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لس واهمداني در مج ةالقضا عين حديث  

  سخنان عرفاي هند

باً يوجود داشته است. تقر يرانيو ا يان هنديان صوفيم يريک ناپذيارتباط تفک ديربازاز 
 يهيهند مهاجرت کردند. بد ران بهيه هند از نقاط مختلف ايبزرگ دوره اول يهمه عرفا

عنوان  ان بهيگر صوفيبا د يکينزد قاره، روابط شبه است که آنها تا قبل از مهاجرت به
اد شده ي يپس از مهاجرت عرفا حتّين روابط يا مداح داشتند و ايد، دوست يمرشد، مر

قت است که ين حقياز ا يوجود دارد که حاک يدا کرد. اشارات فراوانيز ادامه پيهند ن به
ران يا ن خود که مرتب ازيدان و منتسبيق جهانگردان، تجار، مرياز طر يهند يعرفا

 يش آمدهايو پ تحوالتان يرفتند، در جر يم يهند يعرفا يها هخانقا هند آمده و به به
  گرفتند. يقرار م يرانيا يران و اوضاع عرفايا يعرفان

ن يک عالم ديت علم و معرفت آگاه بودند. آنها معتقد بودند که يهند از اهم يعرفا
وان ندارد و يک حيبا  يرقش، فيدراو يها صفتاستعداد و  از يبدون برخوردار

حاصله از علم و دانش  يلت و تقواياز فض يريگ ش بدون بهرهيک دروين يهمچن
از تجارب  يان هندين صوفي. بنابرا١دينما ياثر م يخود پوچ و ب ي، در سفر معنويمذهب
مطالعه آثار  ب خاطر بهيط و به دقّتو  توجهبردند و با  يگر هم بهره ميد يعرفا يمعنو
ا يخود  يها شهيت و اثبات انديپرداختند. آنان اغلب در جهت تقو يعلما و عرفا م معتبر
ان را نقل يگر صوفياز آثار د يصي، تلخياس عرفاناز نکات دشوار و حس يح بعضيتشر
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آموختند تا  يدان و طرفداران خود ميروان، مريپ گر عرفا را بهيآثار د حتّيکردند. آنان  يم
  آشنا سازند. يو مراحل اکتساب معنو تصوفد متعد يظرن يها آنان را با جنبه

 متعلّق يآثار عرفا مجالس خود، با مراجعه به يان هند هنگام برگزاريصوف
دادند.  ياز خود نشان م يا و خردمندانه يو حلم عقالن يگر، بردباريد يها سلسله به

هدف  به يدسترس منظور را که به يا ل و اعمال عارفانهيمختلف مسا يها ان سلسلهيصوف
منتقل  يقالبِ منظم گرفتند، به يکار م اثر (وصال حق) به اتصال به يعنيخود  ياساس

قت يشتر طرينفاذ هرچه ب يبرا يارين صورت ابتکارات و ابداعات بسيا ساختند و به يم
و  يا مکتب ارشاديت يروان آنها بوجود آمد. هر سلسله روش هدايان پيدر م تصوف
که  ييو آداب و رسوم خاص خود را رشد و توسعه داد. از آنجا يدتيقر عين شعايهمچن
 يچ گونه خصومتيخارج از رقابت و بدون ه يطيدر مح تصوفمختلف  يها سلسله

 يها نيير و آياز شعا ياريگذاشته و بس تأثيرگر يک ديافتند، بر يگر رشد يکديه يعل
ر و ين شعاياز ا يبعض ن سبب،يگر را جذب خود کردند. بديد يها انة سلسلهيصوف

خاطر  ن نکته را هم بهيد ايبااما مشترک است.  يعرفان يها سلسله يها در تمام نييآ
 يجهان اسالم يتمام يبرا يک سلسله مرکزيجاد يمنظور ا به يچ کوششيداشت که ه

و  ين باور و اعتقاد بودند که نفوذ معنويها بر ا سلسله يصورت نگرفت، بلکه تمام
  باشد. يقلمرو محدود د منحصر بهيبا آنان يروحان

و  اي در مورد تأثيرات آموزنده در اين مقاله سعي شده است تا توضيحات روشن کننده
  ارائه گردد. يهند يو عرفا يهمدان ةالفضا نيان عيم يو معنو ي، فکريتبادالت علم

 يشهر همدان از جمله شهرهاي با برکت ايران است که رابطة مستقيم و غير مستقيم
  ت نشان خوانده شده است.همدان، جنّ يفارس يميدر منابع قد .داشته است با هند

ث و ر قرآن، محدسنده، شاعر، مفسيم، نويق)، حک ۵۲۵ -۴۹۲( يهمدان ةالقضا عين
دات يژه تمهيبو يگاه قرار داشته است. آثار وين جايدر باالتر تصوفه، در عرفان و يفق

قرار گرفته است. از همان آغاز دورة  توجهمورد  يهند يان عرفايو مکتوباتش در م
قرار  توجهمورد  ةالقضا عينژه يبو يحکومت مسلمانان در هند چند نفر عارف همدان

با آمدن خواجه  يو همدان يهند يک عرفايد عرض شود که رابطة نزدياند. با گرفته
  هند آغاز شد. به يچشت الدين نيمع
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عنوان  ه در هند، بهيس سلسله چشتؤسم يريجما يسجز يچشت الدين نيخواجه مع
و عصر مدرن  يدوره وسط يش دانشمندان و علمايبلند مرتبه مورد ستا يک صوفي

ان ياز صوف ياريزد و با بس يک سفر طوالني هند، دست به قبل از ورود به يبوده است. و
ا از محضر ن شد تيبودند، مالقات کرد و با آنان همنش يرانيشتر آنان ايسرشناس که ب
انگذار ي، بنيکبر الدين خ نجميخود با ش يسفرها در دوران د. اويض نمايآنها کسب ف

خ ين عمر و استاد شياءالديخ ضي، ش)…ي (النيخ عبدالقادر جيه، شينامدار سلسله کبرو
ي ن کرمانيخ اوحدالديه، شيانگذار سلسله سهرورديبن )…ي (سهرورد الدين شهاب

 يزيد تبريخ ابوسعي، شيوسف همدانيخ ي، ش)…ي (سهرورد الدين خ شهابيو ش )…(
 خير، شيد ابوالخيخ ابو سعيش يها ارت مقبرهيز به ين ويره مالقات کرد و همچنيو غ

  ز رفت.ين يو خواجه عبداهللا انصار ين استرآباديرالديخ نصي، ش)…ي (رقانخابوالحسن 
 ،١سرورالصدور شتر دري، بتصوفدر مورد  يچشت الدين نيات خواجه معينظر

ح شده است. يبود، تشر يريفة خواجه اجميکه خل ين ناگوريدالديخ حميملفوظات ش
ر، خواجه يد ابوالخيچون ابوسع يرانيا يات براساس و منطق اظهارات عرفاين نظريا

 يمفهوم عشق و وجدآور شامل اعتقاد به است که يهمدان ةالقضا عينو  يعبداهللا انصار
ان عاشق، معشوق و يک مين اعتقاد مانع تفرقه و تفکير خواجه انظ به ٢است. خدا يبرا

  خود عشق است.
مالقات کرده  يوسف همدانيخ يدر همدان با ش يريچنان که اشاره شد خواجه اجم

داده  يوسف همدانيخ يدرباره ش ياتاطّالعدر مجالس خود  حتماً يريبود. خواجه اجم
  اند. ه زبان زد بودهيچشت يان عرفاير مد يهمدان ين صوفيات درباره اين حکايبود. هم

خ يش يو فةيه، و خلياء، عارف معروف سلسلة چشتياول الدين خواجه نظام
وسف يخ يدرباره ش يا توجهجالب  يها تيدر سخنان خود حکا ين چراغ دهليرالدينص

دربارة  يريخواجه اجم يها ن، گزارشيقي نها، غالب بهياند. مآخذ ا بازگو کرده يهمدان
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ا، که جامع آن ياول الدين دالفواد، سخنان خواجه نظامياست. در فوا يخ همدانين شيا
  است، آمده است: يدهلو يحسن سجز يشاعر معروف فارس

 يافتد، چون سعادت باق يم يتائب را بعد از توبه لغزش يسخن در ان افتاد که بعض
بود قمر نام،  يا مطربه ت فرمود کهين حال حکايم ايرسد. مال يدولت توبه م باشد، باز به

وخ يخ الشيش وست و ارادت بهيانابت پ کمال داشت، در آخر عمر به به يو جمال يحسن
ارت کعبه رفت، چون بازگشت يز آورد. از آنجا به يسهرورد محمدعمر  الدين شهاب

ش يا پيهمدان را از آمدن او خبر شد، کس برو فرستاد و گفت ب يد، واليهمدان رس به
ارت کعبه يام و ز ن کار توبه کردهيکن. آن عورت جواب داد که من از امن سماع 

د. آن عورت درماند يهمدان استبداد کرد و نشن ين کار نخواهم کرد، واليش ايافته، بيدر
  رفت و صورت حال باز نمود. يوسف همدانيخ يخدمت ش و به

و بامداد جهت کار تو مشغول خواهم شد  خ فرمود: حاال بازگرد، من امشب بهيش
خ فرمود که هنوز يخ آمد. شيخدمت ش شد، آن عورت به جواب خواهم داد، چون بامداد

است. عورت درماند و کسان ملک همدان او را  ير تو باقيک تقصير يدر خزانة تقد
اوردند و بدو دادند، آن عورت چنگ ساز يش ملک بردند، چون چنگ بينگذاشتند، پ

نشاء کرد که جمله را درگرفت، اول ملک همدان تائب چند ا يتيکرد. سماع آغاز کرد، ب
  ١شد بعد از آن هر که در مجلس بود تائب شد.

 ةالقضا عينگر درباره يد يتياز مجالس خود حکا يکيا در ياول الدين خواجه نظام
  ن قرار است:يبازگو کرده است که بد يهمدان

مت نظرها ش اصحاب نعمت افتاد که در حق اصحاب خديسخن در بخشا يلخت
خدمت  گاه گاه به .بود صاحب نعمت و فتوت يا آن فرمود که خواجه يکنند. در اثنا يم

 ةالقضا عين يقاض يهمانا که وقت …ه الرحمهيعل يبفرستاد يخرج ةالقضا عين يقاض
د، يد. آن خواجه بشنيوفا رسان توقع کرد و غرض خود به يزيچ يگريه الرحمه از ديعل

 يگريست از ديعتاب فرستاد که چرا با ةالقضا عينخدمت  بهد و يخاطر گرفته گردان
 شتبد نوعليه الرحمه بر ةالقضا چيزي گرفت و اين دولت هم بر من ارزاني نداشت، عين
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 يکيابد و از آنها مباش که يز دولت بين يگرين مصلحت مرنج، رها کن تا ديا يکه برا
  گفته است: يکيو از آنها مباش که  .ا والترحم معنا احداًحممداللهم ارمحين و گفت:  يم

ــن    ــاز ک ــاغ ب ــا و در ب ــان بي   ١چون من در آيم و بت من در فراز کن  اي باغب
  داد که: اطّالع يهم در مجلس ةالقضا عينا درباره شهادت ياول الدين خواجه نظام

ت يدر آن سن که غا يب کاريست و پنج ساله بود که او را بسوختند، عجياو ب
  ٢بود آن. يحق بود، پس عجب کار ق به. او را چندان شغل و تعلّاست يقوت جوان

را در  يهمدان ةالقضا عينشتر منابع آمده است که يکرد که در ب يادآوريد ينجا بايا
  .٣د کردنديشه يو سه سالگ يسن س

گر را هم درباره يد يتياز مجالس خود حکا يکيا در ياول الدين خواجه نظام
  کرده است که:و پدرش نقل  ةالقضا عين

خور،  و حرام ستان بود رشوت يپدر خود را نبشته است که قاض )ةالقضا عين ي(قاض
د: مقصود يجامع سخنانش پرس يار نبشته است. سپس حسن سجزين بسين و مانند ايا

  ن نبشتن چه بود؟ياو از ا
 بود تا ين قدر هم نبشته است که او را کشفيا پاسخ داد: اياول الدين خواجه نظام

ز در ين ةالقضا عينزان حاضر بودند، پدر يشان و عزيبود، درو يسماع يدر مقام يوقت
دم که در آن يه ديرا رحمه اهللا عل يخ احمد غزاليآنجا حاضر بود، او گفت که من ش

  جمع حاضر شده بود.
ت ين جمعيتمام بوده است، مثالً ا يخ بود، بعدين مقام تا آنجا که شيو آن روز از ا

گر، غرض آن که تفحص کردند، چنان بود که او يد يگر بود و او در شهريد يدر شهر
ت ين حکاياز ا ةالقضا عينر فرمود که مقصود يگفته بود، بعد از آن خواجه ذکراهللا بالخ
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رات است، يواسطه نماز و اوراد و خ نه به يدگار تعاليآن بود تا معلوم شود که نعم آفر
  تواند بود. يرامتو ک يهر که را خواست حق باشد، کشف

هم سوال  يهمدان ةالقضا عيناء درباره استاد و مرشد ياول الدين از خواجه نظام
  بود؟ يخ احمد غزالي/شةالقضا عينر يکردند که مگر پ

  ا جواب داد که:ياول الدين حضرت خواجه نظام
خ خود هم يکند و ذکر ش يم يخ احمد غزاليرا که او در مکتوبات ذکر شير، زيخ

خ او ين، غرض آن که اگر شيخ من چنين و شيسد که من چنينو ين ميکند و همچن يم
  ١.ياد کرديخ خود يش ، او را بهي، آنجا که ذکر او کرديبود يخ احمد غزاليش

  د:يگو يم يهمدان ةالقضا عينو  يخ احمد غزّاليسپس درباره رابطه ش
د. ياو را بد يمد غزالخ احيکرد، ش يم يان کودکان بازيخرد بود، در م ةالقضا عين

د. مادر و پدر، او را پنهان کردند و يبعد از چندگاه بر مادر و پدر او آمد و او را طلب
ها که بدو خواهد  د. آن نعمتيگوئ يخ احمد فرمود که دروغ ميگفتند که او بمرد. ش

خ احمد متهم بوده يرد؟ بعد از آن فرمود که شيد، تا آن بدو نرسد، او چگونه ميرس
  .٢سبب آن مادر و پدر او را پنهان داشتند ، بهاست

که مجذوب و  يانجيم يبن عل محمدعبداهللا بن  يابوالمعال ةالقضا عينات ينظر
شهادت  ت منجر بهيخت و در نهايگرا را برانگ اصول يبود، خشم علما تصوفمستغرق 

در  شد. آثارش يو سه سالگ يآن هم در سن س يهجر ۵۲۵سال  يالثان يدر جماد يو
دات يشود. تمه يمحسوب م يق عرفانياز حقا يا خالصه يهند يعرفا ةجامع
  اند. بوده عرفا توجهگرش مورد يشتر از آثار ديو مکتوبات او در هند ب ةالقضا عين

ا ياول الدين و خواجه نظام يچشت الدين نيفه خواجه معيخل ين ناگوريدالديخ حميش
، گردآورنده يدهلو يحسن سجز يرار دادند. باررا مورد امعان نظر خود ق يو يها نامه

اما را مطالعه کرد،  يهمدان ةالقضا عين يها ا، نامهياول الدين ملفوظات خواجه نظام

                                                   
  ۱۰۴، ص فوايدالفواد  .١
  ۱۰۴، ص همان  .٢
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 بدرستي چيزي از آنها دستگيرش نشد. هنگامي که حسن سجزي در مجلسي ناتواني خود
  او گفت: در جواب به الدين خواجه ابراز داشت، خواجه نظام در فهم و ادراک آنها به را

. اين پاسخ ١که آن را سرحال نبشته است، از سرِ وقت که او را بود، نبشته يآر
 ةالقضا الدين اوليا ترجمان اين حقيقت است که حضرت خواجه مکتوبات عين خواجه نظام

آنها را سوز و  ،زد ها موج مي را با توجه مطالعه کرده بودند و روح عرفانی که در آن نامه
  هيجان آورده بود. الدين اوليا را به بخشيده بود، خاطر خواجه نظام يداز خاصگ

در اجودهن  شکر د گنجيا در خدمت مرشد خود بابا فرياول الدين خواجه نظام يوقت
درباره فقر و  الدين خواجه نظام يمياز دوستان قد يکي ،برد ي(حاال در پاکستان) بسر م

ن يب کرد که چرا اان کرد و اظهار تعجيد بيا فرخدمت باباين دوست خود  يکس يب
سمع خواجه  القضاة همداني را به او توصيه کرد که اين بيت عين بهد ين است. بابا فريچن
  الدين اوليا برسان: نظام

ــادا، مــرا نگــون ســاري   نه همرهي تو مرا، راه خويش گير و بـرو  ــرا ســعادتي ب   ت
 يتيا، حکاياول الدين ارشد خواجه نظامفه ي، خلين چراغ دهليرالديخ نصيسپس ش

است که  يوسف همدانيخ ين همان شيد ايکند و شا يان ميب يوسف همدانيخ يدرباره ش
  گزارش داده است: يآمده بود. چراغ دهل الدين ذکرش در مجلس خواجه نظام

ميري، او را سفري پيش آمد. کنيزک ترکي داشت حمريدي بود از آن شيخ عثمان 
مدي نبود که کنيزک بر او گذارد، گفت: اين کنيزک را در حرم شيخ و کسي معت

خدمت شيخ آمد و گفت: اين کنيزک در حرم شما باشد، تا از سفر  بگذارم و بروم. به
باز آيم. شيخ فرمود: نيکو باشد، باش. کودک کنيز در حرم فرستاده خود روان شد. 

خطراتي در دل گذشت. هر چند  روزي شيخ در حرم آمده بود نظر بر آن کنيزک افتاد.
خدمت شيخ ابوحفص حداد پير خود رفت و  خواست که دفع کند، ممکن نشد. به

قصه حال باز نمود که آن مريدي کنيزک خود را در حرم من امانت گذاشته بود، مرا 
خطراتي در دل گذشت و آن مستقيم شد. شيخ در مراقبه شد و فرمود: بر شيخ حسين 

ا اين خطرات تو دفع شود و اال دفع شدني نيست. شيخ عثمان يوسف همداني برو ت

                                                   
  ۴۲۰، ص فوايدالفواد  .١



١١٣   عرفاي هندد همداني ةالقضا عينحديث ر مجالس و سخنان  

همدان رسيد، پرسيد که خانه شيخ حسين  ميري سفر کرد و در همدان رفت. چون بهح
يوسف کجاست؟ همه بد گفتند که چه خواهي ديد؟ او مردي فاسق و شراب خوار 

حداد  خدمت شيخ ابوحفص ميري بازگشت. در شهر خود آمد. بهحاست. شيخ عثمان 
يک زبان بد گفتند که او مرد  رفت و گفت: شيخ مرا بر کسي فرستادي که همه خلق به
شيخ فرمود: آن خطرات از  فاسق و شراب خوار است. من مالقات نکردم، بازگشتم.
تا آنجا نروي، اين خطرات از  تو دفع شد؟ گفت: نشد. بلکه زياد شد. فرمود: من گفتم

فر کرد و در همدان رسيد. خانه حسين يوسف پرسيد. تو دفع شدني نيست. بار دوم س
باز همة خلق بدگفتن گرفت. او گفت: از ديدن او چاره نيست. با او مصلحتي دارم. 
نشان دادند. چون آنجا رسيد، چه بيند پسري نشسته است و سبويي پهلوي او نهاده و 

يخ نشسته. صراحي باالي سبوي. و امردي در غايت حسن و جمال، زانو بر زانوي ش
گويند. اين چه حال  ذوق شد و گفت: خلق نيکو مي بي ،ميري ديدحشيخ عثمان 

خدمت  است؟ مرا شيخ کجا فرستاد! خواست که باز گردد. باز با خود گفت: باري به
خدمت شيخ بنشست. شيخ در بيان سلوک شد چيزها بيان کرد که هم شيخ  او بروم. به

گريه شدند که خون از چشم ايشان روان  ميري و هم آن کودک چنان درحعثمان 
ميري برخاست و گفت: براي خدا بگو، اين چه معامله پيش حشد. شيخ عثمان 

اند. از بيان سلوک شما، اينک ما خراب شديم و  اي. خلق همه در غيبت تو افتاده گرفته
اي؟ حسين  ما روان شد و اگر معامله اين است، اين چه اختيار کرده از چشم خون
ام تا کسي چون صورت  ف همداني جواب داد که اين حال بر آن اختيار کردهيوس

امانت نسپارد تا مرا از شهر خود دوبار سفر  هبيند، اعتماد نکند و کنيزک ترکي ظاهر مي
نبايد کرد در همدان. بعد از آن گفت که در اين سبو آب است و اين صراحي در 

بيرون انداخته. ما کوزه نداشتيم. پاک شد. مزبله افتاده بود، کسي شراب خورده بود و 
  .١خواند خوريم و اين کودک پسر من است. بر من قرآن مي درين آب مي
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  ١١٤  قند پارسي

  

دان دورادورش را گرفته يدر حال وجد بود. مر يبار ين چراغ دهليرالديخ نصيش
ن حالش را يدانش ايدند. مريدو سه مرتبه بدرد تمام سر مبارک جنبان يبودند. چراغ دهل

 ةالقضا عينچشم بگشادند و گفتند که  يخ بعد از زمانيه کردند. حضرت شيو گر دنديد
  در کتاب خود نوشته است: يهمدان

ــرآمده ز خويشــتن مــي    بايــد برخاســته ز جــان و تــن مــي   بايــد س
  ١بايـد  زين گرم روي بند شکن مي  در هر قدمي هزار بند افزون است

ه و يمورد تجز يرانية اياول يآثار عرفارسد که  ينظر م ن نکته الزم بهيا يادآوري
د قلندر، جامع يک مرتبه حميقرار گرفته است.  يان هنديل منتقدانة صوفيتحل

: ين معنيا ن خواند بهيرالديخ نصيش يرا برا يثي، حديسخنان چراغ دهل خيرالمجالس
است که  يثين حديدم. و گفت که ايمجعد د يبا مو يئت مرد جوانيمن خدا را در ه

ک از يچ يث در هين حديگفت که ا يو ن بهيرالديخ نصينقل کرده است. ش ةالقضا نعي
حمل بر ث معلوم شود، ين حديث معتبر وجود ندارد. و اگر صحت ايحد يها کتاب

  .٢متشابه کنم
بر  يا شرح عالمانه ين چراغ دهليرالديخ نصيفة شيسو دراز خليگ محمدد يس

 شرح تميهدات المعروف به الحقايق ةزبد شرح نام نوشت که به ةالقضا عيندات يتمه
  .٣ده استيچاپ رس به

شاوندان سلطان يمسعود بک. از خو رخان. معروف بهينام ش در هند بود به يعارف
امام بود.  الدين خ شهابيبن ش الدين خ رکنيد شيه مريروز شاه تغلق و در سلسله چشتيف
قت يحدت و خم شکنان خمخانه حقت حالت سکر داشت. او را از مستان باده ويغا به

بر  تمهيدات اند. در علم تصوف و توحيد تصنيفات بسيار دارد. او اثري مسمي به خوانده
  .٤همداني دارد و بسياري از حقايق و دقايق در آنجا مندرج است ةالقضا عين طبق تمهيدات

                                                   
  ۹۷، ص جالسمخيرال  .١
  ۱۹۵، ص همان  .٢
  ۱۳۶۴تصحيح سيد عطا حسين، گلبرگه  به  .٣
  ، شيخ عبدالحق محدث دهلوي، ترجمه مسعود بکاخباراالخيار  .٤



١١٥   عرفاي هندد همداني ةالقضا عينحديث ر مجالس و سخنان  

 أليفترا در هند  آن ياوحد الدين ياست که تق ييتذکرة شعرا العاشقين عرفات
مدفن او  و ةالقضا عينن تذکره در ضمن ترجمه بابا طاهر درباره شهادت يکرد. در ا

  سر و پا. بي ست اي داستان محض است و افسانه بازگو کرده است که يداستان جالب
 يبوده است و از خدمت و ياخالص و مصاحبان و از جمله معتقدان به ةالقضا عين

د، يچون بابا طاهر بعد از شهادت برسر او رس د.يرسبه در ياسرار معارف و علوم غر به
تاً گفت و خواند. پس فجاَ ين رباعين نخوابند و ايز، مردان چنيزد که خ يبرو ييسرپا
  .١است، خود را انداخت يکه اکنون دفن و يبرخاسته و در چاه ةالقضا عين
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