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طريقة زندگي است که در اين تصوف اسالمي از قرآن حکيم سرچشمه گرفته است و 
 ناي. بودندآن   بهتسبه منفّهمان احسان که اصحاب صُ. آن احسان اساِس کار است

ايست و فرهنگي است که در آن قول و فعل همانند  نوع انديشه, آلي است ايده
عظمت انسان  ت و عنايت بهفتو, ها برابري انسان يکديگرند و يک نفر صوفي معتقد به

گفتند  بعضي از اينها مي. دادند عرفاي ما خدمت خلق را هم اساس کار خود قرار. است
, انبز, اينها بين مردمان براساِس مذهب و ملّت.  استکه تصوف همين خدمت خلق

بردند و  سرمي مياِن عموم مردم زندگي به در. تبعيض نبودند رنگ و فرهنگ قايل به
  .ندددا مينشان را ها راه دوستي و سالمتي و خداشناسي  آن به

 گذاِر بنيان. ايالت راجستان در هند در تاريخ عرفان اسالمي اهميت فراواني دارد
کي از شهرهاي يالدين سجزي اجميري در اجمير  سلسلة چشتي در هند خواجه معين

که  وقتي.  سکونت گرفتند و خانقاِه خود را احداث نمودند,معروف و تاريخي راجستان
در . کسي نبود که جايگاه و منزلت ايشان در عرفان را بشناسد, اجمير رسيدند ايشان به

دوستي  تعليماِت انسان  اجمير را و بعد اهِل هند را بهخانقاه خود نشستند و اول اهل
و محبوبيت نايل شهرت  به» نواز خواجه غريب«لقب  زودي به خود جلب نمودند و به
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مريد و خليفة ايشان صوفي حميدالدين ناگور شهر ديگر راجستان را براي اقامت . آمدند
, ها  خانقاه.داشتند  نگهنزاورجا ف خود برگزيدند و شمع رشد و هدايت را در همان

دهد که تعداِد  ي نشان ميتمساجد و مقابر عرفاي معروف در نزديکي ناحية شيخاو
هاي مختلف در راجستان سکونت گرفتند و آثاِر زياد  اوقات و زماندر زيادي عرفا 
آثار گوناگون , مکاتيب. جاي گذاشتند هعرفاني را ب

ين عرفا ملفوظات که ا, دربارة تصوف علمي و نظري
هاي خطّي  صورت نسخه تاکنون به, اند يادگار گذاشته به

هاي مختلف هند و خارج هند نگهداري  در کتابخانه
اند که اين عرفاي ما نه  ماِن اين حقيقتشوند و ترج مي

تنها در حيات خود از مردمان در راِه خداشناسي 
گيرند و  ت ما را مي بلکه حتّي امروز هم از طريق آثار خودشان دس,راهنمايي کردند

گونه ادبيات است بايد از  اگر کسي جوياي اين. منزل مقصود برسانند خواهند که به مي
کتابخانة , نو موزة ملّي هند در دهلي, کتابخانة رضا در رامپور, کتابخانة خدابخش در پتنا
انستيتوت تحقيقات عربي و فارسي موالنا آزاد در شهر , انجمن آسيايي در کلکته

ديگر شخصي ديدن کند و پي ببرد که صدها اي ه ريخي تونک در راجستان و کتابخانهتا
هاي علمي و عرفاني عرفاي ما  نسخة خطّي در اين ذخاير وجود دارد که يادآور تالش

  .در هند است
 يکنم که در انستيتو بنده تنها چند نسخة خطّي آثاِر عرفاني را در اينجا معرفي مي

بايد عرض شود که اين . اند سي راجستان در تونک مضبوطتحقيقات عربي و فار
ل دارد که در آن هزارها اي بزرگ و مجلّ  تحقيقاِت عربي و فارسي کتابخانهيوانستيت

شوند و   و سانسکريت نگهداري مييهند, ترکي, فارسي, نسخ خطّي و چاپي عربي
 و ادبيات فارسي گذار آن نوابان تونک بودند که مربي و سرپرست بزرگ زبان بنيان
 راجستان ان گذشتهمدر زدهد که  د نشان مياري که در اين کتابخانه وجود دارآث. اند بوده

مرکز بزرگ زبان و ادب فارسي بوده است و نوابان تونک در پيشرفِت زبان و ادب 
 بعضي از نسخ خطّي دربارة موضوعات مختلف عرفان .اند سزايي گذاشته فارسي سهم به

  :قرار زيرند به, اند ه در اين کتابخانه محفوظو تصوف ک

 سرورالصدورنسخة خطّي 
ترين کتاِب  شايد قديمي

ملفوظ است که در 
 .شود راجستان حفظ مي
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  نقدالنصوص في شرح نقش الفصوص
اثر معروف نورالدين احمد جامي است دربارة اموِر اساسي عرفان که در جهان عرفان 

ترين شاعر و نويسندة دانشمند و عارف قرن  جامي نامي. اهميت و شهرت زيادي دارد
 او را بزرگترين استاد سخن بعد از حافظ و نهم هجري است که برخي از پژوهندگان

م  ١٤٥٩/ه ٨٦٣جامي اين اثر خود را در سال . اند گو ناميده خاتم شاعران بزرگ پارسي
الفصوص شيخ صدرالدين  پايان رسانده است و نقدالنصوص نقدي است بر کتاب به
درست است که نسخ خطّي اين کتاب در . الدين ابن عربي وي شاگرد محينقو
اند ولي نسخة خطّي که در کتابخانة انستيتوي تحقيقات  هاي مختلف محفوظ ابخانهکت

.  داراي اين خصوصيات است,شود عربي و فارسي موالنا آزاد راجستان نگهداري مي
هايي  که مورخ نيست ولي با استمداد از يادداشت اين نسخة خطّي قديمي است درحالي

توان چنين حدس زد که اين نسخة خطّي در  غيره مي سيک خوشنويسي و, روي حاشيه
 و درويش محمد خوافي که دوست هخود زندگي جامي نويسندة کتاب استنساخ شد

 پس ,م رحلت کرد ١٤٩٢/ه ٨٩٨جامي در سال , آن را کتابت کرده است, جامي بود
براي تعيين اين تاريخ . ه باشدامکان دارد که اين نسخه قبل از وفات جامي کتابت شد

هايي از داراشکوه فرزند شاهجهان پادشاه تيموري راهنمايي  نساخ ما از يادداشتاست
خط خود  هايي در کتاب را به  نسخه بعضي يادداشتناو روي اولين صفحة اي. گيريم مي

د رو ي مگمان وضعش خيلي خوب است و هنسخ, نوجود اي با. استنموده جامي ذکر 
  .که اخيراً کتابت شده است

  ميکشرح حديقة ح
» سنايي«الحقيقه ابوالمجدود بن آدم غزنوي متخلّص بهيقة نسخة خطّي شرح حدناي

. م فوت کرد ١١٥٠/ه ٥٤٥دنيا آمد و در سال  م به ١٠٨٠/ ٤٧٣است که در سال 
اتمام رسيد و  م به ١١٣١/ه ٥٢٥در سال , بيت است هزار ١٠ که داراي حلقيقةايقةحد

نگارندة اين شرح عبداللّطيف بن . رود شمار مي بهيکي از آثار مهم منظوم تصوف ايراني 
 ١١/ه ١٠٤٤االول   جمادي٢٠در اين اثر را است که ) م ١٦٣٨/ه ١٠٤٨: م(سنايي عبداهللا 
اين نويسنده , نگار معروف است قول اته که فهرست به. دانپايان رس م به ١٦٣٤نوامبر 
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 هجري ١٠٤٢ را در سال  و آنآغازهجري  ١٠٤٠تر خود را در سال  تلخيص اثر مفصّل
» الهي«الدين محمد همداني متخلّص به نام مير امام ست اين شارح بهود. تکميل رساند به

کمک وي  بهدر تأليف اين شرح الهي نام خزينة گنج  نگارندة تذکرة معروف شعرا به
خود نويسندة شرح اين نسخه خطّي را کتابت کرده و هم مقابله و تحشيه نموده . کرد

جاهي  ة آصفکتابخانزيب در  سال جلوس اورنگ اين شرح در سي و هفتمين .است
دارد و سرلوح طاليي . سرپرستي و نظارت شاهزاده محمد اعظم استنساخ شده است به

  .حاشيه هم طاليي و بسيار زيباست
  لمجوامع الکَ

ملفوظات ارزشمند عارف نامدار 
سلسلة چشتي در هند سيد محمد 

: م(يسودراز گ حسيني معروف به
محمد اکبر . است) م ١٤٢١/ه ٨٢٥

آوري  حسيني اين ملفوظات را جمع
دهد که  نموده بود و او اطّالع مي

ملفوظات حضرت گيسودراز را هر 
آورد و ترتيب آن را  نگارش مي روز به

 هجري ٨٠٣الثّاني   هجري شروع کرد و آن را در اول ربيع٨٠٢ رجب سال ١٨در 
آن را هر روز خدمت , نوشت چه دربارة گزارش مجلس اين عارف مياو هر. پايان برد به

تغييراتي در متن , نمود تا ايشان مطالعه کنند و اگر الزم باشد مرشد خود تقديم مي
, در نسخة خطّي اين ملفوظات که در کتابخانة انستيتوي مذکور وجود دارد. بدهند

عبدالحق . تخلّص آمده استعنوان  بهمحمد عبدالحق ها  غزلياتي هم نقل شده و در آن
 , ضمن ترجمة گيسودرازاخباراالخيارنام  محدث دهلوي در تذکرة عرفاي نامدار خود به

سرلوح .  بهترين نمونة خوشنويسي استهاين نسخ. کرده است  را ذکرالکلم جوامع
هايي از کتابدارهاي  چندتا مهر ثبت است و يادداشت, روي اولين برگ. طاليي دارد

 الکلم جوامعيک نسخة  ريو به. کنند هاي شاهي اهميت اين نسخه را مضاعف مي کتابخانه

 در حقيقت مجموعة المجالستحفة
سخنان احمد کهتو است که در آن 

 امور ،عالوه بر موضوعات عرفاني
 ادبي و ،ديگر مثل اوضاع سياسي

 .بررسي شده استعلمي گجرات هم 
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 را از کانپور در سال الکلم جوامعصديقي . ج.م, )٣٤٧-٤٨ص , ١ج (کند  اشاره مي
احوال و آثار «نام  چاپ رسانده است و سيد شاه خسرو حسيني کتابي به هجري به ١٣٥٦

  .چاپ رسانده است م به ١٩٨٦نواز گيسودراز را در سال  و تعليمات خواجه بنده
  اشجارالجمال يا اخبارالجمال

. اين تذکرة عرفا است. شود نسخة خطّي اين اثر هم در کتابخانة انستيتو نگهداري مي
رساند که  اثبات مي ها هم در اين اثر نقل شده است که به ال و اعمال اينگزارش احو

معتقد اينها . ت زندگي کنندلممسا ها بايد با کردند که انسان عرفاي ما همواره تالش مي
اين تذکره در . سر ببرند هباهم برادرند و بايد با صلح و آشتي باين بودند که انسانها  به

اسم نويسنده . ديتأليف گردم  ١٧٤٠/ه ١١٥٣ سال دورة سلطنت محمد شاه در
ا ترجمة شيخ يار محمد بن شيخ بنسخه از هردو طرف ناقص است و . ناشناخته است
آيد که  نظر مي که اسم نويسنده معلوم نيست ولي به درحالي. رسد پايان مي عبداالحد به

شکر   فريدالدين گنجدر اين اثر احوال و آثار و تعليمات شيخ. اسم او محمد بوده است
تاريخ . اشاره شده است چند مرتبه القلوب راحت و سيراالوليا بهتفصيل آمده است و  به

 نسخه هم معلوم نشد ولي امکان دارد که در قرن دوازدهم هجري استنساخ شده تکتاب
تاکنون نسخة ديگر اين اثر در کتابخانة ديگري شناخته نشده و امکان دارد که . باشد

  .اين نسخة خطّي را کتابت کرده باشديسنده خود نو
  الصدور الصدر يا سيراب سيراب

اين تذکرة عرفا . نسخة خطّي اين اثر در کتابخانة مذکور هم داراي اهميت زيادي است
زودي بعد از سال  است که نويسندة آن هم شناخته نشده است ولي او اين اثر خود را به

کند و  هايي دربارة زندگي خود مي نويسنده اشاره. تکميل رسانده است م به ١٥٦٠/ه ٩٦٩
دنيا آمد و فرزند برادر علي قلي  م به ١٥٦٠/ه ٩٦٨آيد که او در سال  دست مي از آن به

عنوان سفير  نويسنده به. خان و شاگرد مير کالن اسعد و عبدالقادر بدايوني بوده است
ترجمة شيخ  با.  ناقص استاين نسخة خطّي از آغاز و انجام. دکن منصوب شده بود به

پايان  بي فاطمه سام به گزارش مختصر زندگي بي عمادالدين اسماعيل شروع و با
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اين اثر دو جلد داشت در کتابخانة ما جلد دوم وجود دارد و جلد اول آن شايد . رسد مي
  . است شدهمفقود

  لوايح و لوامع
الدين  خواجه قطبت و دوسقاضي حميدالدين عارف معروف دورة خود که معاصر 

نموده است او عالم برجستة علوم ديني اين دو اثر معروف را تأليف , بختيار کاکي بود
الدين  که خليفة شهاب درحالي. سربرد است که بيشتر زندگي خود را در دهلي به

هند   و بعضي تبرکات ديگر پيغمبر اسالم را همراه خود بهبه بوده و جيسهروردي بغداد
, الدين بختيار کاکي که عارف سلسلة چشتي است خواجه قطب ي همراه باآورد ول

قاضي , در اين دو اثر خود. کرد يسربرد و حتّي در محافل سماع هم شرکت م به
  .دهد حميدالدين گزارشي دربارة عرفان عملي مي

  سرورالصدور
ان شيخ مشتمل بر سخن, نسخة خطّي سرورالصدور که در کتابخانة انستيتو محفوظ است

شيخ عزيز ابن شيخ . حميدالدين ناگوري و فرزندش شيخ فريدالدين محمود است
اي دربارة سلسلة چشتي و  اطّالعات گسترده. فريدالدين جامع اين ملفوظات است

. شود در جايي ديگر ديده نمي, عرفاي اين سلسله که در اين ملفوظات بيان شده است
گذار سلسلة  الدين چشتي بنيان فة خواجه معينيد و خليمرشيخ حميدالدين ناگوري 

گسترده دربارة اين عارف توان اطّالعات  چشتي در هند بوده و بنابراين از سخنانش مي
ولي اند   را تصحيح کردهسرورالصدورپروفسور خليق احمد نظامي . دست آورد نامدار به
  .چاپ نشده استتا هنوز 

  )ع در ناگورواق (احمد مغربي از کتهوملفوظات ِشيخ 
ترين کتاِب ملفوظ است که در راجستان حفظ   شايد قديميسرورالصدورنسخة خطّي 

 دو نسخة خطّي ديگري هستند که الوصولةاقمر و المجالسحتفةبعد از آن . شود مي
يخ احمد مغربي است که در دهلي اين هردو ملفوظ ش. اند دمت داراي اهميتقلحاظ  از
غربي معاصر فيروز شاه تغلق او را در کودکي همراه خود بابا اسحاق م. دنيا آمد به
ر زندگي خود را در همين کهتو در ناگور تشيخ احمد بيش. کهتو برد و بزرگ کرد به
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ترکستان  خود به ابر بزواو شيخ احمد را , دهلي حمله کرد به چون امير تيمور. سربرد به
شد و هدايت خود را در چون از آنجا برگشت در گجرات سکنا گزيد و مرکز ر. برد

  .چ دفن شديهِکرجا در س احمدآباد احداث نمود و همان
 الوصولةاقمردر . ترجمه هم شده استاردو   بهالوصولةاقمر و المجالسحتفة

 داراي سخنان اين عارِف المجالسحتفةزندگينامة شيخ احمد مغربي آمده است و 
حتّي سياسي گجرات اهميت اين هردو کتاب براي تاريخ اجتماعي و . گجراتي است
 تاکنون چاپ نشده ولي المجالسحتفة چاپ شده است ولي الوصولةاقمر. زيادي دارند

تفصيل معرفي  اي به دانشمند گرامي دکتر ضياءالدين ديسايي مرحوم آن را در مقاله
اند و همچنين مقاالِت ديگري هم چاپ شده که در آن اين ملفوظ مورِد بررسي  کرده
ها  اند و بنابراين نسخ خطّي آن ابياثر کمهاي خطّي اين هردو  نسخه. ته استگرف قرار

  .در کتابخانة استيتيوي مذکور بايد مورد توجه قرار گيرند
 در حقيقت مجموعة سخنان احمد کهتو است که در آن عالوه بر المجالسحتفة

بررسي ادبي و علمي گجرات هم , امور ديگر مثل اوضاع سياسي, موضوعات عرفاني
خود احمد کهتو در تاريخ تصوف در گجرات و هند داراي جايگاِه . شده است

دهکدة سرکهيج آمد و  او در زمان سلطنت سلطان ظفر خان به. ارزشمندي است
سازمان دولتي  او روابِط نزديک و دوستانه با. شهرتش سراسِر گجرات را فراگرفت

و احمدآباد پايتخت سياسي او تخت گجرات نشست  چون سلطان احمد شاه به. داشت
 او همراه با پادشاه مذکور شهر احمدآباد را .اوج شهرت خود رسيد  احمد کهتو بهشد
  .گذاشت بنيان

جالل مخدوم جهانيان جهان گشت از دهلي بازديد سيد   به اشارهالمجالسحتفةدر 
عر هم فارسي و گجري ش آيد که احمد کهتو به دست مي از اين ملفوظات به. شده است

سن يکصد و  شيخ احمد کهتو به. گذاشتند او احترام مي سرود و مسلمانان و هندوان به مي
  . در احمدآباد فوت و در سرکهيج دفن شدگيبيست سال

بعضي از اينها . اند داراي اهميت, ها در باال رفت اين همة نسخ خطّي که ذکر آن
بايد . کنند اري جلب توجه ميک لحاظ قدامت و بعضي بنابر کارهاي هنري و تذهيب از

چاپ برسند تا بدانيم که  ح و تحشيه بهيهاي خطّي بعد از تصح تالش کنيم که اين نسخه
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اند و   اسالم و عرفان کشيدهههايي براي پيشبرد علوم بويژ اسالف دانشمند ما چه زحمت
 خود شان چقدر مهارت داشتند و کار هنرمنداني مثل نقّاشان و خوشنويسان در کارهاي

  .دادند را با صميميت انجام مي
مشغول تونک , راجستانموالنا آزاد ما در انستيتوي تحقيقات عربي و فارسي 

هاي اين انستيتو هستيم ولي چون کار خيلي گسترده  تصحيح و چاپ بعضي نسخه
کنيم که  بنابراين صاحبان ذوق و محقّقين صاحب نظر ديگر را هم دعوت مي, است
  .کاري نمايندها با ما هم آن
  


