لـــب عراقـــي غزلـــي تـــو يـــاد داري
  يينـوا  بر من بخوان چو بلبل که تو فـرد خـوش  

نبود اما از ميالن طبع روان و مناسبت فرد  چند که فارسي زبان مادريِ هر
دستي و قدرت بيان مانند شعراي ايران  فطري بدين فرهنگ خارجي چيره

اند که سزاوار  صري و قاآني غزلي سرودهمثالً حضرت فرد در پيروي عن, ندداشت
  :مثالً, ستايش باشد

  :گويد قاآني مي 
  !دام غم؟ غم سلطان اولياــــک, از غمچرا؟    , چسان؟ روز و شب, بارد چه؟ خون ديده
  صجدش که؟ مصطفا, رضامش که بود؟ فاطمهم         رضليـز نژاد که؟ از ع, عنامش چه بد؟ حسين

  الـپنهان؟ نه برم, حرمــاشر مــي؟ عــکجا؟ دشت ماريه     ک به, چون شد؟ شهيد شد
  ١از چه چشمه؟ ز سرِچشمة فنا, کس آبش بداد؟ داد         کو؟ شمر, سيراب کشته شد؟ نه

  :سرايند فرد مي
  چه مجنون؟ عاشـق رسـوا  , شدم از حسن تو مجنون

  چـه شـهره؟ شـهرة سـودا    , چه رسوا؟ شـهرة عـالم  
  پـردا  چه حسني؟ حسن بـي , سنمپر از آشوب آن ح

  چــه مــن؟ ديوانــة شــيدا, پرســد گهــي از مــن نمــي

                                                      
  .رضا زاده شفق: تاريخ ادبيات ايران  .١



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٢٨

  

ــودم  ــي ب ــاهي , شــبي در منزل ــزل م ــزل؟ من   چــه من
  هـا  چـه خانـه؟ خانـة دل   , چه ماهي؟ ماه هـر خانـه  

ــوي باشــد  ــوري , وجــودم پرت ــو ن ــو؟ پرت   چــه پرت
  چـه خورشـيدي؟ رخ زيبـا   , چه نوري؟ نور خورشيدي

ــاد ــاهش ب ــد يا هنگ ــق  ,باش ــادة عاش ــاده؟ ب ــه ب   چ
  خـود صـهبا   چـه رنـدي؟ بـي   , چه عاشق؟ عاشق رندي

  چـه مسـتي؟ مسـت خـودبيني    , خراب نرگس مستم
  چـه نـرگس؟ نـرگس رعنـا    , نه نرگس از گلسـتاني 

ــت دوران  ــت آف ــر  , ز قام ــت محش ــت؟ آف ــه آف   چ
ــالم  ــة عـ ــراپا فتنـ ــا  , سـ ــة برپـ ــه؟ فتنـ ــه فتنـ   چـ

  ضـري چه عمري؟ عمر صـد خ , فدا سازيم صد عمري
ــک آنــي بــه   چــه آنــي؟ آن وصــل آن کــرم فرمــا , ي

  چـه رفـتن؟ از خـودي رفـتن    , ز فرد آموختم رفـتن 
ــود  ــا نب ــروکارم ز پ ــا , س ــه پ ــا يچ ــاي ره پيم   ي؟ پ

بند و  ها و ترجيع ها و قصيده و مثنوي همين طور از مطالعة رباعي و قطعه
  .آيد يزبان فارسي برم تسلط بهها در ديوان دستگاهي کامل و  تضمين
شان بر شعر سعدي شيرازي  اشعار متفرق و يک تضمينچند اينجا بر  در

  :دشو يماکتفا 
  !رضنشسته بـر درِ حجـره باللـي     خـال لـبش يـا   , مگس بر انگبين

 ٭
  اين کف دست حنا رنگي و انگشـت تـرا  

ــاب و پنجــة خورشــيد مــي  ــا آفت ــيم م   دان
  ٭

  زنـم  گو بدم اي فرد ليکن راي صائب مـي 
ــ ــن کــس نيســتم خــار دي ــال دام   وارم وب

  ٭



  ٢٢٩ /فصل چهارم 

  

  خودبيني حجاب چهـرة مقصـود هسـت    دفر
  بايــــدت اول دريــــدن پــــردة پنــــدار را

  ٭
  دانـــيم مـــا  خانـــة آبـــاد مـــي    هر دلي کز عشق تـو ويرانـه گشـت   
ــگ را ــي   ناصـــحا قـــول ربـــاب چنـ ــاد مـ ــة ارشـ ــا  نکتـ ــيم مـ   دانـ

  ٭
ــ ــه  ه چ ــي بکمال ــغ العل ــال او بل ــان کم ــنم بي   ک

  او کشـف الـدجي بجمالـه    رد جمالگچو فروغ 
  من و حيرتي ز خصال او حسـنت جميـع خصـاله   

ــه  ــه و آل ــال او صــلّوا علي ــا و خي   دل و جــان م

  )ه ۱۲۸۷ - ۱۲۱۷( رحيبيهارحضرت شاه اميرالدين ظلوم ) ۱۰(
  ربط است شيخ را و برهمن هم آشناست

  دارم بتي که محـرم و نامحـرم آشناسـت
 رحجانشين مخدوم سيد شاه ولي اهللا فردوسي سيد شاه اميرالدين فرزند و

. عالم شهود جلوه نمودند از پردة غيب بهه  ١٢١٧الحرام در سال  محرم ٩تاريخ  به
سلسلة » حيات ثبات«در . اض بودندبي مسلمه دختر سيد شاه في مادرشان بي
  :اين طور درج است  شان به نسب مادري

ه وجه اهللا بن شاه بي مسلمه بنت شاه فياض بن شا حضرت بي«
الدين بن شاه فخرالدين بن شاه عالءالدين بن شاه بدي بن شاه  شهاب
اهللا بن مخدوم شاه ابوسعيد بن مخدوم شاه بدرالدين بدر عالم  فضل

گوي شهيد رحمهم  الدين حق زاهدي بن شاه فخرالدين بن شيخ شهاب
  .١»اهللا

                                                      
.٣٨٣ص , حوالة تاريخ سلسلة فردوسيه به  .١



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٣٠

  

الدين  سيد عزيزالدين شاه قطب علوم متعارفه را از موالناسيد شاه اميرالدين 
خليفة حضرت مخدوم شاه منعم پاک قدس اهللا سره  ،عرف شاه بساون کرجوي

گرفته و بيعت طريقت و تعليمات باطني از حضرت شاه حسين علي را ف
  .شطّاري قدس سره حاصل نمود
نشين خانقاه  سن هفده سالگي سجاده بهه  ١٢٣٤پس از وفات پدر خود در 

گوارشان خيلي متمول بودند ولي حضرت ربز پدر. م مخدوم جهان گشتندمعظّ
خود  پيشهظلوم دولت و ثروت را در خاطر نياورده و صبر و قناعت و فقر را 

  .کرد
مجالس وجد و سماع ذوق و شوق بسيار داشتند  ،روش پيران سلسله هب

  .نمودند مي رعايترا  کيفيتاالمکان شورش و  ولي حتّي
فارسي و وجد   ظلوم به. گفتند دو زبان فارسي و اردو شعر ميدر هر وی 

 .داشتند ع شيخ علي حزين را دوست ميطب. هاي شان بوده اشعار اردو تخلّصدر 
  .کلّيات ظلوم حاوي غزل و مثنوي و رباعي و قطعات و مسدس است

 به طوری کهدر آخر عمر عارضه فالج الحق شد و جسم الغر گرديد 
 سدر شب جمعه طاير روح حضرت ظلوم قفه  ١٢٨٧االولي  جمادي ٥تاريخ  

  .عنصري را وداع گفت
  :آبادي مصرعة تاريخ وصال سرودند ي عظيميشاه محمد يحيي ابوالعال

  هرسيدشاه فردوس بر فردوس 
  ه ١٢٨٧

و  از سه همسر جناب ظلوم يک الولد درگذشت و از دوم و سوم دو پسر
از آن جناب حضور شاه امين احمد متخلّص نخستين . دنيا آمدند  سه دختر به

زيب سجادة آبايي گرديده و شيخ  ،ثبات بوده که بعد وصال والد ماجد خود به
  .روند شمار مي  بزرگ و عارف کامل و شاعر نامور آن عصر هم به

  :رحاي از اشعار حضرت ظلوم اينک نمونه



  ٢٣١ /فصل چهارم 

  

  ربط است شـيخ را و بـرهمن هـم آشناسـت    
ــ  ــرم و ن ــه مح ــي ک ــتدارم بت   امحرم آشناس

  هــا بســاز کــه تــا خنــده رو شــوي بــا گريــه
  غـم آشناسـت   که داغ دلـش بـا   اي هچون الل

  هرکســي  بيگانــة مــن اســت يگانــه بــه    
ــک عــالم آشناســت    ناآشــناي ماســت کــه ي

  ظلوم ز گفتار صـائب اسـت   یخوش مصرع
ــک آشــناي ــا ي ــک عــالم آشناســت ب   مــزه ي

  ٭
  وسـت پايـان ا  گر بخواند در برآمد لطف بـي 

  هرچه آيد برسر از دستش همه احسـان اوسـت  
  بــرق آگاهــد ز هــر بيتــابي جــان ظلــوم… 

  موسم بـاران نشـان از ديـدة گريـان اوسـت     
  ٭

  پروردة لطـف تـو سـفيد اسـت و سـيه هـم      
  تو هر لحظه نياز اسـت و نگـه هـم    طاعت به

  :رباعي
  خون دل خود ظلـوم خـوردن بايـد     جگـر پـاره فشـردن بايـد     دندان بـه 
  مانند سگ اسـتخوان شـمردن بايـد     هاي دونـان هرگـز   کوچه ليکن نه به

  :مخمس
ــدين داد  ــاز و ادا چن ــرا ن   جــان مــن آنکــه ت

  سخن تلخ و زبان شـوخ و لـب شـيرين داد   
  آن که بر روي تو اين خال و خـط مشـکين داد  

  آنکه رخسـار تـرا رنـگ گـل و نسـرين داد     
  مــن مســکين داد   صــبر و آرام توانــد بــه  



  )پرداز مشايخ سخن(بيهار  نشينان سجاده/  ٢٣٢

  

  دل دانـــاي تـــرا آنکـــه تجاهـــل آموخـــت
ــت     ــاهل آموخ ــه تس ــرا آنک ــاز ت ــع طنّ   طب

  ل آموخـت مـ سـرو قـدت طـرز تکا    بـا  آنکه
ــرا رســم تطــاول آموخــت    آنکــه گيســوي ت

ــين داد    ــن غمگ ــرمش داد م ــد ک ــم توان   ه
ــدم   ــدگيش برچي ــه دل از زن ــد ک ــدتي ش   م

  من نـه اکنـون پـي او دسـت بسـر گرديـدم      
  جـانش ديـدم   بـه شرر تيشـه نـه ايـن وقـت     

  مــن همــان روز ز فرهــاد طمــع ببريــدم    
ــه   ــيدا ب ــان دل ش ــه عن ــيرين داد  ک ــف ش   ک

  سـت  گرنه اي اليق خلوت ره جلـوت بـاقي  
  سـت  بهر عنقـاي دلـت گوشـة عزلـت بـاقي     

  سـت  نيست ايوان اگرت کهنه عمـارت بـاقي  
  ســت گــر نبــود کــنج قناعــت بــاقي گــنج زر

  ايــن دادگــدايان  شــاهان بــه آنکــه آن داد بــه
  مـن فلـک عربـده بنيـاد کـه چنـد       بـا  گفـت 

ــه ــد   دل ب ــد افگن ــه بباي ــم و غصّ ــاي غ   دري
  کـي مـرغ دل خـود نـه ز بـامي از بنـد       تا بـه 

  بعد از اين دست من و دامـن آن سـرو بلنـد   
  خاصه اکنـون کـه صـبا مـژدة فـروردين داد     

  روز افـزون شـد   در غم هجر تو کان روز بـه 
  ده جگر بيـرون شـد  خون شد و از ره اين دي

  همين چشم ظلوم تـو فقـط جيحـون شـد     نه
  از کف غصّه هجـران دل حـافظ خـون شـد    

  الـدين داد  در فراق رخـت اي خواجـه قـوام   
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  :بند از ترجيع
ــگ نــوش و شــاد بــاش  ــادة گلرن   از همـــه بنـــد جهـــان آزاد بـــاش  ب

  ايــن عــروس دهــر را دامــاد بــاش   وار هــايش بــزن مردانــه غــم ت بــهلــ
  بهر ايـن گـرگ کهـن جلّـاد بـاش       درنـگ  بر کن گردنش زن بـي پوست 

  هرچه شـد بربـاد گـوهر بـاد بـاش       آن که از دسـتت رود روزي ضـرور  
  اد بــاشتيــز تــر چــون نشــتر فصّــ  بهر خون ريز رگ سـوداي حـرص  
ــاش   مثـــل دونـــان بهـــر دنيـــاي دنـــي ــاد ب ــد در فري ــي گوي ــل ک   عق

ــيراز    ي درين ميخانـه مسـت  يبر لب جو ــه ش ــنخواج ــاش  رک ــاد ب   آب
ــام را ــز در ده جــ ــاقيا برخيــ   ســ
ــام را   ــم اي ــن غ ــر ک ــر س ــاک ب   خ

  )ه ۱۳۰۴ تا ۱۲۱۶( رحشاه مخدوم عالم فردوسي پهلواروي) ۱۱(
سلطان عالم از  سيد يپسر حضرت قاض, مخدوم تخلّص, سيد مخدوم عالم نام

اه در م ،بوده) ه ٧٨٧: م(الدين راستي فردوسي  منهاجاوالد و احفاد حضرت 
مادرشان از . عرصة جهان نهادند  مقام پهلواري پا به  بهه  ١٢١٦المرجب  رجب

که نبيرة ) يکي از جامعين فتاوي عالمگيري(الدين قدس سره  اوالد ملّا فصيح
امير عطاءاهللا پهلواروي و نوة مخدوم شاه عبدالحي پسر دومين مخدوم پير 

  .اهللا بود مجيب
فه و متداوله و سواد فارسي و مقدمات عربي علوم متعارسيد مخدوم عالم 

را از جد بزرگوار خود قاضي سيد شاه عالم و موالنا شاه عبدالمغني محدث 
پهلواروي فراگرفته و تحصيل تعليم و تربيت طريقت و سلوک از مخدوم شاه 

نا پهلواروي شو شاه ابوتراب آ ةقادري و شاه ابوالحسن فرد و شاه ابوالحيواهللا  نعمت
  .فرا گرفتند

عهدة قضا   در زمان شاهان مغول جد اعالي شان قاضي سيد عبدالواحد به
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ه رسيدبعد نسل تا شاه مخدوم عالم شده بودند و اين منصب جليله نسل  مامور
عهدة منصفي در عدالت موتيهاري و بکرم   و پس از انقطاع منصب قضا ايشان به

م عالم يکي از صاحبان ذي حيثيت و مخدو خاطراين  به. و داناپور فايز ماندند
  .آمدند شمار مي  متمول به

نشين خانقاه فردوسيه  سلسلة آبايي متولّي و سجاده  شاه مخدوم عالم به
يکي از آن شاه . نيافته و تنها دو نوه داشتند ذکورايشان اوالد . منهاجيه نيز بودند

به ايشان گشتند و الحق فايز بوده که پس از وفات مخدوم عالم جانشين  نذير
ه  ١٣٠٤در سال  شاه مخدوم عالم .حيث شاعر بزرگ فارسي معروف گرديدند

  .ين جهان فاني درگذشتندا عمر هشتاد و هشت از  به
شعر و هنر دلبستگي بسيار و   قاضي مخدوم عالم از آوان جواني به

ت يعالقة وافر داشته و در عشق و محبت اهل بگويي  مرثيه  هب مخصوصاً
ده مجلس از آثارشان   معروف بهالمجالس ةعمد. اند فکر سخن پرداخته رضهاراط

. اند دلگرفتگي و هيجان آورده با وز کربال را در نثر و نظمسواقعات دل. است
نسخة ديوان . بود الحرام در نزدشان ماه اضطراب و حزن و مالل مي شهر محرم
پاکستان  بي از سرزمين هند بهالدين تمنّا عمادي مجي موالنا محي با مخدوم عالم

  .از دست برد زمانه محفوظ نماند متاسفانهمنتقل گرديد و 
مرتّبه دکتر خواجه افضل امام در  ،نمونة کالم مخدوم از مقدمة ديوان فايز

  .شود زير نقل مي
  :غزل

  شــد کعبــة شکســته دالن کــوي راســتي    
ــتي  ــروي راسـ ــم ابـ ــاعتم خـ ــراب طـ   محـ

  ل مــاشــاخ بنفشــه کــي گــذرد در خيــا    
ــته ــه دل بسـ ــتي  ام بـ ــوي راسـ ــلة مـ   سلسـ
  يک مشـت خـاک در دهـنش اي صـبا بريـز     

  آن غنچـــه کانـــدران نبـــود بـــوي راســـتي
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  رسـد از جـور روزگـار    کـه مـي   اي در صدمه
  دارم نگــــاه ديــــدة دل ســــوي راســــتي

ــتان ــر آسـ ــرنياز  اي هبـ ــن سـ ــم مـ ــه نهـ   کـ
ــتي     ــوي راس ــود خ ــر نب ــرم اگ ــف و ک   لط

ـ     ن بـس کـه هرسـحر   مخدوم فکر کارِ تـو اي
ــي ــتي   مـ ــاگوي راسـ ــدليب ثنـ ــاش عنـ   بـ

  )ه ۱۲۹۵ - ۱۲۴۹( رحشاه محمد علي حبيب نصر قادري) ۱۲(
  خرابِ حيرت ديدار گشت و بيخود شد

  وگرنه نصر تـو هم بـود از خـردمنـدان
موالنا شاه محمد علي حبيب نصر قدس سره ابن شاه ابوالحسن فرد قادري 

در قصبة ه  ١٢٤٩المبارک روز چهارشنبه،  ضانرم ٢٥تاريخ  قدس سره به
در پس از پايان تحصيالت مقدماتي . عرصة گيتي نهادند پهلواري شريف پا به

درسيات معقول و منقول را از موالنا محمد ، ،رحموالنا ابوتراب آشناخدمت 
شعبان روز جمعه  ٤تاريخ   و سند تکميل و فراغت به فرا گرفتند رححسين
موالنا شاه آل  .منظور پسر عمو است را پيشد و تکميل حديث گرفتنه  ١٢٧٢

  .نمودنداتمام ه  ١٢٨٧احمد محدث مهاجر مدني قدس سره در سال 
بيعت و  بزرگوار خود مشرف به پرست پدر بردست حقه  ١٢٦٣در سال 

 تعليم سلوک را از عم. طريقت گرديدند سلسلهاجازت و خالفت در جميع 
پايان رسانيدند و پس از وفات برادر بزرگ خود   ب آشنا بهخود موالنا ابوترا

  .نشين پدر خود گشتند سجاده رحشاه نورالعين
فضيلت سالم «, »شواهدالجمعه«, »سواالت ستّه«, »رسالت نعمت عظمي«

, دربارة منع خواندن درود در قعدة اولي, »سواالت خمسه«, »بقول السالم عليکم
  .از آثار منثور ايشان است »راتفضيلت شب ب«و  »حالوت قلوب«
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و  مذاق اعلي داشتند و کالم شان پر از حقايق رحدر شعر و سخن جناب نصر
ديوان «نام   به ايشان کلّيات شعر. تخلّص نصر معروف بودند  بهوی . معارف بود

ه قريباً پنج هزار بيت چاپ شده و منتشر گرديدتم حاوي   ١٨٨٠در سال » بيانمعجز 
  .است

شاه محمد عبدالحق و شاه محمد  يها نام  به ر دو پسرحضرت نص
اشتند که همه صاحب آل و اوالد فراوان ذگ ياز خود باق الحق و سه دختر عين
سلسلة قادرية پهلواري شريف داراي مقام ممتاز  یايشان در بين عرفا. دندش

 االول ربيع ٢٧تاريخ   عمر چهل و شش سالگي به  به. علمي و عرفاني بودند
ي خود مخدوم پير جوار جد اعال در ازين جهان فاني انتقال ورزيدند و ه  ١٢٩٥
  .آسوده هستند» دري باره«اهللا قدس سره در  مجيب

آيد حضرت نصر در شعر از  برمي» ديوان معجز بيان«چنانکه از مطالعة 
 ،قطعه ،رباعي ،غزل ،قصيده به سبکهایکردند و  شيوة اساتيد کهن تبعيت مي

خويش  بر غزل حافظ تسلّط داشتند و مانند هر گوينده که در عصر  اد و خمسهمستز
. اند موثّر بوده است رازهاي معرفت و عشق سرمدي را در شعر آشکارا نموده

سلّم از خود رفته بوده و آله اهللا عليه و حضرت نصر در عشق رسول مقبول صلي
  :اند در همه اشعار خود اين بيخودي و سرشاري را نشان داده

  يکسـ  يهست هر شـعر مـا ثنـا     گو نيست نصر چون دگـران  ياوه
 ٭

  بيچاره وگرنـه ذي فنـون اسـت     مجبور ز عشـق تـو شـده نصـر    
 »ثناي کسي«هاي خود را در  حق اين است که حضرت نصر جملگي غزل

. اند نوشته صرديف اسم پاک محمد ها را به سروده و در رديف دال بيشتر غزل
  :مثالً

  صما نرگسيم حيران ديدار مـا محمـد    صناالن گلـزار مـا محمـد    ميما بلبل
  صگفتار ما محمد خوشگو ميا طوطي ما  اي نصر بر زبانم جـز نـام او نيايـد   

  ٭
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  صبيا محمد صبيا محمد, ز درد هجر تو دلفگارم

  صبيا محمد صز شوق وصل تو بيقرارم بيا محمد
  ٭

  صجانان ما محمد, ما عاشقيم و خسته

  صمحمد ايم و آب حـيوان مـا شنهما ت
  ٭

  صنشان باشـد محمـد   نشان بي  صمکين المکـان باشـد محمـد   
  ٭
ــد   ــق ذات محمـ ــق و خلـ ــان حـ   صميـ

ــدد  ــرف مشــ ــظ اهللا حــ ــو در لفــ   چــ
  اي نصـر  ام یمن آن طـوطي خـوش مقـال   

  حـد  عـد و بـي   م بـي ا که هر لحظه خـواني 
ــد ــد صمحم ــدص محم ــدص محم صمحم  

ــد ــد صمحم ــدص محم ــدص محم صمحم  
ند که فاني گشتند و فرق من و تو رسيدحتّي در عشق محمدي بدان مقام 

  :سرايند را از بين دور افگندند چنانکه مي
  صچو نيک ديدم تن نصر جـان محمـد   ددر خو

  صذوقي عجب چشيدم تـن نصـر جـان محمـد    

  صجان نصر و تـن محمـد   صتن نصر و جان محمد

  صنصـر جـان محمـد    ديدم هر آنچه ديـدم تـن  

  ٭
  دل مـن چـاک نمـود    صخنجر عشق محمد

  وز غم و درد فـراقش همـه غمنـاک نمـود    
 ای هشيو  بع شيخ منصور حلّاج نعرة اناالحق را بهت بهعارفان وحدت وجود 

حضرت نصر محبوب خود و حبيب خدا را جان هر دو عالم . زنند نو مي نوبه
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خالصة کاينات و  »اخلقت االفالکلوالک مل«بينند و روشني حديث قدسي  مي
اول ماخلق اهللا نوري و اخللق «: )ص(نبوي گفتة  بهدانند و  فخر موجودات مي

نگرند و همين  مي »وقاب قوسني او ادين«در مقام . »کلّهم من نوري و انا من نور اهللا
انا  )ص(است که در جوش عشق و سرمستي و بيخودي نعرة انا محمد

  :زنند مي )ص(محمد
  )ص(انا محمد )ص(ز خويش رفتم چنانکه گويم انا محمد
  )ص(انـا محمـد   )ص(ي بشويم انا محمـد يچو لوح دل از دو

  چــو نصــر در خــود نظــر نمــودم همــه جمــال رخــش نمــودم
  )ص(انا محمـد  )ص(چو خوي او گشت جمله خويم انا محمد

  ٭
حبيب من و من حبيب  )ع(شد علي نچو

  صم و مـن زان مصـطفا  نآ از صشد مصطفا
  :اند باکانه سروده زيرا که بي

ــت   ــار نيسـ ــالم کـ ــقيم و از دو عـ   عاشـ
  در جهــان مطلــوب مــن جــز يــار نيســت

ــا هــــو  ــا الّــ ــا انــ ــويم مــ   گــــر بگــ
  همچــو منصــورم خطــر از دار نيســت   

اي  مسلک وحدت وجود عالقه  بهنصر هم  ،مانند همه صوفيان و عارفان
  :ندستج د شريعت و طريقت ميداشتند و اين وحدت را در حدو

  بـادة وحـدت طمـع کنـي      اي نصر اگر به
  جامي ز دست ساقي کـوثر نکـوتر اسـت   

  :سرايند زيرا که مي
  مست مي جـام وحـدت مـا     خبـر شـو   از کثرت خلق بـي 

  ٭
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  بجا هست و بجا هست و بجا هسـت   اگر سوداي تو در سـر مـرا هسـت   
ــه ــههــ ب   هسـت  خدا و هست خدا و هست خدا  چشــم نصــر ظــاهر ر ذره ب

  ٭
ــا را   شا که هرجـا گخود چشم يقين  ــال کبريـ ــو جمـ   بينـــي تـ

کشمکش عقل و . شود و اين مقام معرفت بدون عشق صادق حاصل نمي
  :گويند حضرت نصر مي. عشق را در اينجا بار نيست

  دانـيم مـا   عشق را آباد مـي   دانـيم مـا   عقل را برباد مـي 
  :نمايد آتش پنهان عشق را آشکارا مي و در هر غزل نصر سوز و ساز سخن

  دانم آخر سوز عشقت آنچنان خواهـد شـدن  
  کز درونم آتـش پنهـان عيـان خواهـد شـدن     

  دانم آخر ساز سوز من چنـان خواهـد شـدن   
  تش دل تب درون استخوان خواهد شـدن آز

  گر چنين هردم چراغ عشق مـن شـعله زنـد   
  ا اندر جهان خواهـد شـدن  پزين شرر آتش ب

ا اين همه روايت و حقايق عارفانه که در ديوان معجز بيان حضرت نصر ب
و  تصوفآيد که تقاضاي  نظر مي  شود قسمتي از اشعار ناصحانه هم به ديده مي

  .باشد يمعرفان در هر زمان 
ــن    ــی وا بکـ ــرای مـ ــاقی در سـ   وز آب دلگشا غـم دل را وا بکـن    سـ
  از رخ معشوق وا بکن باری نقاب  مشاطه دل چـو آينـه صـافی نمـوده ام    
  از اقتضای همت عالی قضـا بکـن   آن عهــد بــد کــه بــی مــی و معشــوق     
ــدا   ــان در زاه ــر مغ ــق پي ــن طري   تکلف رهابکن کزدست خود زمام  حس
  کـن  وانکس کزو صدور خطا شد عطا  آنکس که با تو کينه کند مهر کن بـه او 

  مسی بدهد تو دعا بکن دشنام گر  بـه او  وانکس که از تو قطع کند وصل کن
  ور با توبه کند تو زخيرش صـال بکـن    گر ظلم کرد بر تو کـس عفـو بايـدش   
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  کنی تو را زخيرش صال بکـن  کاری که می  بگذار عجب و کبر و ريا و هوای نفس
  طيران بفرق باد علو بر سما بکـن   تـا چندی به خاک در صـفت خـاک بـاش    
  ی نگار بين و نظر بر خدا بکنرو  استاد عشق از ره تعليم گفت بر دوش

  بکـن  های تصـوف قبـا   ای نصر جامه  خواهی اگر برای کلـه کـج نظـر کنـی    
 ها رانه غزلابتکادست بوده و استادانه و  پيداست که جناب نصر شاعر چيره

  :مثالً. اند حافظ و جامي و نظاير آن سخن پرداخته تبعيت ازسروده و در  را
  اولــي ه مسـت مــي نـاب  قــلحاز زاهـد سـر   

ــي  ــه و دســتارش صــافي شــراب اول وز جب  
  پيـري هـم   از رندي خود شرمي نايد چـه بـه  

  از خون دو چشم خود بر ريش خضاب اولـي 
  م عشقش پوشيده چو حـافظ کـن  غاي نصر 

  چنـگ و ربـاب اولـي    با اين قصّه اگر گويم
  ٭

  جهان چيزي نيست درت هر دو  گر بباشم به
  مکان چيـزي نيسـت   بزم تو رسم کون و  ور به

ــن   ــي آه مک ــوزي و گه ــه بس ــو پروان   همچ
  صبر بايد نه چو بلبل که بيان چيـزي نيسـت  

  نسـب نصـر منـاز     در ره عشق چو جامي بـه 
  کاندرين راه فالن ابـن فـالن چيـزي نيسـت    

  ٭
کردند و همين است که  حضرت نصر قدرت شعر و سخن خود را حس مي

  :ددر اشعار زيرين مفتخرانه مي گوين
ــ    نظم سـخن نصـر مريـز    به در منثور ــد ثري ــخنم عق ــار س ــددر نث   ا باي

  ٭
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  گزنـد از ذوق نظـم نصـر مـا     ايرانيان لب مي
  رود رسم ارمغان اينک خراسـان مـي    بيتش به
  ٭

ــزل   ــاران غ ــع ي ــر در مجم ــوان  نص ــويش بخ   خ
  اسـت هر جان و دل از شعر تو ديدم طـرب   هکه ب

  ٭
ــاب داري در   شـعرخواني  راي نصر تو شو ــل و فاريـ   زابـ

  ٭
  نغمة ما بشـنوي گـر سـوي گلشـن بگـذري     

  خوان تو هسـت  همچو بلبل نصر بيدل هم غزل
  ٭

    نـزل ديوان نصـر را هـم خـوانيم وحـي م  
  اش برآيد حرفـي چـو بـر زبانـت     از گفته

در زير نقل  عنوان نمونه  بهها و ابيات نصر  از غزل يا هاينک برگزيد
  :شود مي
  و چشم صاد يا عـين اسـت  مصحف رخ ت  به

  وز ابروان تـو بـر وي کشـيده مـدين اسـت     
  هنــوز نصــر دريــن حيــرتم کــه در مــن و او

  نه وصل و هجر نه قرب و نه بعد نه بـين اسـت  
  ٭

  يم و تمنّـا ايـن بـود   رسـيد بـزم تـو     شب به
  ذوق ديــدار چشــيديم و تمنّــا ايــن بــود    

ــه   ــد و ب ــو دمي ــل روي ت ــزود   گ ــونم اف   جن
  بر دريــديم و تمنّــا ايــن بــود   جامــة صــ 

  بزمت گسـتاخ   چو گشاديم بهچشم حيرت …
  هر طرف روي تـو ديـديم و تمنّـا ايـن بـود     
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  ان رخـت بهـار خـزان زاب    سخت بـودم بـه  
  بــاز چــون ســبزه دميــديم و تمنّــا ايــن بــود

  يم پـس از عمـر دراز  رسـيد بر درت تـا ب …
ــود    خــاک در ديــده کشــيديم و تمنّــا ايــن ب

  قطـع نظـر از همـه عـالم کـرديم      بهر تـو …
ــود   ــن ب ــا اي ــديم و تمنّ ــه ســوي بري   وز هم

  نصــر مــن ايــن غــزل نغــز کــه انشــا کــرديم
  از لــب يــار شــنيديم و تمنّــا ايــن بــود     

  ٭
ــن     ــواز م ــرنج اي دلن ــن م ــداز م   ز آه جانگ

ــن     ــداز م ــن ز آه جانگ ــواز م ــرنج اي دلن   م
  نـازي  ناز خـويش مـي   بيني نياز من به نمي… 

  بينـي نيـاز مـن    نـازي نمـي   ز خويش مـي نا  به
  نصـر  راز ز پرسـي  مي چه من راز داناي اي تو…

  پرسـي ز راز نصـر اي دانـاي راز مـن     چه مي
  ٭

  گفتـي نکـو گفتـي بجـا    , تو خود را يک بالگفتي
  نکــو گفتــي بجــا گفتــي, دلــم را مبــتال گفتــي

  يددا مشک ختن تشبيه بوي زلف خـود   با چو…
  ي نکـو گفتـي بجـا گفتـي    اگر هم از خطا گفتـ 

  گويد که دشنام تو بيجا هست بـر عاشـق   که مي
  تو نصر خويش را گفتي نکو گفتي بجـا گفتـي  

  ٭
ــي  ــا هســت و ب ــار م ــازي ي ــا ني ــا  ه ــدازييآه مـ ــان گـ ــا يم و جـ   هـ
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ــازي     بـدوش  خلـق  نکشم بـار دلـق  … ــق ب ــت عش ــت ماس ــا ملّ   ه
ــازي   بـــدگماني ز مـــن بقـــول رقيـــب ــا هســت و پاکب ــا عشــق م   ه

ــته  ــو گش ــوي ت ــاک ک ــذر خ ــازي   ام بگ ــرک تـ ــوارم ز تـ ــا شهسـ   هـ
  تــا تــرا عشــق کــرد خانــه خــراب

ــه  ــذر ز خان ــر بگ ــازي  نص ــا س   ه
  :رباعي

  از دولت عشقِ تو اميـريم اميـر    پيش همه خلق گو فقيريم فقيـر 
  ريم اسـير يدر پنجة لطف تو اسـ   رفتن نتوان ز آسـتان تـو گهـي   

  )ه  ۱۳۲۱ -  ۱۲۴۸( رحت فردوسيجناب حضور شاه امين احمد ثبا) ۱۳(
  اسـت اينجـا   ديدن غير همه نقـصِ کمـال   

  سـت اينجـا   سر توحيد همـه قـال و مقـال   
ز و توانا و سخنوراند شاه امين احمد ثبات فردوسي از نويسندگان مبرسي 

شان  ذوق و پرشورِ فارسي در قرن سيزدهم بودند که قدرت قلم و لطف سخن با
  .نظيري ندارد ،ر ايالت بيهارددر بين شعراي فارسي 

بي  در آخر شب دوشنبه از بيه  ۱۲۴۸المرجب  رجب ۲۳تاريخ   بهايشان 
پدر بزرگوارشان سيد شاه . بچن دخترِ سيد شاه بهادر علي شعيبي متولّد شدند

  :نظم فرمودند ش راقطعة تاريخ والدت رحاميرالدين ظلوم فردوسي
  هنـور ديـد    من بعد آرزوها چـون مـن بـه   

  کــام گشــتم از فــيض التبــاهي فــائض بــه
  »ز اختر مجـد «گفتا خرد که سالش جويي 

  ه ۱۲۴۸                                     
  »بخشـش الهـي  «توان گفت هـم   تاريخ مي

  ه ۱۲۴۸                                
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را  و درسيات فقه و اصول رحتحصيالت ابتدايي را از مولوي عنايت حسين
، رحو مقدمات منطق و فلسفه را از محمد موسي ملتاني رحاز سيد وزيرالدين

ست يپايان رسانيده و چون در ب به رحخليفة حضرت شاه سليمان تونسوي چشتي
طلبِ علمِ طب   و يکم سال زندگاني خود علوم متداوله را فرا گرفتند رو به

  .نهادند و اين فن را هم آموختند
شناسي و سخنوري از اوايل عمر  سخن ،عر و ادبش بهحضرت ثبات 

ذهانت و . واله را دارا بودند یو طبع ختهگدا ی قلب. رغبت و اشتغال داشتند
موالنا سيد شاه  گفتة به. گرديد داناتشان باعث رشک اس فطانت و حافظه قوي

و  مشغوليتوجود  با محمد فاضل قدس سره جناب ثبات ربع پارة قرآن را
جودت طبع وديعت ايزدي بود  .ندکرد درست در يک ساعت حفظ ميکاروبار 

نويسي هم بالخصوص در خطّ نسخ و نستعليق همتاي  چنانچه در فن خوش
تعليم . وجيه و نفاست دوست بودند, وقار با ,جناب ثبات مرد وضعدار. نداشتند

از والد ماجد  را صوفيانه سلسلهو تربيت باطني و سلوک و اکتساب فيوض 
پرست مخدوم سيد شاه جمال  شان بر دست حق هدايت  گرفتند و به فراود خ

» االصفيا مناقب«صاحب  رحنشين حضرت مخدوم شعيب جالل علي بلخي سجاده
اين واقعه اشارت  به» النعيمضةرو«در مثنوي . در سلسلة فردوسيه بيعت نمودند

  :کند مي
ــه مــن   بيعــت نگرفــت کــه او را پســرم دســت ب

  ر شگفت است شگفت اسـت شـگفت  از چنين ام
از  کنند و بعد ياد مي» جناب حضور«را از لقب  رحمعتقدين جناب ثبات

خداوند متعال . اين لقب ملقّب شده است نشين آن جناب به شان هر سجادهاي
همسري گرفتند که   را به نفرجناب ثبات را زندگاني طويل بخشيده و ايشان پنج 

ا دو سه پسر که در وجود آمدند الّ به عالمدختر  از آنان پانزده پسر و سيزده
طفلي درگذشتند همه صاحبان علوم ظاهر و باطن و داراي مقامات شامخ در 
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  .آور شدند فرهنگ و شعر و هنر و نام
  آفتـاب اسـت   از اين خانه همـه   اين سلسله از طالي ناب اسـت 

ه بر گذاشتند ک یجناب حضور شاه امين احمد ثبات در نظم آثار وافر
رسالة علم  برعالوه . کند شعر و هنر داللت مي شان به دستي قادرالکالمي و چيره

ها  طويل و يک مجموعة رباعيات و غزل هفت مثنوي ،وم و رسالة علم رملنج
  .اند هرگز در شان هيچ کسي از اهل دنيا قصيدة مدحيه ننوشتهو سروده 

حاالت مشايخ  چهار هزار بيت است که درمجموعه » گل فردوس«مثنوي 
ضبط تحرير آمده و در فصاحت و بالغت و صنايع  بهه  ۱۲۹۱سال   فردوسي به

  .شود مثل و نادر محسوب مي يبي يو بدايع اين مثنو
ه مصنّف» شتيگل کُ«جواب مثنوي  در ه  ۱۲۹۷در سال » گل بهشتي«مثنوي 

ات ممدوح مير نج. نجات اصفهاني نوشته شده است مير ابوالمعالي متخلّص به
شاهزاده سيد مهدي اصفهاني است و ممدوح حضرت ثبات در » گل کُشتي«در 
داراي » يتشگل کُ«. سيدنا امير ابوالعالء اکبرآبادي قدس سره اند» گل بهشتي«
مير نجات اصفهاني در . است بيتحاوي سه هزار » گل بهشتي«و  بيتصد يس

کار برده است و  به کارانه گيري و لوازماتش را واقف کُشتي مثنوي خود فن
شرح و بسط کامالً  حضرت ثبات رنگ و آهنگ اهل وجد و محافل سماع را به

زور بيان و » گل کُشتي«پيداست که در   از مقايسة هر دو مثنوي. اند آورده
ش از تبحر علمي و لياقت و مصنّفطمطراق زبان زياده است ولي در گل بهشتي 

و در قطعة تاريخ آغاز و اختتام اين  آوري کوشيده است ذوق فطري براي سبقت
  :گويند مثنوي چنين مي

ــد   گل کُشـتي کـه گفـت ميـر نجـات      ــي رس ــا ک ــا   ب ــتي م ــل بهش   گ
ــرداب   ــاد در گــ ــش اوفتــ   سـت کشـتي مـا    قلـزم روان   که بـه   ورقــ

  کشـتي مـا   اش پـاک شـد بـه    کشتي  اســت پهلــوان ســخن هگرچــه بــود
ــه  ــا ب ــوار   م ــه س ــويم کهن ــرز ن ــاورد  ط ــاب نـ ــا تـ ــتي بـ ــا درشـ   مـ
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ــا  «  گفت دل چون شکست پاي طلـب  ــل بهشــتي م ــن گ ــاد اي ــازه ب   »ت
  ه ۱۲۹۷          

  :نقل آيد  در زير به بطور نمونه  جاي هر دو مثنوي چيده اشعار از جا به

  :شتي نجاتگل کُ
ــو     ــفت آه ــير ص ــر ش ــيده وگ ــرده پوش   ييگ

ــتي   ــاز هنگامــة کش ــان هــو   ب   ييســت حريف
  اتگشت عريان پي کشـتي بـت شـيرين حرکـ    

ــر جمــال چمــن آراي محمــد    صــلوات )ص(ب
  رنـــگ از دلبـــربنگـــر از دلبـــر مـــا کشـــتي 

ــاني  ــين نه ــر   ک ــت دلب ــه دارد ز رعون ــت ک   اس
  و سـمن بسـتة اوسـت    وگل و سـر  در کشتي به

  پيش قبضـه همـه در پنجـه بسـا بسـتة اوسـت      
  چــرب کــرد آن بــت مســتانه نگــاه دلجــو     

ــو    ــاه آهــ ــادام نگــ ــن بــ ــدن از روغــ   بــ
  حــرف تــو باشــند ز مــه تــا مــاهيگــوش هــر 

ــي   ــل الله ــگ خلي ــاه کشــتي چــو کشــي بان   گ
  آري آري هوس کشـتي همکـار خـوش اسـت    

  چــار تکبيــر بــرين عــالم غــدار خــوش اســت 
  ميـدان فصـاحت سـر شـد      ش بـه  چون ربـاعي 

  کــه نصــيحت گــر اســکندر شــد يخضــر گــوي
  ن شـوخ پسـنديده صـفات   آست از وقت کشتي

  رســد صــد صــلوتدرســتان ن  تــا شکســتي بــه
  مانه خـوش اسـت  يبا حريف و غل کشتي خص…

  زمـين نغـز و دليرانـه خـوش اسـت       زدن او به
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  ي دارييچــه غــم از خصــم کــج انــديش هــوا
  ي دارييبــــر ســــر ورزشــــي و زور خــــدا

  گل بهشتي ثبات
  يخرقــه پوشــيده ز انــوار درخشــان رويــ    

ــو      ــا ه ــرة الّ ــش نع ــگ ک ــان بان ــر زم   ييه
ــس ــدم او   ب ــزد ق ــه ري ــاتک ــات از حرک   برک

ــات   ــات برک ــي حرک ــل ف ــد مث ــت گفتن   راس
ــر   ــگ از دلب ــتان از وي و زن ــه بس ــک توج   ي

ــگ از دلبــر    صــيقلي نيســت دريــن مرتبــه رن
  از سلسله فقر چـو مـن بسـته اوسـت    هرکس 

  قبض و بسط همه در قبضـة شايسـتة اوسـت   
ــه   ــتي ب ــره ز مس ــي نع ــاهو  زد يک ــداي ي   ص

  کـو کـو  وش کـو   صد هـزار از اثـرش فاختـه   
  نــور از شـــاهي  تــاجور فــرق بــراهيم بــه    

ــي ــ م ــل زدش خلّ ــگ خلي ــي  ت حــق بان   الله
  دو عالم طلب يـار خـوش اسـت    آري آري ز

  چار سو مهر صفت گرمي بازار خـوش اسـت  
  عـــروج عجمـــي طـــالع او يـــاور شـــد بـــه

  که در اقبال و هدي خضر شـد اسـکندر شـد   
ــع  ــاه رفي ــران ش ــب س ــرد در جي ــدرجات ب   ال

ــاد  ــد ب ــر آل محم ــد و ب ــر احم   صــلوات صب
  داري يچـــه غـــم از حادثـــة چـــرخ جفـــاي

ــدا  ــي و ذوق خـ ــر شورشـ ــر سـ   داري ييبـ
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  نجات» گل کشتي«مطرب   خطاب به
  مطربــــا بلبــــل بــــاغ چمــــن رنــــدان را 

  گــرم کـــن از دم خـــود انجمـــن رنـــدان را 
  نـــواز تينــک گــپ زن اربـــاب وفــا را بــه    

  نــواز ســر و پــا را بــه   بلبــل بــاغ دل بــي  
  ســـت بلـــيا  ت صـــيقل آئينـــة جـــانا هنالـــ

  ســت بلــي ا  تينــک تــاج ســر ســوختگان   
  نوبت تخت شلنگ است شـلنگ اسـت شـلنگ   

  چهرة يار فرنـگ اسـت فرنـگ اسـت فرنـگ     
ــاز      ــاب ني ــر ارب ــي ب ــل تلنگ ــه از اه ــو ک   ت

ــه   ــان ب ــر حريف ــا تلنگــي مکــن و به ــواز  ت   ن
 کــن محفـل پيــر و جــوان اســت مقــامي شــد  

ــزم خونا ــب ــامي شــد نه خــوراب   کــن ســت پي
  جــرک را ديــدة حيــرت زدة محشــر کــن    

 ــد ــه را ش ــن زمزم ــازه ک ــن  ت ــر ک ــي س   عراق
  از دل شـک را  درارغنون و ني و قـانون بـ  …

  کوک کن طوطـک و تنبـور و دف و شـينک را   
  جز از رندي و مستي چه خيال است اينجـا  به…

  قال و مقـال اسـت اينجـا    ةحق حق است و هم
 

ــد همــه در ســاغ   ر وحــدت مــي منصــور کنن
ــد    ــور کنن ــه ش ــد و هم ــد بياين ــه در وج   هم

  و شيشه همه مست محبـت باشـند   بي مي…
  ة صـحبت باشـند  ئمست و مدهوش هم از نش
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  است اينجـا  جز از رندي و مستي چه خيال  به
  قال و مقـال اسـت اينجـا    ةحق حق است و هم

  ثبات» گل بهشتي«مطرب   خطاب به
  جگـــر مســـتان را مطربـــا مـــرهم زخـــم   

  گــرم کـــن ســـينه مســـتان بســـر اوســـتان را   
  ســـاز پـــر زمزمـــه و نغمـــة دل ســـاز نـــواز   

ــواز      ــيراز نـ ــافظ شـ ــروي و حـ ــزل خسـ   غـ
  سـت بلـي  ا ات نـور و صـفاي دل و جـان    نغمه

ــان    ــيرين جه ــو ش ــور ت ــيا شــور طنب   ســت بل
  جنگ جنگ است به  جنگ است به  عشق به  با عقل  

  نهنـگ  عاشقي کام نهنـگ اسـت نهنـگ اسـت      
ــه    ــا اي دل و جــان را ب ــاز   مطرب ــو ن ــاي ت   اداه

ــه    ــهنوازي بـ ــي بنـــواز    شـ ــوا آر و غريبـ   نـ
   ــد ــامي ش ــت پي ــان اس ــل جن ــل اه ــن محف   ک

      کــن  بــزم اربــاب دالن اســت پيــامي شــد  
ــن     ــر ک ــي س ــازي و عراق ــه داري ز حج   هرچ

  غـــزل مغربـــي و شـــعر عراقـــي ســـر کـــن   
  در دل خويش مده ره ز سوي مـن شـک را  …  

  اشـــد دف و تنبـــور بـــزن دســـتک راگـــر نب  
  ذوق و همه وجد و همه حال است اينجـا همه …
  معشوق و وصال است اينجـا   ست بها همه وصل  

ــد       ــور کننـ ــادة منصـ ــي از بـ ــه وارفتگـ   همـ
  دل خـود دور کننـد   زهستي خويش و خودي ا  
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ــند    ــت باش ــزل هم ــرم رو من ــفت گ ــود ص   خ
  جهــد و رياضــت باشــند پــاي خــمِ جــام پــي

ــ ــدن غي ــال اســت اينجــا دي ــص کم ــه نق   ر هم
  سـت اينجـا  سر توحيـد همـه قـال و و مقـال ا    

و  حضرت ثبات که داراي سادگي و صفا ست از  ياي مثنوي» النّعيمضةرو«
اين مثنوي در مدح شيخ . نهايت است برجستگي بينيز در ساختگي و  بي

ار در برخي از اشع. عبدالقادر جيالني و مشايخ سلسلة قادريه نوشته شده است
  :آيد زير مي

  حضــرت شــيخ جهــان ســيد عبــدالقادر    
ــادر    ــد از وي ص ــات ش ــواع کرام ــه ان   آنک

  الـدين نـام   بو محمد بـودش کنّيـت و محـي   
  ش پي اسالم و هـدي محـي عظـام   دکه وجو

  نسـب  بـه  يبـود و حسـين   يم علـو اُ ياز سو
  بـــود آمـــاده پـــي تـــربيتش رحمـــت رب 

ــان و شــيوخ گــيال  ــوده اســت او ز بزرگ   نب
ــ  ــر زهـ ــابهـ ــان رؤس ذي ياد در آنجـ   شـ

  عجـــم را همـــه دريافتـــه بـــود ياولياهـــا
ــود     ــه ب ــه دريافت ــم را هم ــل هم ــرة اه   زم

  دعــوت گشــته همســتجابِ در حــق در همــ
ــته   ــت گشـ ــاب طريقـ ــة اربـ ــه و کعبـ   قبلـ

 وخمسة نظامي , در پيروي و برطراز خمسة خسرو» عبرت افزا«مثنوي 
و تصنيف اواخر عمر شريف حضرت ثبات  تحرير آمده است  خمسة جامي به

داعي اجل را  مصنّفمختلف نظم شده بود که   چهار مثنوي در چهار وزن. است
  .خمس گردد ستلبيک گفته و اين ربع نتوان
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و در  گفتند سعدي و نظامي مي ،چين خسرو حضرت ثبات خودشان را خوشه
در . آوردند نمياين سخنوران اهل زبان  با یهيچ وقت گمان مقايسه و برابر

ي امثنوي اولين نيز دار. شود هر مثنوي از حمد و نعت شروع مي» افزا عبرت«
و  رحجمال عليو شاه  رحو شاه اميرالدين رحمنقبت در شان حضرت مخدوم جهان

  :الملک مثالً در مدح حضرت مخدوم. است رحشاه واليت علي
ــاني   ــيم درفشـ ــون بکنـ ــاني   اکنـ ــزمِ معـ ــدحت قلـ   در مـ

ــاني صــدر انجمــن خــدا  خيــل ايــل دينــان  بگزيــده    بين
  نـام احمـد   با دين شرف و بـه   صحـــامي شـــريعت محمـــد

ــي ــاج   ب ــر و ت ــاهيپافس   يک نگـاهي  واصل کن حق به  ادش
ــه   رايـت  ردبر کنگـرة عـرش بـ    ــا ب ــت  يکت ــت و دراي   دراس

ــو   التّـــاجةدر افســـر فقـــر در    اجدر علــم ســلوک بحــر م
ــ  زر و سـيم  بر مسند فقر بي… ــيم  گاورن ــت اقل ــين هف   نش

ــربيتش عجا ــدر ت   نطقش اعجـاز  در هر سخني به  ب انــدازي
ــ ــايق کشّـ ــت حقـ   اق دقيقـــــة دقـــــايقدقّـــــ  اف حقيقـ

ــيم دل  تعلــيم نبــوتش بــه ةمشــکو… ــليم  اقل ــرده تس   اش ک
  فردوس بـرين نشـيمنش بـاد     در عذر مليـک مسـکنش بـاد   

 حضرت اند دهوهفت پيکر سر در پيروي نعت شريف که نظامي گنجوي 
  .نمايند ثبات هم پرش خيال مي
  :از هفت پيکر نظامي

  خــــاتم آخــــر آفــــرينش کــــار  نقطــــة خلــــق اولــــين پرکــــار
  التـــاج عقـــد تـــاج ســـخن   ةدر  وبر بـــاغ هفـــت چـــرخ کهـــننـــ

ــه …  ــات را مايــ ــي و امهــ ــايه   امــ   عــرش فرســاي و عــرش را س
  چــار بــالش نــه واليــت خــاک      پـــنج نوبـــت زن شـــريعت پـــاک

  رطب تـر ز نخـل خشـک افشـاند      افشـاند  کشـ م نفسش بر هوا چـو 
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  :افزاي ثبات از عبرت
ــار   ــين پرکــ ــور اولــ ــة نــ ــرار    لمعــ ــوة اسـ ــر ز جلـ ــرين سـ   آخـ
ــن  ــاض زمــ ــرو آزاد در ريــ   شــعبة نــورس از درخــت کهــن     ســ

  مقتـــداي رســـل حبيـــب خـــداي  دوسـراي  ةکيست جز ذات خواجـ 
ــه   آ ــر مايـ ــت پـ ــرينش بدوسـ ــه  فـ ــاية او بــ ــايه ســ ــور همســ   نــ

ــوث  ــوض ک ــاک ح ــي ز اعطين ــمه  ر نم ــوالک اي شــ ــاقبش لــ   از منــ
ــاغ خشــک افشــاند   آهوي خلق او چـو مشـک افشـاند    ــدر دم   تــري ان

  :از بوستان سعدي. سعدي هم اشعار ثبات خوب آمده استپيروی از در 
ــرين     نـــام جهانـــدار جـــان آفـــرين هبـــ ــان آف ــر زب ــخن ب ــيم س   حک

ــوزش   خداونـــد بخشـــنده و دســـتگير   ــابخش و پ ــريم خط ــذير ک   پ
  بهر در که شـد هـيچ عـزّت نيافـت      تاخـت  عزيزي که از درگهش سر بـه 

ــراز  ــردون فـ ــاهان گـ ــرِ پادشـ ــه  سـ ــاز   بـ ــينِ نيـ ــر زمـ ــاه او بـ   درگـ
  ٭

ــيم  ــل الشّـ ــجايا جميـ ــريم السـ ــفيع    کـ ــا شــ ــي البرايــ ــم نبــ   االمــ
  امـــين خـــدا مهـــبط جبرئيـــل     ليامـــام رســـل پيشـــواي ســـب   

ــدي   الـوري خواجـة بعـث و نشـر     شفيع ــام اله ــوان حشــر ام   صــدر دي
ــت     کليمي که چرخ فلک طـور اوسـت   ــور اوس ــو ن ــا پرت ــه نوره   هم
ــرآن درســت  ــاکرده ق ــب  يتيمــي کــه ن ــت   کت ــت بشس ــد ملّ ــة چن   خان
  تمکين و جاه از ملـک برگذشـت   به  شبي بر نشست از فلـک برگذشـت  

  :رحاز عبرت افزاي ثبات
  بهر بنـده بـيش از رگ جـان قـرين      نـــام خداونـــد عـــرش بـــرين بـــه
ــي   بـــرا ز ضـــد و ز شـــبه و نظيـــرم ــي ب ــه ول ــر  شهنش ــير و وزي   مش

ــ  ــر ادراک کُ ــتافتنخــرد به   ش تــار و پــودي نيافــتا ز آگــاهي  هش ش
  ســوي حقيقــت کشــد از مجــاز  بــه  دل از عشق سـوز و گـداز   ردهد د

  ٭
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ــرم  ــل الکـ ــا جزيـ ــيم العطايـ ــم    عظـ ــل االمـ ــا کفيـ ــل الخطايـ   مزيـ
  رحيـــل الســـبيل مطـــاع کريمـــان  مـــالد رســـوالن عـــديم العـــديل
ــا  کريم البشر صـاحب طيـب و نشـر    ــفيع عصـ ــر ةشـ   امـــم روز حشـ
  چو خورشيد و مه ساية نـور اوسـت    ازل تا ابـد در جهـان شـور اوسـت    
ــل  چو بهر شفاعت ميان بست جسـت  ــيت  عم ــة معص ــت  نام ــا بشس   ه

  معــراج از نُــه فلــک درگذشــت  بــه  همت ز ملک و ملـک درگذشـت   به
 مصنّفده موجود آ به» نان و پنير«جواب مثنوي  در» شهد و شکر«مثنوي 

 حضرت ثبات. نان و پنير بر صوفيان کرام و روش آنها اعتراض آورده است
» نان و پنير« بِو ضعف بصارت در جوا نيرووجود پيرانه سالي و اضمحالل   با

  .اند ها پرداخته نوشته و جوابات مسکت بر آن اعتراض» شهد و شکر«مثنوي 
در لطافت زبان و ندرت بيان و خوبي اسلوب و ادا و  »شهد و شکر«

لذّت و  ،انگيزي رواني و دل ،صالبت استدالل مرتبة بلند و در چستي بندش
  .دارد را شيريني اشعار اهل زبان ايران

شان هم پيرو اساتيد شعر و هنر ايران  هاي شاه امين احمد ثبات در غزل
هاي  نمايند که بيشتر از غزل فظ ميآيند و مخصوصاً تبعيت خواجة حا يمنظر  به

حافظ پيروی برخي از اشعار غزليات که در . کند داللت مي ثبات بدين ادعا
  :شود نقل مي هنمون عنوان به نوشته شده است در زير

  مرا بيهارقياس کن ز گلستان من 
  :حافظ

  فريـاد آمـد   حالتي رفت که محراب به  در نمازم خم ابروي تـو در يادآمـد  
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  :ثبات غزل
ــد    ــه آزاد آم ــرم از کل ــش و س ــايم از کف   پ

  هـاي جهـان شـاد آمـد     عشق تو ز غـم  دل به
ــه  ــيد ب ــوا   بخــت جمش ــان ه ــاية مرغ   آن س

ــد   ــاد آم ــه برب ــردش دوران هم ــه از گ   وه ک
  در ســر ليلــي و شــيرين دل قــيس و فرهــاد

  در جهــان کيســت کــه از بنــد غــم آزاد آمــد
  مـــردن و ســـوختن و ســـاختن و آشـــفتن 

  دهـر ايـن همـه بيـداد آمـد      يکي عشق بـه  از
ــابم  ــوق ز بـــس بيتـ ــة شـ ــد در مرحلـ   ديـ

ــک بــه  بــي ــان بــود جــرس لي   فريــاد آمــد زب
  شـاد گتحسـين ب  ميمت دهن خويش به هم به

ــد     ــاد آم ــاط ازل ص ــو ز خطّ ــين ت ــم يق   ه
ــر ورق دهــر کشــد   ــو ب ــا شــبيه خــوش ت   ت

  مـــوي قلـــم مـــاني و بهـــزاد آمـــد ةبســـت
  محبـت خـالي   کي ز عشاق شد ايـن دشـت  

ــد    ــاد آم ــه فره ــر از بادي ــون اگ ــت مجن   رف
ــات   ــوش ثب ــتنم گشــت فرام ــتي خويش   هس

ــد    ــاد آم ــرم ي ــت نظ ــوخ بهش ــه آن ش   هرگ
  :حافظ

  دوش وقت سحر از غصّـه نجـاتم دادنـد   
  ن ظلمـت شـب آب حيـاتم دادنـد    آ وندر
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  :غزل ثبات
ــد  در ازل چــون ــراتم دادن   ز غــم عشــق ب

  دنــداز غــم و غصّــه کــونين نجــاتم دا   
ــه ــد هــم ســراپا ب ــم کردن ــر ذات   درون مظه

ـ    بـر خلعـت زيبـاي صـفاتم دادنـد       ههم ب
  فلک اين مرتبـه تـا حشـر نيابـد نـه ملـک      

ــد    ــاتم دادن ــر درج ــق فرات ــه خل ــز هم   ک
  واسـطه آورد مگـر بـر سـر جـود      فضل بي

ــد   ــاتم دادن ــدين برک ــه چن ــده ک ــزد نادي   م
ــافعِ روز جــزا آنکــه شــد از روز ازل      ش

  ن او در عرصـــاتم دادنـــد ســـاية دامـــ 
  همه تشـنگي از آتـش هجـر     مرده بودم به

  کــه بــدان مــژدة وصــل آب حيــاتم دادنــد
ــدس ســراي ملکــوت   ــر ســر انجمــن ق   ب
ــ ــد    يا هنکت ــاتم دادن ــم نک ــر فه ــود اگ   ب

  سـت کـه شـکرم نتـوانم کـردن       چه عطايي
ــد  ــاتم دادن ــدرين راه خطــر صــبر و ثب   کان

  ثبـات حافظ آسا که زبانم شـکرين گشـت   
  سـت کـزان شـاخ نبـاتم دادنـد      اجر صبري

  :حافظ
  حاصل کارگه کون و مکان اين همـه نيسـت  

  باده پيش آر که اسباب جهان اين همـه نيسـت  
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  :غزل ثبات
  که جـان ايـن همـه نيسـت     رسر يا  جان فدا کن به

  وز جهان روي بگردان که جهان ايـن همـه نيسـت   
ــد   ــد محبـــت باشـ ــان نقـ ــر دو جهـ ــل هـ   حاصـ

  ده کــون و مکــان ايــن همــه نيســتيــپــيش مــا فا
ــي  ــدا مــ ــوار خــ ــوة انــ ــان جلــ ــنم در بتــ   بيــ

  ورنه ما را غـرض از روي بتـان ايـن همـه نيسـت     
ــه  چــه بهشــتي ــد ب ــن آي ــان م ــه جان ــار ســت ک   کن

  حــور عــين و ارم و بــاغ جنــان ايــن همــه نيســت 
  عهــد مجنــون ز پــي عشــق و محبــت خــوش بــود

  ايـن همـه نيسـت    ازين دور و محبت کـه زمـان   هآ
ــي ــک   ب ــار اســت ولي ــا هســتي ي ــان هســتي م   گم

  زبــان ايــن همــه نيســت آيــد ايــن راز ز دل تــا بــه
  تر است آنکه چـو پروانـه بسـوزد در عشـق     خوش

ــ   و شــيون و فريــاد و زيــان ايــن همــه نيســت  هنال
  ست که حـافظ گفتـه اسـت   ا  اي ثبات اين غزل آن

  حاصــل کارگــه کــون و مکــان ايــن همــه نيســت 
بضاعت و لياقت استادانه خود را طوري  بيهاردست  اين شاعر توانا و چيره

  :سرايد ابراز محسوسات خود چنين مي  درحس کرده که 
  يکتــاي جهــان هدانشــکد  مــنم امــروز بــه

  دهـن چـار زبـان    تر نوازي نهدم چون بـه 
همين . شوند محسوب مي بيهاردر  تصوفحضرت ثبات يکي از قهرمانان 

  .در اشعارشان فيض گستري روح حافظ پيداستاست که 
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شمار صوفيان  است و بي  مقام حافظ خيلي ارفع ،و عرفان تصوفدر دنياي 
. اند گرفتهحافظ شيرازي استفاده  هاز روح خواج بيهارسرا مخصوصاً در  سخن

در حضرت ثبات . سزد را مي همين عالي مرتبت يسراي سخن  تعلّي شاعرانه به
  :سرايد مي ودوصف سخنداني خ

  داني خـويش  کنم روز شب از يمن سخن مي
  صيد خوبان معـاني ز پـري خـواني خـويش    

  منکـــه در قلـــزم مـــواج دوانـــدم مرکـــب 
ــه ــايند بـ ــب   نگشـ ــخندانان لـ ــازه سـ   پيغـ

  سخن آميخت کسان طعنـه زدنـد   با گر کسي
  گرگ آسـا همـه ابنـاي زمـان پوسـت کننـد      

ــاد   ــندم افتـ ــالي پسـ ــرز ابوالعـ   روش و طـ
  دل ايـن پـيش نهـاد    که مرا بود ز عمـري بـه  

ــدي   پــسِ ــه نشــينم چن ــه پيغول ــار ن ــن ک   اي
  ١روي ظلمتکـــدة دهـــر نبيـــنم چنـــدي   

  )ه  ۱۳۰۲ -  ۱۲۵۴( رحآبادي ي عظيميسيد محمد يحيي ابوالعال) ۱۴(
  اين که خلق خواند ما را شاديم به

  بـوالعـالء محـمد يحيـي هديـوان
  به رحييي ابن سيد شاه وجه اهللا ابوالعاليعالسيد شاه محمد يحيي ابوال

 حصول در. جهان گشودند  به  چشمه  ١٢٥٤المرجب در سال  رجب ١٤تاريخ 
اشتغال داشته و  رحيياهللا ابوالعال پدر و عم خود سيد لطف بهي يتحصيالت ابتدا

 هاي فارسي و مقدمات عربي دورة متوسط و عالي را از موالنا محمد سعيد کتاب
پايان رسانيده و در فن شعر و سخن هم از موالنا   آبادي به حسرت عظيم

                                                      
.٢١١ص , مثنوي گل بهشتي  .١
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ي يکي از فضالي نامور يشاه محمد يحيي ابوالعال. حسرت شرف تلمذ گرفته
  :گويند بودند چنانکه مي) اآگر(ان شان از اکبرآباد کنيا. روند شمار مي  آباد به عظيم

ــاد اســت  ــهر اکبرآب   آبـاد اسـت   تر که ز جنّت فزون  مســکنم ش
  نجا قبور اجـداد اسـت  آ در هم  در آنجاست مسـکن اصـلي   هم

ي يزبان اردو و فارسي و عربي يکسان دستگاه کامل و در شعرگو بهايشان 
 در فقه و اصول و حديث و تفسير قرآني نيز دست داشته. مقام ممتاز داشتند

ر خود بيعت دست پدر بزرگوا  هيه بيسلسلة ابوالعال  دره  ١٢٦٥در سال . است
زندگاني را وداع ه  ١٢٦٦ي در سال ياهللا ابوالعال در همين سال شاه وجه. نمودند

. ي نشستنديسن دوازده سالگي بر سجادة آبا  گفتند و شاه محمد يحيي به
ده سالگي عمر خود ازدواج جه  واجة اشرف علي بهخدختر با حضرت يحيي 

وجود   ي و يک دختر از آن بهالعلي و سيد مهدردو پسر سيد نو کردند که
نورالعلي در طفلي درگذشت و محمد مهدي زندگاني کرد و پس از . آمدند

  .نشين شد ي سجادهيوفات جناب يحيي ابوالعال
المرتبت و در اردو و  دست و عظيم شاه محمد يحيي شاعري بودند چيره

م خود جناب محتر داييابتدا ايشان از در . سرودند تکلّفانه شعر مي فارسي بي
بشارت علي خفا لکهنوي اصالح شعري گرفته و پس از مرگش در تالمذة 

شاه محمد يحيي در آن زمان از علما و فضال . آبادي شامل گرديد حسرت عظيم
درس و  رفته و همواره وقت عزيز خود را به شمار مي  آباد به سربرآوردة عظيم

ر و امراي عالي قدر معاصر شعراي نامو با تدريس علوم اسالميه صرف نموده و
ه ابوالعالييچون بيعت و اجازت و خالفت در سلسلة . ارتباط خاص داشتند

عشق حضرت سيدنا امير ابوالعالء اکبرآبادي قدس سره که بناي  ،گرفته بودند
در دل شاه محمد يحيي شورشي , شان نهاده شده استيه از اابوالعالييسلسلة 

شاه يحيي ديوان غزليات . آنحضرت در آگره کشيد تا مرقد که او راپيدا کرد 
شان دربارة سيدنا امير ابوالعال قدس سره  مندانهسرتاسر حاوي اشعار عقيدت
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اين ديوان بزرگ حضرت  برعالوه . آمده است» فتوحات شوق«گرديد که نامش 
در سال  .ازبين رفتهداشتند که در طي سفر کلکتّه  بياض ديگري مي ،يحيي
  .اهللا نمودند فريضه حج بيت يمسافرت حجاز براي ادا  اه يحيي رو بهشه  ١٢٩٦

ايشان . هاي تاريخي شاه محمد يحيي بيرون از شمار باقي مانده است قطعه
شرح اشعار مشکل و حاشيه بر مثنويات نوشته بودند ولي متأسفانه اکنون هيچ از 

تاريخي  هاران قطعمشتمل بر هز» کنزالتّواريخ«نسخة خطّي . اين در دست نيست
محفوظ است که بر  ٣٨٨٣ ةپور تحت شمار خانة مشرقي بانکيان در کتاباز ايش

حضرت . کند داللت مي مصنّفنويسي  گويي و تاريخ قدرت کالم و برجسته
حادثات و ه  ١٢٩٩تا سال  صسعادت رسول مقبول با يحيي بااللتزام از والدت

 را عات نموده و نام همين کتابوار ضبط قط واقعات معروف و مشهور را تاريخ
  .اند نهاده» کنزالتواريخ«

 ترتيب يافته و بهه  ١٣٠١ديوان شاه محمد يحيي در سال » فتوحات شوق«
 هصفح ٥٥٢چاپ و منتشر گرديده و بر ه  ١٣٠٣تاريخ هشتم صفر روز دوشنبه  

 تقطيع کالن طرفه ارمغان براي سالکان طريقت عموماً و از بهر رهروان طريقت
و هشت سال  لچه ابوالعالييشاه يحيي . باشد میه خصوصاً ابوالعالييليه اع

ه  ١٣٠٢قعده روز دوشنبه ساله  ست و ششم ذييتاريخ ب  زندگاني کردند و به
نوشته شده است » فتوحات شوق«الطبع متةدر خا. روي در نقاب خاک کشيدند

  :که
ست و يريخ بتا  حکم قضا و قدر به  اين کتاب به مصنّفجناب ناظم «

ست يب  عارضة اسهال وباء مبتال گشته به  قعده روز يکشنبه به پنجم ذي
 و ششم روز دوشنبه وقت نواخت هشت ساعت نهار جان شيرين به

مريدان . جنّت جاوداني برد  آفرين سپرد و رخت ازين عالم فاني به جان 
و  بروز سياه نشستند و طلّا  و مسترشدان و دوستان در ماتمش به

  :تيغ تيز رنج و الم خستند  صحاب و احباب از غمش دل و جگر بها
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  عشق چـه آسـان نمـود آه چـه دشـوار بـود      
  ١”هجر چه دشوار بود يار چـه آسـان گرفـت   

جناب موالنا محمد سعيد حسرت  ،استاد شاه محمد يحيي قدس سره
عه قط. نظم کردند را قطعات رحلت شان» البالغت قسطاس« مصنّفآبادي  عظيم

  :عربي در زير نقل شود
  رده اهللا حيــاض اجلنــة اَو  يا اَسفاک مات حممد حييي
  اَسکنه اهللا ريـاض اجلنـة    قال لقلـيب ملـک تارخيـاً   

  ه ١٣٠٢            
  :اند و شاه محمد مهدي فرزند ارجمند صاحب ديوان گفته

  بـاغ جنـان   چو کرد نقل مکان زين جهان بـه 
ــدر « ــاب پ ــم جن ــال  »غ ــتم س ــتش گف   رحل

  ه ١٣٠٢    
و قطعة ديگر از حضرت سيد شاه عزيزالدين حسين صاحب قدس سره 

مرشد طريقت جناب شاه  ،ابن مير سيد مبارک حسين قدس سره داناپوري
و طريقت نشان  تصوفنقل آيد که مقام ايشان را در  در زير به رحمحمد يحيي

  :دهد مي
  نـور ذات قـديم   شد چـو زنـده بـه     رعفقـر و زهـد و و    شاه يحيـي بـه  

ــاني   ــالم فــ ــود عــ ــره بنمــ ــم    تيــ ــر ن ــش پ ــد از غم ــدة دل ش   دي
  دفتـــر نظـــم و نثـــر شـــد بـــرهم  يک سر از موت آن خجسته صـفات 

ــه ــن   ب ــاب رک ــل جن ــدين طفي ــالم    رحال ــنعم عـ ــت ز مـ ــت نعمـ   يافـ
  برکـــات و فيـــوض داشـــت اتـــم  بـــــود ابـــــوالعالييقمـــــري و 

  نســـبت فقـــر داشـــت او محکـــم  ناز مبــارک حســين قطــب زمــا   
  او ز لطــف و کــرم  نظــري کــن بــه  رضحــــق آل عبــــا يــــاالهي بــــه

                                                      
.٥٥٣ص , فتوحات شوق  .١
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  صاحمــد شــفيع امــم   بــا حشــر  دعـــاي عزيـــز کـــن يـــارب  بـــه
ــدا  ــاريخ آن ولــــي خــ   گفــتم »عاشــق خــاص بــوالعال  «  پــــي تــ

  ه ١٣٠٢            
حق اين است که حضرت يحيي عاشق خاص سيدنا ابوالعال قدس سره 

دلپذير و شورانگيز   محتوي صدها غزل» فتوحات شوق«د و همين است که بودن
و عاشقانه کامالً تنها در عشق حضرت امير ابوالعالء قدس سره نوشته شده 

 ،مانند نظير و بي آور و بي ست شگفت در دنياي شعر و ادب اين کاري. است
يحيي در  سالست و فصاحت زبان که از هر شعر ديوان پيداست بر مقام شامخ

  .کند فن شاعري اشارت مي
 از کالم شاه محمد يحيي که معتقدات و مشرب و مشخّصات اي هاينک نمون

  :نمايد شان را مطرح مي سخنوري
ــه    ــود ب ــال خ ــارب جم ــوالعال  ي ــال اب   جم

ــي     ــد جــان گرام ــه نق ــا ک ــنم فــدا   بنم   ک
ــاک  ــل اميـــر پـ   جـــز آرزوي دولـــت وصـ

ــدعا    ــود و م ــب و مقص ــرا دو مطل ــود م   نب
ــته    ــاکش نشس ــر در پ ــت ب ــري گذش   ام عم

  ديــدة ســر حســن دلربــا    تــا بنگــرم بــه  
ــدا   ــاه خـ ــردش نگـ ــريماز گـ   بينش اي کـ

ــا    ــادة ان ــن از ب ــر و روح م ــت س ــن مس   ک
  در اشـــتياق يـــک نظـــر رحمـــت و کـــرم

ــب ــه    ش ــرديم نال ــو ک ــتان ت ــر آس ــا ب ــا ه   ه
ــب    ــاک در حبي ــم ز خ ــل چش ــرديم کح   ک
ــه ــال  داده بـ ــور و انجـ ــود نـ ــدة دل خـ   ديـ

  الرســـولبضـــعةبـــر آســـتان بنـــت نبـــي 
  بــر درگــه علــي ولـــي شــاه هــل اتـــي     
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  در حضرت حسـين و حسـن زيـن عابـدين    
ــدي   ــه هـ ــر شـ ــاقر و جعفـ ــاه بـ   در بارگـ

  در کـــــاظم امـــــام ايـــــم رو بـــــه آورده
ــي    ــامن عل ــامن ث ــاب ض ــاهي جن ــا گ   رض

ــام    ــکري ام ــي عس ــي و نق ــرت تق   از حض
ــا    ــدي امامنـ ــو مهـ ــوي تـ ــت قـ   دو حجـ

  چـــارده امـــام بـــا زده تـــن وبـــا ايـــن دوا
ــا هــم ــه  ب ــار و ب ــار ي   صازواج مصــطفي چه

ــه   ــودم ب ــويش نم ــار درد خ ــاز  اظه ــد ني   ص
ــه  آورده ــفيع بـ ــدا  ام شـ ــت اي خـ   درگاهـ

ــزدم آورد     ــک ن ــرگ مل ــام م ــون پي ــا چ   ت
  پـــرده و حجـــاب ببيـــنم رخ تـــرا    بـــي

ــه   ــله بـ ــران سلسـ ــند  پيـ ــددگاريم رسـ   مـ
  گيرنــد از دو دســت مــن پــا شکســته را    

ــه ــال   وج ــاحب الجم ــدا ص ــي خ   اهللا آن ول
ــا     ــتگير م ــا دس ــد م ــت و مرش ــو والدس   ک

  قبــــر روي ابــــوالعال بنمايــــد مــــرا بــــه
ــا   ــورِ کبريـ ــر نـ ــد بنگـ ــه ياولَـ ــد کـ   گويـ

  ام ت ســـر نهـــادها بنـــدگي يــا بـــوالعال بـــه 
  جــاي ده مــرا  تدر کعبــة وصــالِ خــود  

  عهد صـبا بسـر شـد و وقـت شـباب رفـت      
ــري  ــيدپيـ ــته رسـ ــادة و گشـ ــا ام آمـ   فنـ
  در آرزوي ديــــدن رخســــار پــــاک تــــو

ــدام وا  ــرگس م ــم چشــم شــوق چــو ن   داري
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  عو بتول پـاک  صو نفس رسول صبهر رسول
  رضابـن مرتضـي   عبـراي حسـين   عبهر حسن

ــدار    ــاس نام ــرت عب ــاب حض ــر جن   رضبه
ــربال    ــهيدان کـ ــام شـ ــي تمـ ــاها پـ   رضشـ

  رضو پـي خواجـه نقشـبند    رضبهر معين دين
ــو   ــاهد الهـ ــال شـ ــا جمـ ــيبنمـ   ردا ت بـ

  کن مست روح و سر مـن از علـم سـر سـر    
ــه   ــنم ب ــويم و بي ــال صــحيح گ ــرا ق ــود ت   خ

  رســد پايــان نمــي يحيــي حــديث عشــق بــه
ــه   ــو ب ــوان ت ــدا   دي ــت ابت ــت ياف ــن غزل   اي

  چـــون ابتـــداي کـــار مـــن آمـــد ابـــوالعال
  االنتـــــها اليـــــه لنـــــا اکمـــــل املنـــــا

  ٭
  سـت ا مـن ايمـان مـن   بوالعال دين   سـت ا بوالعال هم تن و هم جان مـن 

  …مـن اسـت  بوالعال غايت عرفان   بــوالعال مقصــد و مقصــودم هســت
ــرآن    بـــوالعال مصـــحف نـــاطق باشـــد ــي ق ــوالعال معن ــت ب ــن اس   م
ــک مـــن اي يحيـــي  ــوالعال مالـ   مـن اسـت  بوالعال حاکم و سـلطان    بـ

حضرت يحيي در بين شناوران قلزم وحدت وجود مقام قهرماني را دارا 
شان نقل  جاي ديوان از جا به هنمونعنوان  بهه در اشعار زيرين که اند چنانک بوده
  :شود پيداست مي

  ز صـهباي انــا کـن رحــم بـر مــا     شوم سرمسـت توحيـد وجـودي   
  ٭

ــا     سر من همين گويـد سـخن   حق به ــا انــ ــا الّــ ــا انــ ــه الّــ   الالــ
  ٭
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  گــاه در ديــر مــنم ،گــاهي در کعبــه  ســير مــنم در کوچــة توحيــد ســبک
ــي   والعال وحـدت بخـت  دارم از نور ب ــه ب ــنم  واهللا ک ــر م ــر و الغي   نظي

  ٭
ــا       ــي ان ــا انّ ــي ان ــتال انّ ــودم مب ــويش ب ــر خ   ب

ــا      ــي ان ــا انّ ــي ان ــوالعال انّ ــق ب ــوش عش   زد ج
ـ نشـان   وحدت بـي  بودم به   داسـتان  ا بـوالعال هـم  ب

ــا     ــي انـ ــا انّـ ــي انـ ــا انّـ ــور انـ ــتم شـ   برداشـ
  بر حسن خود مفتون شدم بر خويشتن مجنون شـدم 

  العال گشــتم فــدا انّــي انــا انّــي انــا     بــر بــو 
  تاب و تـوان خـود مـنم روح و روان خـود مـنم     

ــا       ــي ان ــا انّ ــي ان ــنا انّ ــتم آش ــويش هس ــا خ   ب
  بـين نظـر   داري اگـر حـق   در بوالعال حق را نگـر 

ــا      ــي ان ــا انّ ــي ان ــا انّ ــق نم ــالش ح ــد جم   باش
 شيوة هاي معروف حافظ و جامي و نظاير آن حضرت يحيي هم به در زمينه

  :مثالً. سرايند خاص خود مي
  کـام مـا   ساقي بيـا کـه دور فلـک شـد بـه     

  پـــر از والي ســـيدنا گشـــت جـــام مـــا
  تــا همکــالم خــويش مــرا کــرد ابــوالعالء

ــا    ــالم م ــد از ک ــوه کن ــحيح جل ــال ص   ق
  ديوانــــة جمــــال اميــــر ابــــوالعالء   

  سـت نـام مـا   ا در اصطالح عشـق همـين  
  انجمـــن بـــوالعال مقـــام تـــا يـــافتم بـــه

ــرش معلّــ   اع ــود ز ع ــي ب ــا ل ــام م   ي مق
 



  ٢٦٥ /فصل چهارم 

  

ــوالعال   ــيد اب ــرت س ــاب حض ــي جن   يحي
ــي ــد ول ــا  باش ــام م ــر و ام ــد و پي   و مرش

  ٭
  قطب عـالم سـر رحمـن الغيـاث      بوالعال اي غـوث دوران الغيـاث  

  اي طبيـــب دردمنـــدان الغيـــاث  ام دلخســته ،عــاجزم ،دردمنــدم
  الغيـــاث مـــا مريـــدان الغيـــاث  بـــاز از يحيـــاي ديوانـــه شـــنو

  ٭
  سـت هـواهللا   مکـان  و در ارض و سما کون

ــواهللا ــان ،پيداســـت هـ ــواهللا نهـ   ســـت هـ
  سـت نگـه کــن  ا تنزيـه عيــان   در کعبـه بـه  

ــه  ــر ب ــان  در دي ــبيه بت ــت هــواهللا ا تش   س
ــو  ــيدنا ه ــنم و س ــي م ــا هســت, يحي   و ان

  ســت هــواهللا ميــان ايــن ســر مــن و او بــه

  )ه ۱۳۲۳ - ۱۲۵۹( رحسيد شاه نذيرالحق فايز پهلواروي) ۱۵(
  نواي کلک تو فايز پسند عشّاق است

  اند سـرايان دهر فـن زده اگرچـه نغمه
فرزند ارجمند شاه نصيرالحق نصير ابن , فايز تخلّص, سيد نذيرالحق نام
تا عبداهللا ابن جعفر  شان اباً عن جد سلسلة نسب. ودندشاه ظهورالحق ظهور ب

شاه . اند سيد حسنی الحسينی آمده به رسد و از جانب والدة ماجده مي رضطيار
صفر المظفر شب  ٢٤به تاريخ  نذيرالحق در خانواده علم و عرفان پهلواری

قطعة تاريخ حضرت وصی پهلواری . هـ پا بعرصه جهان گذاشتند ١٢٥٩يکشنبه 
  :چنين نظم فرموده
  گل ز بـاغ مجيـب  دسته رست اين   سـت و چـار صـفر   يشب يکشنبه ب

 ــان پ ــده جه ــورش ش ــوراز ظه   »چــراغ مجيــب«گشــت تــاريخ او   رن
  ه ١٢٥٩                           
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جد خود  را در محضري از پدربزرگوار گرفته و متوسطات يتحصيالت ابتدا
محترم خود شاه علي  جناب قاضي مخدوم عالم مخدوم پهلواروي و عم

  .پايان رسانيدند اميرالحق قدس سره به
داشته  غني پهلواروي عبدالغني محدث متخلّص بهبيعت و اجازت از حافظ شاه 

در ادبيات و فرهنگ فارسي . گرديدند سلسلهمجاز  ،و از شاه علي اميرالحق امير
هزاران محاورات فارسي «الصّالحين ةصاحب تذکر گفتة به. داراي يد طولي بودند

شرف تلمذ در فن شعر و سخن جناب فايز را از قاضي . »داشتند نوک زبان مي
  .مخدوم عالم مخدوم حاصل شد

حديث و تفسير و فن مناظره حتّي از , از منطق و فلسفه و فقه و اصول فقه
موالنا سيد . پزشکي يوناني و هوميوپيتهي وقوف تامه و اشتغال بسيار نمودند

  :گويند شان مي فضيلت حسين خادم در قطعة تاريخ وفات
ــن    ــن صــديق م ــق م ــن رفي ــيس م ــن ان ــب م   حبي

  ســن مخــدوم جهــان آمــدلقــش حخُ ةأکــه در مــر
  علم دين و صرف و نحو و منطق دسـتگاهي داشـت   به

  ثالــث فــرد و طپــان آمــد    يفــن شــعرگوي  بــه
  ز دل از بيدلي شد صبر و خادم را جگر خـون شـد  

ــو  ــائز  «چ ــذيرالحق ف ــا ن ــد   »موالن ــان آم ــر زب   ب
  ه ١٣٢٣=  ١٣٢٥-٢           

در  »الشفا مواهب«زبان فارسي و  در منطق بهطور رسالة کبري  به» خزاين منطق«
و » القرأت و التجويد التمهيد في«, در فن رمل» اعجازالرمل«فن طب و 

عالوه . جناب فايز است ارزشمنددر بارة محاورات فارسي از آثار » قندپارسي«
و ديوان دوم در تحرير فايز باقي مانده  ازبين رفتهين ديوان نخستين شان که بر ا
ترتيب ه  ١٣٨٤ت که از سعي و کوشش بليغ دکتر خواجه افضل امام در سال اس

  .مقدمة مفيد چاپ و منتشر گرديد با يافت و
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هاي ازدواج منسلک گشتند و از آن يک پسر و  حضرت فايز دوبار در رشته
ست و بر فرزند ارجمند  ها جاري شان نسلاي وجود آمدند که از  پنج دختر به

لدين تمنّا عمادي مقوله الولد سراالبيه صادق آمده و او هم در ا فايز موالنا محي
  .شعراي نامور فارسي عصر مقام ممتاز را دارا بودند

خود قاضي مخدوم عالم  بزرگوارنذيرالحق فايز پس از وفات جد شاه 
در  رحالدين راستي فردوسي نشين آستانة مخدوم سيد منهاج مخدوم سجاده

تاريخ   حضرت فايز به. نشين و متولّي آستانة عاليه شدند پهلواري شريف سجاده
دست از جان برفشاندند و ه  ١٣٢٣الحرام وقت نماز عصر در سال  سيزده محرم

  .آسودة خاک گشتند رحدرگاه لعل ميان  نزد مرقد شاه غالم نقشبند سجاد به رد
شاعر  ي گرفته و شاعر ابن شاعر ابنيارث آبا ازجناب فايز هنر و شعر را 

گويان محدود گرديد و فکر سخن در زبان  رشان حلقة فارسيصدر ع. اند بوده
آبادي که  بدين سبب موالنا محمد سعيد حسرت عظيم. اردو رواج گرفته بود

نامة   يکي از معاصرين بزرگ فايز بودند خواجة عزيزالدين عزيز کشميري را به
  :نويسند محبت مي

اند چند  ر طرح مشاعره انداختهاز يک سال راجه سکهراج بهاد«
اند هجوم  چهار مجلس تخميناً قرار داده, مشاعره گذشته است

  .١»گويان کمتراند فارسي. اردوگويان است
 شده بود وليمتغير ل شعري در زبان فارسي اچند که در آن زمان احو هر
ايران کردند حتّي شعراي  شعرا و فضالي فارسي مجلس شعري برپا مي اخصّ
آباد  عظيم مانند قاسم علي خان گيالني و سنجر طهراني و امان علي ذبيح در زمين

 بيهارگويان  ها شرکت داشته و از کالم فارسي مشاعره در تشريف آورده و 
  .اند محظوظ شده

                                                      
.١٤ص , مقدمة ديوان فايز  .١
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بازار شعر و هنر را حس کرده و متأسفانه  در هر حال حضرت فايز کساد
  :اند گفته

  دور مـن  بـه هزاران فصل گل فايز گذشت امـا  
ــل را     ــزار آم ــل گل ــواي بلب ــنجيدي ن ــو س   ت

  :گير تنهايي شدند لذا دل فسرده را از محفل برداشتند و در کنج خمول لذّت
  کـه يافـت لـذّت کـنج خمـول را     هرکس 

ــي  ــيم و دســت ز آوازه م ــا در گل   کشــد پ
بودند شده و طريقت پرورده  تصوففايز چونکه در دامان شعر و ادب و 

ايشان را از . بوددار درون مصفا و باطن پاک نهاد  شان عالي و آئينهفکر و خيال 
ديرينه و عالقه  هبطاو هاي و هوي سماع ر تصوفدرويشي و خانقاهي و فقر و 

شان نيرنگي اسرار طريقت و  هانتصوفهمين است که اشعار م. روحاني بوده است
  :و عرفان دارد تصوفتنوع رمزهاي 

  دهـر  دل زار بـه  جز هـوي  هيچ به, نشنوي
ــدا   ــي و دف پي ــه زن ــن راز نهفت ــردد اي   گ

  ٭

  پيـدا  تصـوف پيش رويت نشود راه   صـدق سر نزني تا تو در پير مغان از 
  ٭

  زاهدا معني عرفـان کـه تـرا کشـف نشـد     
  نظـر پيـر مغـان نتـوان يافـت      صورتي بـي 

  :اند و در برخي از اشعار خود ذکر ها و هوي قلندر مشربي را آورده
  برد از دسـتم دل غمنـاک مـن     يـا هـوي قلنـدر مشـربي    ذکر 

  ٭
  ذکر يـا هـوي قلنـدر مشـربي هوشـم ربـود      

  روم تر دماغ از چشم مست شـاه جـيالن مـي   
ه و تصوفهمچنانکه فلسفة وحدت وجود در اشعار جملگي شعراي م
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و بسيار پر ارزش محسوب  عارفان طريقت از مشخّصات معنوي خيلي مهم
در . نمايد میرا دربارة وحدت وجود مطرح  نيز هم عقيدة شاديوان فا ،شود مي

  :اند رديف همه اوست مانند شعراي پيشين غزلي سروده
  چيست دل جـام جـم و محـو تماشـا همـه اوسـت      

ــت    ــه اوس ــا هم ــرب و مين ــده و مط ــاقي و ميک   س
  رنگــي او رنــگ نيرنــگ جهــان ريختــه بــي    …

  س فلــک شــهپر عنقــا همــه اوســت    وودام طــا
  او جلــوه فــروش يــر کســي نيســت جــزانــدرين د

  ة صــهبا همــه اوســتئعکــس در جــام مــي و نشــ
  کشــا اوســت همــه   عقــده کــار خــود و عقــده   

ــت    ــه اوس ــا هم ــل معم ــود و ح ــاي خ ــود معم   خ
  هم خود او يوسف و خود چـاه و خـود او زنـداني   

ــجر   ــيم و ش ــم کل ــت  و ه ــه اوس ــا هم ــور تجلّ   ط
  سـت  صـمدي  وحي صاحب او خود و وحي او خود هم

ــه اوســت    ــري هم ــة کب ــم آي ــاطق و ه   مصــحف ن
  سـت  هم خود او هادي و هم مهدي و هـم نـور هـدي   

  هم طـراط حـق و هـم جنّـت مـاوي همـه اوسـت       
  شـــرح مضـــمون دل از کـــس نتـــوان شـــد فـــايز

ــه  ــه ب ــت    ک ــه اوس ــا هم ــي و انش ــوان ازل معن   دي
مگر در آخر عمر از عقيدة همه اوست تائب شدند و در پيروي شاه 

 ٥٠قلمي حاوي (» تنويرات«بهالحق ظهور عمادي که کتاب خود مسمي ظهور
الوجود نگاشته و  در رد وحدت) پهلواري شريف, مخزونة خانقاه سليمانيهبرگ 

الدين  وجوديان را ره گمکردگان پنداشتند مانند شيخ عالؤالدوله ابوالمکارم رکن
 سر لفان وحدت وجودشان هم از مخايکه ا) ه ٧٣٦: م(ي سمناني کاحمد بيابان
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. اند گذاشته» سرالنهال في الموارد سلوک اهل الحال«برآورده بودند و اثر مهم 
  :گويند حضرت فايز مي

  هست حبل من مسد در جيـدها   کردگـان  فايز ايـن تقليـد ره گـم   
  ٭

  گذر در راه توحيـد ار کنـي تقليـد را بگـذار    
  سر عنقـا بـرآور زيـن کمنـد آهسـته آهسـته      

  ٭
  حسـبنا کتـاب اهللا   صسرور دينچو گفت 

ــرا    ــاب م ــود کت ــس ب ــدي ب ــل راه ه   دلي
ــم ده   ــدگي ه ــق بن ــو توفي ــداي ت ــم ف   دل
  خطــاب مــرا  هلفــظ بنــده چــو فرمــود بــه

نياز دير و حرم باشند و  وابستگان مذهب عشق و سوختگان ره معرفت بي
  :گويند فايز مي» از يک چراغ کعبه و بتخانه روشن است«در نظرشان 
  عشق از دير و حـرم آگـاه نيسـت     در حجلـة دل راه نيسـت  عقل را 

تاريخي و يک مثنوي  هقطع ١٧رباعي و  ٤غزل و  ١٤٠ديوان فايز محتوي 
هاي  برخي از غزل. رود شمار مي  غير منقوط از آثار گرانماية شعر اين کشور به

ن مثال شود که بهتري انگيز و مترنّم و برگزيده اشعار بديع فايز در زير نقل مي دل
  .باشد می يسبک هند

  :غزل
  نه از هر شعر آسـان معنـي مشـکل شـود پيـدا     

  نه از هر غنچـة گـل بـوي درد دل شـود پيـدا     
  گـاه عشـق او نباشـد حاجـت خنجـر      قربـان  به

  چو ماهي هر کسي پيدا شود بسمل شـود پيـدا  
  دسـتان  هاي ارباب دول پـرس از تهـي   کدورت

  داغبــار خــاطر بحــر از لــب ســاحل شــود پيــ
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  دريــن گلــزار ميــل دلــدهي آن دلربــا دارد    
  سـامان شـگفت دل شـود پيـدا     هکه از هر غنچ
  چه بيند دانة دل روي سرسـبزي دريـن مـزرع   

  که اينجا برق خرمن سوز از حاصـل شـود پيـدا   
  سوز سينه ساز و دم مزن چون شـمع   سپند آسا به

ــدا  ــل شــود پي ــه دود آه در محف ــود ک   نکــو نب
  بد در تيه عصـيان خشـک لـب فـايز     فتاد از نفس

  يـا دل شـود پيـدا   بود کز جوش فضلش ابر در
  ٭
  رفــت جــان و جســم زاري مانــده اســت

ــده اســت  ــک ســواري مان ــردي از چاب   گ
ــارنو ــ بهــ ــت از بــ ــد و رفــ   مري آمــ

  ي مانـــده اســـت بهـــارگريـــة ابـــر  
ــت    ــش اس ــونم پوش ــحراي جن ــرد ص   گ

ــت    ــده اس ــاري مان ــد ت ــو چن ــرهن گ   پي
  کـــوي خـــود مـــرا بـــه ي رهدگـــر نـــدا

ــت     ــده اس ــذاري مان ــکم را گ ــيل اش   س
ــه وار   ــا را الل ــت و م ــل بگذش ــل گ   فص

ــده اســـت  ــاري مانـ   داغ حســـرت يادگـ
  دور مـــي آخـــر شـــد اي ســـاقي ولـــي

  فــــايز اميــــدواري مانــــده اســــت   
  ٭

ــن    ــاه م ــان پن ــر مغ ــتا در پي   مـن اسـت  گـاه   طاق ميخانه سجده  س
ــدم   ــرا دي ــويش هرک ــت از خ ــد در  رف ــن اســتنگــاه  مــي توحي   م
  مـن اسـت  کين دو چشم ترم گواه   بـــر تـــو اظهـــار درد دل چکـــنم
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ــق   ــور عش ــاه کش ــروز ش ــنم ام   مـن اسـت  غم و درد و الـم سـپاه     م
  مـــن اســـتجـــادة مســـتقيم راه   فـــايزم پيـــرو طريـــق ظهـــور   
ــه   ــون ز داغ گن ــاده خ ــد دل س   من اسـت پر کلف حيف روي ماه   ش

ــه   ــايز ب ــت ف ــود  هس ــزل مقص ــه از   من ــروان راه هرک ــت پي ــن اس   م
  ٭

  با چشـم تـو دل بسـتم مسـتانه چنـين بايـد      
ــد    ــين باي ــه چن ــدم پيمان ــکن زه ــان ش   پيم

ــد   ــين باي ــه چن ــرد جانان ــة خويشــم ک   بيگان
ــد   ــين باي ــه چن ــرد فرزان ــة خويشــم ک   ديوان

  آه دل صــد چــاکم صــد جــاي شــکن دارد 
ــارا   م زيــن شــانه چنــين بايــديزلفــي کــه بي

ــر پايــ    ــايد ب ــم س ــر آه دل ــرش ربس   ة ع
  نخلي که بـرآرد سـر زيـن دانـه چنـين بايـد      

  او ديـدم خـود را نتـوان ديـدن     فايز چـو بـه  
ــر  ــويش نپ ــا خ ــد دب ــين باي ــه چن   ازد ديوان

  ٭
  دل کـــرد ســـالمي عجبـــي عشـــوة عشـــق بـــه

  غمــــزة دوســــت رســــانيد پيــــامي عجبــــي
  قــــبس يآتــــش وادي ايمــــن نبــــود جــــا
  اينجاســت پيــامي و کالمــي عجبــي    عموســي

  بهـار سـر اللـه صـفت رنـگ       دل ريخت بـه داغ 
  ردي جـامي عجبـي  از اين دخوش زيم خوش  مي

  بــوي يــار اســت کــه چــون او نتــوان شــد پيکــي 
ــي    ــي عجبـ ــک خرامـ ــي کبـ ــدگامي عجبـ   تنـ

  عشــقش شــده محــو  زر قلــب دل فــايز کــه بــه
  نــامي عجبــي  بــود دامــي عجبــي ســکّه بــه    

RRR  
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  خاتمه
  )انتقاد و محاکمه(

  حـافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
  خار کجاست گل بي, فکر معقول بفرما

 حقيقیت ,هاي سابق نوشته شده است اين رسالة تحقيقي همچنانکه در فصل
ژه يو  در کشور هند به يات فارسيفرهنگ و ادب ةانيشاخة صوف  به ياست اجمال
هاي  و دارايان خانقاه و سجاده تصوفقر و مساعي اهل ف با که ايالت بيهار

هار که بدين يسراي ب سخن يآن عرفا برعالوه . وجود آمده  عرفاني طريقت به
عر و انشاپرداز از اين خاک پاک ارسالة تحقيقي هدف مطالعه گرديدند صدها ش

شان از حيث آثار مهم  هاي نثري هاي شعري و کتاب برآورده که تاکنون ديوان سر
چاپ و منتشر  انشود و برخي از آن ارزش در زبان فارسي شمرده مي او ب

  .باشد ها مي ها نامطبوع زيب و زينت قفسه گرديده و بيشتر هنوز در کتاب خانه
سبب تحول سياسي  دهم هجري بهنزاپدورة قرن حاضر يعني   ست که بهپيدا
شده و ه گذاشتزوال   فرهنگ و زبان فارسي رو به ،ر اجتماعي در هنديو تغي

خبري از هيچ شيخ  يدر قرن يازدهم هجر .ه استسخن آغاز گرفت رکساد بازا
نکه اين آ حال. که او شاعر و سخنور هم بودي در دست نيست بيهارطريقت در 

است از عهد  شده شمردهکه ي سلطنت مغول در هند يطال ، عصرعصر
کشور هند  مناطق در سايره  ١١٢٤سير  هجري تا جلوس فرخ ١٠١٤جهانگيري 

البتّه کمي بعد , وجود آمد  قيمت فرهنگ و ادب فارسي به سرماية فراوان و ذي
ليه منقسم گرديد و از شاه وشان مغ زيب عالمگير حکومت ذي از وفات اورنگ

اگرچه . عالم اول تا شاه عالم ثاني دور انحطاط و شکست اعضاي سلطنت بوده
بر  بيهارچ گاه در قرن يازدهم از و سلوک هي تصوفرسد که فقر و  نظر مي به
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 ايالت بيهار. طرف نشده ولي اهل خانقاه در گوشه و انزوا محصور شدند
داران  هاي مختلف در بين صوبه بازان و مرکز مهم جنگگاه تاخت سرجوالن
  :مثالً. گرديد بيهارداران  ليه و قلعهومغ

غيانه قبضه با بيهاربر صوبة ه  ١٠٣٣-٣٤شاهزادة خرم شاهجهان در سال 
تا سال ه  ١٠٦٧از سال . فتح شد) بيهار(پور  بهوجه  ١٠٤٦در سال . نمود
 بيهارزيب بر همين سرزمين  بين داراشکوه و شجاع و اورنگ ای معرکهه  ١٠٦٩

جلوس فرخ ه  ١٠٧١فتح پالمون و در سال ه  ١٠٧١در سال . صورت گرفت
اردن و مانند ذآباد نام گ مپتنه را عظيه  ١١٢٢آباد واقع شد و در  سير در عظيم

  .دهلي آراسته کردن واقعة معروف تاريخي است
مسايل سياسي و  واسطة متوجه شدن افکار به به بيهاردر  ن سببيبد

شايد يکي از علل . کاسته شد تصوف راجتماعي و اقتصادي و غيره از گرمي بازا
ن در فنا و اماين مسلک آن بود که مضمون گفتار متقد کم شدن رغبت عمومي به

آور گشته بود و همين  بقا و وحدت و کثرت هزارها بار تکرار گرديده مالل
اين ديار ذوق شعر و سخن را بر اشتغال روحاني و  یاست که مشايخ و عرفا

عرفاني ترجيح ندادند و يک وقفة طويل خموشي در ايوان شعري مشايخ 
همواره يکسان  حاالت ،و همچنانکه از گردش وقت آمدوجود  بهخانقاهي 

قرن حاضر  ها باز روشن گرديد و تا به شمع کشتة سخنوري در خانقاه, نباشد
هاي دل  چراغ عرفان کم کم مگر از فانوس شعري پيداست و پروانه ينورافشان
  .سازد طرف خود متمايل مي را به

هر حال در نزد علما و دانشمندان اين امر بديهي است که بر فرهنگ و   به
تواند قدرت کامل و عبور مطلق  که غير از زبان مادري کس باشد نمي زبان ديگر

فصاحت زبان و بالغت بيان که اعرابي حقير و . اش پيدا شود مانند زبان مادري
النسل نيست و  هيچ عالمي که عربي  نمايد به دهقاني عسير در عربي زبان مي

معاني پيچيده که مطلبِ دقيق و . گردد اش عربي نباشد ميسر نمي زبان مادري
کمال سالست و رواني بيان بدون اغالق و اشکال   افراد فارسي نژاد به



  ٢٧٥/  )انتقاد و محاکمه(خاتمه 

  

آن نحو و   االصل هرگز به دانان ممالک ديگر و غير فارسي پردازند از فارسي مي
هاي برجسته  موقع و محل استعمال محاوره و روزمره. طور و ادا امکان ندارد
گويان  فارسي. کار ديگران نيست, برد ر ميکا  داند و به چنانکه صاحب زبان مي

ند در برابر سخنوران نتوا مي گونهشان هندوي مقامي باشد چ هند که زبان مادري
بينيم آنان که عالقمند  ولي همچنانکه مي. عرض اندام کنندگويان ايران  و فارسي

شان در  ر مکان نموده و رحل اقامتيتحول زمان تغي  ايران زمين بوده و به
زبان مادري نده شده و فارسي را از حيث کجاي سرزمين هند گشاده و پرا بهجا

پدر و مادر خود بلخ را وداع  با حضرت مظفّر شمس بلخي که مثل ،اند دارا بوده
مظفّر شمس بلخي حضرت  اش برادرزاده مثلو  سفر هند نمودند  گفته و رو به

يا بلخي بدون هيج حسين نوشه توحيد بلخي و پسرشان مخدوم احمد لنگر در
پيداست که مادران حضرت . االصل بودند شک در زبان و بيان خويش فارسي

پوش  الدين احمد يحيي منيري قدس سره و مخدوم احمد چرم مخدوم شرف
الدين پير جگجوت  پدر بزرگوار خود حضرت مخدوم شهاب با قدس سره نيز

تشريف آوردند و البدي زبان  رايالت بيها بهکه پادشاه کاشغر بودند از کاشغر 
لذا رشّحات قلم مخدوم جهان و اشعار  ،بين فارسي شيرين بوده اين زنان پاک

پوش در فارسي اهميت و استناد هيچ گونه کم از اهل  آبدار شيخ احمد چرم
از اين قبيل در هر دو زبان  ايالت بيهارشعراي  نبيشتري. االصل ندارد زبان فارسي

ب استعداد و مانند شعراي متقدمين و متوسطين ايران مثالً فارسي و عربي صاح
  .لسانين بودندالخاقاني و ظهير و نظاير آن هم ذو حافظ و سعدي و

آيد که جملگي از ايشان  برمي بيهارسراي  از مطالعه اشعار اين عرفاي سخن
 در پيروي شعراي بزرگ ايران سخن پرداخته و هيچ کسي را کمتر نسنجيده و

و ناز  فخرشان  اند بلکه مستند و اليق پيروي پنداشته و بر تبعيت نشمرده عيب با
را در پيروي » افتخار حسيني«مثالً شيخ حسن نوشه توحيد مثنوي مهم  .اند کرده
» گل بهشتي«اند و حضرت ثبات مثنوي  طراز مثنوي معنوي مولوي پرداخته و به

اند و غيره و  فهاني نوشتهه مير نجات اصمصنّف» گل کُشتي«را در جواب مثنوي 
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  :اند  بر اتّباع شعراي ايران افتخار نموده بيهاراز اشعار زيرين پيداست که شعراي 
  حضـرت حـافظ گـذر کنـي     اي فرد اگـر بـه  

ــو از مــن بگــو کــه کشــته    ام آن خــاک راه ت
  ٭

ــاد داري    ــو ي ــي ت ــي غزل ــب عراق ــر از ل   اگ
  يبر من بخوان چو بلبل که تو فرد خوش نـواي 

  ٭
  اي نصر غم عشقش پوشيده چو حـافظ کـن  

  چنـگ و ربـاب اولـي    با اين قصّه اگر گويم
  ٭

  نسـب نصـر منـاز     در ره عشق چو جامي بـه 
  که درين راه فالن ابـن فـالن چيـزي نيسـت    

  ٭
  حســن انــداختم بــر طــاق ديــوان هاللــي را

  چــو ديــدم معنــي برجســتة آن بيــت ابــروي
  ٭

ــوده ــس پيم ــان را  ام از ب ــه طپ ــز هک   ين راح
  خـون اسـت   سر تـا قـدم مـا دل آغشـته بـه     

  ٭
  قدسيان دوش چه بوده است طپـان چـو حـافظ   

ــد    ــتانه زدن ــادة مس ــين ب ــاک نش ــن خ ــا م   ب
  ٭

  بنـــاي مســـتي فـــايز بـــود کـــالم حـــزين
  کنـــد خـــراب مـــرا کشـــيدن نفســـي مـــي

  ٭
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  چه زني حرف درين بـزم چـو صـائب فـائز    
  گوش اين بدگهران قابـل گفتـار تـو نيسـت    

  ٭
  دورِ مـن   زاران فصل گل فائز گذشت اما بهه

ــل را   ــزار آم ــل گل ــواي بلب ــنجيدي ن ــو س   ت
بر  بيهارگوي  ذکر آمده بيشتر شعراي فارسي  اعم از آنان که در سابق به

ياب  نموده و از روح خواجة حافظ فيض يآزماي اشعار حافظ شيرازي طبع
ها  غزل ،هاي حافظ و در همان رديف و قوافي آنها در طرح غزل. اند گشته
  مثالً. ديآ می شمار  ه در سبک هندي بهاند ک سروده
  :حافظ

ــام دارد  ــدام ج ــه م ــس ک   ســــلطاني جــــم مــــدام دارد  آن ک
  ٭

  نظر کيميا کنند اک را بهــــآنانکه خ
  نندما ک چشمي به ةه گوشـــــــآيا بود ک           

  :احمد لنگر دريا
  داســباب خوشــي مــدام دار  کـام جـام دارد   آنکس که به

  ٭
  گر شـاهدان ز پـرده رخ خـويش وا کننـد    
  نــوا کننــد جــان مــنِ بــي هــا بــه فتنــه دصــ

  :فرد
  آنها نگاه سـوي رسـول خـدا کننـد      روزي که عاصيان امم را نـدا کننـد  

  :حافظ
  خيال روي تو در هر طريق همـره ماسـت  
  مـوي تـو پيونـد جـان آگـه ماسـت       نسيم
  ٭
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  خــرابِ بــادة لعــل تــو هوشــيارانند  غالم نرگس مسـت تـو تاجداراننـد   
  :طپان

  ه ماسـت جمال چهره او حجت موج  رغم مـدعيان  هطپان چو گفتة حافظ ب
  ٭

  پياده زيـر رکـاب تـو شهسـوارانند      فتاده بر سـر کـوي تـو تاجداراننـد    
  :رححافظ

  مـا  کام به شد جهان کار که بگو مطرب  روز جـام مـا  نور بـاده برافـ   ساقي به
  :رحيحيي

  نا گشـت جـام مـا   سـيد والي  پر از  کـام مـا   ساقي بيا که دور فلک شد به
  :حافظ

  اين خرقه که من دارم در رهن شـراب اولـي  
  نــاب اولــي معنــي غــرق مــي ويــن دفتــر بــي

  :نصر
  از زاهد سـرحلقه مسـت مـي نـاب اولـي     

  صـافي شـراب اولـي   وز جبه و دستارش 

  :حافظ
  ست کلـک تـو  ا حافظ چه طرفه شاخ نبات

  ر اسـت کش ميـوه دلپـذيرتر از شـهد شـکّ    
  :ه توحيدحسن نوش

  موسي وشم ز شاخ درخـت وجـود خـود   
  در گوش جان نداي انـاالحق مقـرر اسـت   

  :حافظ
  فريـاد آمـد   حالتي رفت که محراب به  خم ابروي تو در ياد آمـد  مدر نماز
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  :ثبات
ــ ــه آزاد آمــد پ ــش و ســرم از کل   ايم از کف

  هاي جهان شـاد آمـد   عشق تو ز غم دل به
صائب و  هاي سعدي و عراقي و حزين و طالب و و از اين طور در زمينه

اند که در فصول سابق  ها سروده جامي و نظامي و نظاير آن فکرپيموده و غزل
  .ها آورده شده است نمونه

هند در بين اشعار اهل ايران آن زمان که اگر شعرهاي اهل  حق اين است
تميز و فرق کردن دشوارتر باشد و هنوز و کسي را از آن واقف نشود و بياميزند 

هاري جدا يپوش ب اشعار شيخ احمد جام ژنده پيل را از ديوان شيخ احمد چرم
  .ساختن امر مشکل و کار دشوار است

ي محسوب سبک هند آفريني از مشخّصات مهم و مضمون يخيال نازک
صائب تبريزي از  ،مثال در اين شيوة خاصبی گويند که استاد  مي. شود مي

خيالي ملّا طاهر غني کشميري چنان متأثّر گرديد که ديوان خود را در  نازک
  :اينک شعر غني که معروف است. هديه کردن آماده بود  غني به بيت کي ضعو

  مين بـود گرفتـار شـديم   رنگ ز دام هم  اسـير  کرد مرا سبز خط به سبزت حسن
و نظاير آن هم  حزين الهيجي, کليم کاشاني, محتشم کاشاني, طالب آملي

در سبک هندي سخن پرداخته و پرش خيال نموده و مضامين دور از کار را 
سبک هندي متمايل   بهحا و بلغاي ايران زمين طوري صاين ف. اند فنکارانه آورده

ل و بار مضمون ايي و کنجکاوي تخينم پروازي فکر و جودتبلند که گشتند
  .ش گذاشتندينما  ن عرصه بهيدر اکشيدن را 

  :طالب آملي
  عشق در اول و آخر همـه وجـد اسـت و سـماع    

  ست که هم پخته و هم خـاموش اسـت   اين شرابي
  ٭
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  هـاي مسـتي   يکي در عـذر خـواهي    پرسـتي  دو لب خواهم يکي در مـي 
  ٭

ــر  تز غــار   هاســت منــت هــاربچمنــت ب
  ١تـر مانـد   دست تو از شـاخ تـازه   که گل به

  :صائب تبريزي
  گذشـت حديث سر زلف تو   شب که صحبت به

  هرکه برخاست ز جا سلسـله برپـا برخاسـت   
  ٭

  پرســتان را تــو فکــر نامــة خــود کــن کــه مــي
ــياه ــاک    س ــة ن ــت گري ــد گذاش ــه نخواه   نام
  ٭

  لـــرزد پــاکي دامـــان غنچــه مــي    دلــي بــه  
  و باغبــان تنهــا کــه بلــبالن همــه مســتند    

  ٭
ــو نيســت   ــار ت ــد روزگــار ک ــک و ب ــز ني   تمي

  چو چشم آينه در خوب و زشت حيـران بـاش  
  ٭

  باديـه ديگـر کـامروز    سـت از ايـن   هکه گذشت
  تپـد و سـينة صـحرا گـرم اسـت      نبض ره مـي 

  :کليم همداني
  که ز ديده ريختم خـون دل خـراب را   بس

ــاب را    ــة آفت ــا پنج ــت در حن ــه گرف   گري
  ٭
                                                      

, مجلّد سوم, شعرالعجم, منتخب شده از پادشاه جهانگير در تزک جهانگيري, طالب آملي  .١
  .۱۶۷ص 
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  نهم در زير پـاي فکـر کرسـي از سـپهر     مي
  آورم يـک معنـي برجسـته را    کف مـي  تا به
  ٭

  بزم او چـو بنشـينم   م بهشنو شراب کهنه مي
  گـردد  من تا نوبت آيد دختر رز پيـر مـي   به

  ٭
  زان برق حسن کافت هرگوشـه گيـر شـد   

  آتـــش در آشـــيانة عنقـــا گرفتـــه اســـت
  ٭
  انــد روشــن دالن خوشــامد شــاهان نگفتــه

ــي    ــکندر نم ــوش س ــب پ ــه عي ــود آئين   ش
  ٭

ة ردو ،، رئيس اسبق دانشگامي اسالمي عليگرهدپروفسور نذير احم گفتة  به
خدابخش . (اند مغول را عصر طاليي ادبيات و فرهنگ فارسي در هند قرار داده

ادبيات فارسي در  و بنا بر ترقّي غير معمول) ۵ص , مجلّد اول, الئبريري جرنل
نام سبک   تان مرکز مهم دنياي فارسي بوده و سبک هنديان بههندوس ،آن عهد

در نزد دانشوران . هندي نماينده مکتب فکر و دانش در آن عصر محسوب شده
ايران سربراهي ادبيات و فرهنگ فارسي آن زمان حق اهل هند گرديد و همين 
مکتب فکر در ساير جهان فارسي مکتب نماينده بوده است و پيروي سبک 

  .ماندباقی در هند و افغانستان و ايران  هندي
ر موضوعات دب امدت تسلّط فارسي در هند صدها کتدراز دوران در 
ادبيات فارسي هندي بر ادبيات  ،اعتبار مختلف وجود آمده، چنانچه به متنوع به

گوي سبقت آورد چه در نثر و چه در نظم و شعر و چه در قواعد   فارسي ايران
امروز در تاجيکستان و افغانستان مقبوليت فراوان   غالب تا بهبيدل و . و لغت

اي از  شود و عده دارند حتّي نفوذ سبک هندي در شعر جديد ايران ديده مي
 ياميرگويند و در آن ميان آقاي  شعراي ايران هستند که در سبک هندي شعر مي
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  .فيروزکوهي امتياز دارد
 نو خواند نوسيلة نوشت فارسي تا هشتصد سال در هند زبان رسمي و

تر در بيشتاريخي و تهذيبي و علمي و ادبي و عرفاني ما هنديان  ميراثمانده و 
توانيم از آثار  بايد که تا مي. همين زبان شيرين منضبط و محفوظ شده است

شان که در  هاينجا تکرار نقد و تبصره بر کالم عارفان. ان خود مستفيد شويمکنيا
لذا از باز گفتنش اينجا خودداري  ،باشد يمسود  است بي مالحظه آمده  سابق به

  .منماي مي
سعي نموده که از  ،ين رسالة حاضر نويسندة کم بساط اين سطورا در
فراهم بکند را  يدفتر آشنا حقيقت ني عارفانة مشايخ طريقت و صوفيايسرا سخن

داً تفصيل فرداً فر ،آنان هدر ضمن تذکر توانبو استنباط مباحث خود بگيرد و تا 
وجود  با داني ندارد و ها هرگز ادعاي زبان مؤلّف حقير اين ورق. داد ارايهرا 

فرسايي گرفته و  علمي حوصلة قلم همداني خود از ذوق و شوق ناپخت اقرار هيچ
تمکين  با در پيش دانشمندان ارجمند محجوب و شرمسار آيد و از ناظرين

  .ت گناهگارانندکه مستحقِ کرام, چشم عطا و عفو خطا دارد
  ســعدي مگــر از خــرمنِ اقبــال بزرگــان

  يک خوشه ببخشند که ما تخم نکشتيم
  باقي هوس ،اهللا بس
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