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هندي عرفايِ عطّار در مجالس و آثارِ حديث  

فريدالدين عطّار نيشابوري عارفِ شهيرِ سدة ششم و هفتم هجري است که در ششم 
نسبتاً  عمري  پس از و جهان گشود ) هجري در نيشابور ديده به۵۳۷(يا  ۵۳۰شعبان 
ک دنيا . وي پس از تر١ديدارِ حق شتافت هجري به ۶۳۲تا  ۵۹۸ يها ن ساليب طوالني

رسيده، دست  ٢يالدين کبٰر سير و سفر پرداخت. آنگاه خدمت نجم عرفان گراييد و به به
کرد. عطّار در سير و  را نيز درک ٣او داد. افزون بر اين محضر شيخ مجدالدين ارادت به
مقامي عالي عروج کرده بود و از همين رو ميان صوفيان مقامي واال يافت.  سلوک به

ق)، محمود شبستري  ۶۷۲ الدين محمد بلخي (م: ن بزرگ چون موالنا جاللبيشتر عارفا
اند و او را عارفي کامل و  کرده نيکي ياد ق) از او به ۸۹۸ ق) و موالنا جامي (م: ۷۲۰ (م:

اند. او براي موالناي روم که همراه  حق و حقيقت پنداشته مرشدي زاهد و واصل به
شمار  . روح تن عرفان به٤او هم صحبت شد شابور باني رفتن از بلخ بههنگام پدرش در 

                                                   
هر صورت استاد سعيد نفيسي معتقد است که دهم  در سالِ رحلت عطّار اختالف بسيار است اما به  .١

جامي هم ثبت گرديده. » االنسِ نفحات«هجري سالِ درگذشت وي است که در  ۶۲۷خر اآل جمادي
کوب نظر  ص سو؛ همچنين استاد زرين» جستجو در احوال و آثارِ فريدالدين عطّار نيشابوري«(نگ: 
، »جستجو در تصوف ايران«باشد. (نگ:  مي حطور قطع مرج هجري به ۶۱۸دهد که سال  مي
  )۲۶۹ ص

سلسلة کبرويه (کبراويه) چند تن از از » يکبر«الدين عمر پسر احمد خيوقي معروف به شيخ نجم  .٢
  )۴۱۹ ، ص»االنس نفحات«مشايخ صاحبِ معرفت را تربيت کرد. (براي آگاهي بيشتر، نگ: 

مجدالدين ابوسعيد شرف بن مؤيد بن محمد بن ابوالفتح بغدادي از عارفان مشهور اواخر سدة ششم   .٣
  هفتم هجري است. و آغاز سدة

  .۸ ص ،»الدين رومي رساله در تحقيق احوالِ موالنا جالل«؛ نيز نگ: ۵۹۹ ، ص»االنس نفحات«  .٤
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سال در روح شيخ فريدالدين  ۱۵۰قول جامي نور منصور حلّاج پس از  و به ١رود مي
. عارفان هندي از آثار و تعليمات عرفانيِ شيخ عطّار ٢عطّار تجلّي کرد و مربيِ او شد

قدر اسرارِ توحيد  قدند که: آنتار معاين نظر جامي دربارة عطّ اند و گويا به بسيار بهره برده
اجيد که در مثنويات و غزليات وي اندراج يافته، در سخنان وو حقايقِ اذواق و م

  .٣شود يک از اين طايفه يافت نمي هيچ
عنوان عارفيِ  هاي گوناگون، شيخ فريدالدين عطّار را به عارفان هندي از سلسله

احترام  ر مجالس و سخنان عرفانيِ خود از عطّار بهاند و د حقيقي و مرشديِ کامل شناخته
مندي  عالقه هايِ عرفانيِ عطّار را با اند؛ احوالِ زندگاني و تعليمات و انديشه کرده ياد

اند  براي راهنمايي و هدايت وابستگانشان در مجالس و سخنان عرفانيِ خود بازگو کرده
را » الطير و منطق» پندنامه«، »االولياةتذکر«، »ها غزل ديوان«متعددي از وي چون و آثارِ 

اند. براي تأييد و تصديقِ نظرها و عقايد عرفانيِ خود نيز از آنها شواهدي  مطالعه کرده
  گردد: مي باز» االولياةتذکر«گفتة خود عطّار در  اند که علّتش به آورده
 سخن باالي سخنِ مشايخِ طريقت نيست و احاديث نبوي، هيچ قرآنبعد از ”
ـ که سخنِ ايشان نتيجة کارها و حال است نه ثمره حفظ و  اهللا عليهم رحمهم ـ

قال، و از عيان است و نه از بيان، و از اسرار است نه از تکرار، و از جوشيدن 
لدنّي است نه از علمِ کسبي و از علمِ ادبني است  است نه از کوشيدن و از علم

  .٤“بيايندنه از جهان علّمني ابي که ايشان ورثة ان
بايد يادآوري کرد که بيشتر دانشمنداني که در ايران و هند دربارة عطّار و آثارش 

اند. بنابراين  اين منابعِ عرفانيِ هند رجوع نکرده اند، تاکنون به ها و مقاالتي نوشته کتاب
ها و اطّالعاتي که دربارة عطّار در اين مراجع نقل شده، تازگي داشته  ممکن است آگاهي

طورِ کامل روشن  هاي زندگيِ عطّار که تاکنون به د و در شناسايي برخي از گوشهباش
                                                   

  گويد: موالناي روم در غزلي ديگر مي  .١
  عطّار روح بود و سنايي دو چشـمِ او ”
  

  “مــا از پــي ســنايي و عطّــار آمــديم
  

  

  .۵۹۹ ، ص»االنس نفحات«  .٢
  .۶۰۰ همان، ص  .٣
  .، مقدمهي عطّار»االولياةرتذک«  .٤
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  داشته باشد.و مناسبتي نشده، و تعليمات و مقامِ عرفانيِ اين عارف بزرگ اهميتي 
اصل مطلب بپردازيم، بايد يادآور شويم که بيشتر عرفايِ دورة اول  پيش از اينکه به
رت کردند. مهاجرت ايرانيها و علما، دانشمندان، عرفا، هند مهاج در هند، از ايران به

دهلي را عصامي  اي از نقاط مختلف جهان اسالمي به شعرا، نويسندگان و اشخاصِ حرفه
در سدة هشتم هجري » هند شاهنامة«معروف به» السالطين فتوح«سرايندة مثنوي 

  رشتة نظم درآورده است: قرار به بدين
ــرب   ســبالنّ بســي ســيدان صــحيح” ــک ع ــيدند در وي ز مل   رس

ــين    بســي کاســبان خراســان زمــين ــيم چ ــبندان اقل ــي نقش   بس
ــژاد  ــارا نـ ــان بخـ   بسي زاهـد و عابـد از هـر بـالد      بســـي عالمـ

  بـران  سيمين اصل هر و شهر هر ز  صـنعتگران  جنس هر و ملک هر ز
ــان روم   ــان، طبيب ــان يون   بسي اهلِ دانش ز هر مـرز و بـوم    حکيم

  ١“چو پروانه بر نور شـمع آمدنـد    شهر فرخنده جمع آمدنـد  در آن
، عطّار را پيشتر از »االلباب لباب«نام  عوفي در نخستين تذکرة شعراي فارسيِ خود به

جهان عرفان و ادبيات فارسي  هنديان بلکه به همه در زمان زندگانيِ عطّار، نه تنها به
بارة عطّار آمده، تنها همان مطالبي که در . آنچه در آثار عرفاي هندي در٢معرفي کرد

نمودارِ اين حقيقت است که عرفايِ هند  و اين امر ثبت گرديده، نيست» االلباب لباب«
اند و اطّالعاتي را دربارة احوالِ او در سخنان  طورِ مستقيم از آثارِ عطّار استفاده کرده به

ها  شود. اين اطّالعات و آگاهي نميعطّار ديده  اند که در منابعِ مربوط به خود گنجانده
هند  طورِ مرتّب از ايران به رواياتي است که عرفايِ هندي از اشخاصي که به همراه با

ويژة عطّار را  بردند و احوالِ عرفايِ ايراني به هايِ عارفان هند پناه مي خانقاه آمدند و به مي
ها  شنيدند. بعضي از ايراني ميکردند،  در مجالسِ همگاني يا ويژة عرفايِ هندي بيان مي

هايِ عارفان هندي رابطه داشتند، مريدان و پيروان مشايخِ طريقت ايراني  خانقاه که با
اند و دربارة بعضي از آنها از  آنها محشور بوده اند يا با آنها داشته ي بايها بودند و مالقات

ودند. اطّالعاتي که اين دست آورده ب هاي عرفاني ايراني اطّالعاتي ارزشمند به حوزه
                                                   

  .۱۱۴ ، ص»السالطين فتوح«  .١
  .(ترجمة عطّار) »االلباب لباب«  .٢
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اند، مبني بر مشاهدات عيني  ها در مجالس و سخنان خود دربارة مشايخِ ايراني داده ايراني
آنها يا رواياتي است که در دوران آنها دربارة اين عارفان در ايران شايع بود. بنابراين، آن 

رد. سخنان و آثارِ آساني صرفنظر ک توان از آنها به اساس نيستند و نمي اطّالعات بي
گون داراي اقتباساتي از آثار و سخنان همة عارفان نامدارِ  هاي گونا عرفايِ هند از سلسله

ق)،  ۴۳۴ خرقاني (م:تأليف ابوالحسن » نورالعلوم«مشايخِ هندي همواره  .ايراني است
 ،ق) ۴۳۴ مستملي بخاري (م:تأليف ابوابراهيم » تعرف شرحِ«معروف به» نورالمريدين«

ق)،  ۴۴۰ الخير (م: ق)، سخنان شيخ ابوسعيد ابي ۴۶۵ رسالة امام ابوالقاسم قشيري (م:
همداني  ةالقضا عين» تمهيدات« ،ق) ۴۸۱ آثارِ مختلف خواجه عبداهللا انصاري (م:

» شيخ ولي تراش«ي معروف بهالدين کبٰر استاد نجم» المريدين آدابِ«ق)،  ۵۲۵ (مقتول:
الدين رومي  موالنا جالل» مثنوي«ق)،  ۵۲۵ ي (م:غزنوسنايي  ق)، آثارِ ۶۱۸ (مقتول:

ق)، رسالة  ۶۶۵ الدين دايه (م: نجم» مرصادالعباد«او، » غزليات«ق) و  ۶۷۲ (م:
ق) و آثارِ منظوم و منثورِ عطّار، جامي، سعدي، حافظ،  ۶۵۹-۵۸۶الدين باخرزي ( سيف

آنها  بهو و آثارِ خود از اين آثار استفاده کردند و در مجالس  غيره را مطالعه مي عراقي و
  کردند. استشهاد مي

هاي عطّار در آثارِ عارفان  اينک آنچه دربارة احوال، زندگي، تعليمات و انديشه
  شود: اي اجمالي بررسي مي گونه هندي آمده است، به

واقع در استان فعلي » پاني پت«ق در  ۶۰۲سال  به الدين ابوعلي قلندر شيخ شرف
ي هند متولّد شد. پدرش فخرالدين مرديِ عارف و صوفي بود که در اواسط »هريانا«

سده ششم هجري در نواحيِ کرمان زاده شد و پس از تکميلِ تحصيالتش دست ارادت 
عارف بزرگ شاه محمد کرماني داد. وي سرانجام همراه خانوادة خود در اشتياق ديدارِ  به

پت رسيده، در آنجا  پاني که در اوايلِ جواني به الدين ـ نظامنام  يکي از فرزندان خود به
در اوايلِ سدة هفتم  يهند رسيد و همانجا سکني گزيد. و ـ به اقامت افکنده بود رحلِ

ارث برده بود.  پدر به درگشت. شيخ ابوعلي قلندر ذوقِ تصوف و عرفان را از هجري
االسالم، ةّنارة دهلي (در مسجد قوپس از تکميلِ تحصيالتش مدتي در مدرسه يک موي 

گفت.  تدريس پرداخت و طبقِ روايتي در همين مدرسه وعظ و تذکير هم مي مهرولي) به
يکي از مشايخ زيرِ  شود بوعلي قلندر به دست آمده، معلوم مي از قرائن و اطّالعاتي که به
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  :ارادت رسمي داشت
 ؛الدين بختيار کاکي اوشي چشتي خواجه قطب .۱
 ؛رومي قلندرسيد خضر  .۲
  .سيد بحري قلندر .۳

نام  الدين بوعلي قلندر در يکي از رسايلِ خود به افزون بر اين شيخ شرف
طريق اويسي بدون واسطه از روحانيت حضرت علي  گويد که به مي» سلوک رسالة«

  السالم نيز کسبِ فيض کرده بود: عليه
ـ علمِ حقيقت   وجهکرم اهللا اي برادر! بدان که مرا اميرالمؤمنين حضرت علي ـ”

  .١“من] از او روحانيت يافتم و علمِ قيل و قال بياموزانيد [و
هاي جهان اسالمي آن دوره ديدن کرد و از عارفان و  وي از برخي قسمت

ضمنِ وي ها آمده است که  گون کسبِ فيض نمود. در بعضي تذکره انديشمندان گونه
ق) و موالنا  ۶۴۵ الدين تبريزي (م: قونيه رسيد و از محضرِ شيخ شمس جهانگردي به

ارشاد و تبليغِ دينِ مبينِ اسالم  هند بازگشت و به الدين رومي استفاده کرد. سپس به جالل
» پت پاني«قمري درگذشت و در  ۷۲۴سال  پرداخت. وي پس از زندگانيِ فعالِ عرفاني به

ني استرآبادي مؤلّف الدين ابوعلي قلندر است که فزو . اين همان شيخ شرف٢مدفون شد
  دربارة مقامِ واالي عرفاني او نوشته است:» محيره«

االقطاب شاه مدار عرضه داشتي کرد که جويندة کار،  خدمت قطب شيخ عمار به”
ميان صدهزار  عجب سؤالي کردي. در !فرمان آمد که اي عزيز ؟موحد کي شود

راه خدا قصد  کس در رهرو يکي موحد باشد، چنانچه (چنانکه) گويند چهار
پتي و خواجه احمد غزالي و فريدالدين عطّار و  الدين پاني کردند، شيخ شرف

علمِ خود تا دروازة توحيد رسيد  ةقو الدين به الحکما ابوعلي. اما شيخ شرف رئيس
  ٣“…و کشته شد و مرشد نداشت که درون دروازه توحيدش برد

                                                   
  .۲۰ ، مقدمه، ص»گل و بلبل«مثنوي   .١
و  ۱۳۵ ص ،»اخباراالخيار«الدين بوعلي قلندر، نگ:  براي آگاهي از احوالِ مفصّلِ زندگيِ شيخ شرف  .٢

  ».گل و بلبل«مقدمه بر مثنوي 
  .۳۱۷ ص» بحيره«  .٣
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صورت چاپي  لي قلندر است که بهمهمِ بوع از جمله آثار ١»مثنويِ گل و بلبل«
که اسرار و رموز و نکات اساسيِ عرفان  دست ما رسيده است و بوعلي قلندر آن را ـ به

ظاهر  . وي اين مثنوي را به٢قمري سروده است ۷۱۶ـ پس از سال  و اخالق را دربرگرفته
 مثنويثنوي (هر دو م الدين محمد رومي سروده است. جاللموالنا » مثنوي«در پيروي از 

) در بحر رمل مسدس محذوف (فاعالتن فاعالتن فاعلن) سروده گل و بلبلو  معنوي
شده، در هردو ابياتي در بحر رمل مسدس مقصور (فاعالتن فاعالتن فاعالن) نيز آمده 
است. همچنين هردو حمد و سپس نعت و منقبت، مدح، سببِ تأليف، موضوع مثنوي و 

و در اثرِ » ني«موالنا  مثنويشوند. در  آغاز مي» روح«خطاب بهخاتمه را دربردارند و از 
سازند. افزون بر آن بايد يادآور شد که  روح را مطرح مي» بلبل باغ کهن«بوعلي قلندر 

آن مثنوي در منظومة خود  اي صريح به اشاره را با» مثنوي معنوي«بوعلي قلندر ابياتي از 
  آمده است:» و بلبلمثنوي گل «گنجانده است. براي نمونه در 

ــر ” ــنيدي مگ ــود نش ــوي فرم   کـردي اثـر   بود، مـي  سنگ گر مي  مول
ــاخته   ــر س ــا ب ــان و تيره ــه  اي کم ــو دور انداخت   صــيد نزديــک و ت
ــر   ــدازد، آن را دورت ــه دور ان   ٣“مهجــورتر او اســت گــنج چنــين وز  هرک

ه است که برد عطّار هم بهره» الطير منطق«جدا از اين، وي در مثنويِ خود از مثنوي 
اولين منظومه از » مثنوي گل و بلبل«اين نتيجه رسيدم که  پس از تفحص و تحقيق به

» الطير منطق«عطّار پيروي شده، حتّي بيتي از » الطير منطق«عارفي هندي است که در آن از 
  قرار است: گنجانيده شده که بدين» مثنوي گل و بلبل«نيز در 
  ٤“بـس  و است اين وصال شو، گم او در تو  بـس تو مباش اصالً، کمال ايـن اسـت و   ”

سازد که  آشکار مي» گل و بلبل«و » الطير منطق«مقايسه و مقابله ميان ابيات زير از 
تنها در شکل و صورت از  بوعلي قلندر کمابيش هفتاد سال پس از درگذشت عطّار نه

همان سبک  به خود ـ پيروي کرده بلکه برخي مضامين آن را نيز در مثنويِ» الطير منطق«

                                                   
  تصحيح و تحشيه و مقدمه از دکتر ساجداهللا تفهيمي.  .١
  ».گل و بلبل«مقدمة   .٢
  .۱۱۵۷ ، ص»مثنوي معنوي«  .٣
  .۱۰ ، ص»الطير منطق«  .٤



  ١٢٢  قند پارسي

  

  آمده است:» الطير منطق«طورِ مثال در  ـ بيان کرده است. به و روش عطّار
ــده     مرحبـــا! اي هدهـــد هـــادي شـــده   ” ــر وادي شـ ــک هـ ــت پيـ   در حقيقـ

ــين    … ــوبي نش ــوطي ط ــا! اي ط ــين    مرحب ــت آتش ــت و طوق ــه اس   پوششــت حل
ــه  مرحبـــا! اي عنـــدليب بـــاغ عشـــق … ــن اي نال ــوش ک ــ داغ و درد ز خ   ١“قعش

  سرايد: مي» گل و بلبل«و بوعلي قلندر در 
ــن   ” ــاغ که ــل ب ــا! اي بلب   مـن سـخن   از گل رعنـا بگـو بـا     مرحب

  مرحبــا! اي طــوطي شــکر مقــال  مرحبـا! اي هدهــد فرخنــده فــال 
ــا   ٢“دهي هردم خبـر از يـارِ مـا    مي  مرحبـــا! اي قاصـــد طيـــار مـ

شايخِ بسيار نامدار و يکي از م الدين اوليا هي حضرت خواجه نظاماٰل محبوبِ
شکر  فريدالدين گنجاست. او خليفة شيخ  بوده شناخته شده از سلسلة چشتي در هند

بختيار کاکي اوشي بود و از  الدين ق) است که مريد و خليفة خواجه قطب ۶۶۴ (م:
الدين چشتي اجميري بنيانگذارِ سلسلة چشتي در هند کسبِ فيض روحاني  خواجه معين
ين اوليا به کبراي او را يافته بود. خواجه نظام کرده، خالفتقمري بدرود  ۷۲۵سال  الد
. اين دو (قلندر و اوليا) همچنين کمابيش معاصرِ يکديگرند. اولين سخنان ٣حيات گفت

اولياست و الدين  ملفوظات معتبرِ عارف هندي گردآوري شده، از همين خواجه نظامو 
نام  امير حسن عالء سجزي دهلوي اين سخنان را بهسراي نامدار و سعديِ هند  فارسي

الدين اوليا در  گردآورده است که نشانگرِ ذوق و قريحة خواجه نظام ٤»فوايدالفواد«
خواجه افزون بر عطّار، آثارِ شعراي ديگر ايراني را که عارف  .سرودن شعرِ فارسي است

الخير،  است. ابوسعيد ابي آنها استشهاد نموده يا عارف مشرب بودند مطالعه کرده، به

                                                   
  .۴۳-۵ ، ص»الطير منطق«  .١
  .۷۳ ، ص»گل و بلبل«  .٢
نوشته شده است که بعضي الدين اوليا  اخيراً آثارِ زيادي دربارة احوال و آثار و تعليمات خواجه نظام  .٣

از » الدين اوليا حضرت خواجه نظام«از خليق احمد نظامي، » تاريخِ مشايخِ چشت«از آنها عبارتند از: 
از پروفسور نثار »                   ِ  الدين اوليا ـ تذکرة حضرت خواجه نظام«پروفسور حبيب، 
  غيره. احمد فاروقي و

 چاپ رسيده است. م به ۱۹۹۰زبان اردو در سال  ترجمة آن از دهلي به راه بامتنِ فارسي اين کتاب هم  .٤
  همچنين دکتر توفيق سبحانی آن را از ايران منتشر کرده است.



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٣

الدين باخرزي، خاقاني شرواني، حکيم سنايي، سعدي شيرازي، و شماري بسيار،  سيف
از جمله شعرا و عرفايِ ايراني هستند که اين عارف هندي از آثارِ آنها در مجالسِ خود 

  کرده است. نقلِ قول مي
الدين  از شيخ جاللنقلِ قول  الدين اوليا روزي در مجلسِ خود با خواجه نظام

تبريزي که عطّار را در نيشابور ديده بود، اطّالع مهمي دربارة مقام واالي عطّار در 
و پس از وفات  ١الدين تبريزي مريد شيخ ابوسعيد تبريزي بود ارائه کرد. جالل تصوف

ق) رسيده و از وي  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: مرشد خود، خدمت شيخ شهاب
-۶۶۵هند منتقل شد و خدمت شيخ بهاءالدين زکريا ملتاني ( سپس به .٢فيض کرد کسبِ
بنگال  م) بنيانگذار سلسلة سهروردي در هند رسيد و سرانجام به ۱۱۷۰-۱۲۶۶ه/  ۵۶۵

عرفايِ معاصرِ خود  الدين تبريزي در هند با . شيخ جالل٣رفت و همانجا فوت شد
عيني و تجربيات عرفانيِ خود را آنها مشاهدات  روابط حسنه داشت و ضمنِ گفتگو با

اندازة کافي  نقلِ قول از اين عارف تبريزي که به الدين اوليا با کرد. خواجه نظام بيان مي
  گويد: در ايران شناخته نشده، مي

اهللا محةر ـ خواجه فريدالدين عطّار ـ اهللا ثراه طيب الدين تبريزي ـ شيخ جالل”
اهللا محةر شيخ بهاءالدين زکريا ـ مگر وقتي با ـ را در نيشابور ديده بود، عليه
من گفت که  کرد که من خواجه فريدالدين عطّار را ديده بودم. با ـ حکايت عليه

ده، نتوانسم که کسي را نشان دهم. شيخ بهاءالدين چون  مرا مردخدا[يي] نشان
ادي؟ الدين سهروردي نشان ند اين بشنيد، گفت: در اين محلّ چرا از شيخ شهاب

فريدالدين عطّار ديدم، الدين گفت که من مشغوليي که در خواجه  شيخ جالل
  .٤“جنب آن معزولي است مشغولي ديگران به

کرد که  خواجه در مجلسي ديگر پيشآمدي تاريخي را دربارة فريدالدين عطّار بازگو
ديدارِ  رد بهآن را از پيرمردي که خواجه عطّار را ديده، شنيده بود. ممکن است اين پيرم

                                                   
  .۱۵۱ ، ص»خيرالمجالس«؛ ۱۱۳ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .۱۹۴ ، صهمان  .٢
  .۵۰ ، ص»اخباراالخيار«  .٣
  .۴۲۷ ، ص»فوايدالفواد«  .٤



  ١٢٤  قند پارسي

  

از  يتعداد زيادي از علما، عرفا، شعرا و افراد ديگر خواجه عطّار رسيده ، سپس با
الدين اوليا  خواجه نظام هند مهاجرت کرده، جايي به طبقات مختلف ايران آن دوره به

ضمنِ گفتگو حکايتي را دربارة عطّار بيان کرده است و از آنجا که اين  و برخورده
نقلِ قول از او در  الدين اوليا اعتباري داشته، خواجه با خواجه نظامپيرمرد در نظر 

  مجلسي گفته است:
  .١“من خواجه فريدالدين عطّار را ديده بودم، در اوايل حال عظيم پريشان قدم بود”

اي نداشت و فقط پزشکي بود که  عرفان عالقه دانيم که عطّار اوايل حال به مي
همين وضع عطّار است.  ، نيز اشاره به»يم پريشان قدم بودعظ«پرداخت.  شغلِ خود مي به

مقامِ بزرگي که عطّار بعدها در  توجه به الدين اوليا با پس از اين نقلِ قول، خواجه نظام
  دست آورد، عقيدة خود را چنين اظهار کرد: سلوک به

  .٢“ايت حق درآيد، چنين چيزها شودعنچون ”
  اهلِ مجلسِ خود بيان کرده که: دست مغوالن را به هآمد قتلِ خواجه عطّار ب سپس پيش

او (عطّار) شهيد شد و آنچنان بود که کفّار (مراد مغوالنند) در نيشابور رسيدند ”
ل قبله نشسته بود، منتظر آنکه کافران بيايند و ايشان بهم مستق هفده يار به و او با

ند و کشتن آغاز کردند. را شهيد کنند. همان زمان کافران دررسيدند و تيغ درنهاد
ـ چون ديد که ياران او را  اهللا عليه ةمحر نوقت خواجه فريدالدين عطّار ـدر آ

گفت: اين چه تيغِ قهاري است و اين چه تيغ  کشتن گرفتند، در آن حال مي
گفت: اين چه کَرم است و  جباري است. چون او را کشتن گرفتند، آن زمان مي

  .٣“چه احسان استاين چه مکرمت است و اين 
اند. دولتشاه سمرقندي  نگاران عطّار رواياتي دربارة قتل عطّار بيان کرده بيشتر تذکره

دست لشکرِ مغول افتاد و در قتلِ عام  نويسد که (عطّار) در زمان فترت چنگيز خان به مي
نگاران ديگر همين روايت کشته  . بيشتر تذکره٤کرد شهيد شد و تعجيل قتل خود مي

                                                   
  .٤٢٨ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .همان  .٢
  ) آورده است.۷۸۹ (ص» سيراالوليا«؛ امير خورد کرماني هم اين حکايت را در ۴۲۸ ، صهمان  .٣
  .۱۸۷- ۹۲تس، ص  ۱۳۱۸چاپ ليدن،   .٤



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٥

پس از  نمايد که اين روايت اند و چنين مي بعضي تصرفات بيان کرده ن عطّار را باشد
الدين  طورِ کامل شايع بود اما آنچه شيخ نظام درگذشت عطّار، در سدة نهم هجري به

روايت کشته شدن عطّار فرق دارد و گويي در مجلسِ وي  اوليا در اين ضمن گفته، با
  تر شده است. عرفاني
لحاظ تاريخي  دست مغوالن از که استاد سعيد نفيسي کشته شدن عطّار را به حالي در

کوب مطالبي را که دربارة کشته شدن عطّار  ولي دکتر زرين ١کند اساس تلقّي مي بي
  گويد: انگارد و مي آمده، معتبر مي» فوايدالفواد«دست مغوالن در  به

ي دهلوي، زحسن سجدر اين مجموعه (فوايدالفواد) که شاعر دهلي (”
آورده است،  شيخ از اقوالِ وي جمع گردآورنده آن) طي پانزده سال مصاحبت با

الدين اوليا و غالباً  سبب آنکه مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه نظام به
حيات عطّار در زمان  اشارت به متضمنِ مطالبِ جالب و قابلِ اعتماد است، يکجا

الدين تبريزي که شيخ  شيخ جالل گر ضمنِ اشارت بهواقعة تتار دارد و جاي دي
کند و  عطّار را مالقات کرده بود، واقعة شهادت او را بر دست تتار تصريح مي

  .٢“اين نکته براي اثبات شهادت شيخ بر دست تتار کافي است
الدين اوليا مجلسي را  هجري قمري خواجه نظام ۷۰۹االول  روز شنبه، دهم ماه ربيع

انقاه خود ترتيب داد و دربارة دعا، اهميت و مناسبت و استجابت آن سخن راند: در خ
آمده، » فوايدالفواد«. خواجة مذکور، چنانکه در ٣“بايد کرد دعا قبل از نزولِ بال مي”

  زبان عربي خواند که مفهوم آن چنين بود: عبارتي به
هوا يکجا متعارض  رود و هردو در شود، دعا از فرو باال مي بال چون نازل مي”

  .٤“آيد شوند، اگر دعا را قوتي باشد، بال را بازگرداند واگرنه، بال فرود مي مي
لة مالدين اوليا حکايتي دربارة ح پس از اين توضيحِ منطقي دربارة دعا و بال، نظام

در تصديق و  و نيشابور و غارتگريِ آنها در اين شهرِ تاريخيِ ايران بيان کرده مغوالن به
                                                   

  سط. ، ص»جستجو در احوال و آثارِ فريدالدين عطّار نيشابوري«  .١
  .۲۶۹ ، ص»جستجو در تصوف ايران«  .٢
  .۸۹ ، ص»فوايدالفواد«  .٣
  ان.هم  .٤



  ١٢٦  قند پارسي

  

  سخنان عطّار استناد کرده است که: ييد قولِ خود دربارة دعا و بال، بهتأ
 نيشابور رسيد، پادشاهي که آنجا بود، کس بر شيخ فريدالدين چون بالي مغول به”

فرستاد که دعا بکن. او جواب گفت که وقت دعا  ـ العزيز قدس اهللا سره عطّار ـ
  .١“رضا بايد داد تن به گذشت، وقت رضاست، يعني بالي خدا نازل شد،

  افزايد: الدين اوليا همچنين مي نظام
بعد از نزولِ بال هم دعا بايد کرد، اگرچه بال دفع نشود، اما صعوبت بال کم ”

  .٢“(مي)شود
ق) پسر سيد  ۷۷۰ امير خورد کرماني (م: تأليف محمد ملقّب به» سيراالوليا«

سيد محمد کرماني پدربزرگ امير  ق) است. ۷۳۹ماه صفر  ۱۵نورالدين مبارک (م: 
خانوادة ثروتمند از تاجران کرماني بود. او براي بازرگاني از کرمان  کياز  خورد کرماني

شکر پير و مرشد خواجه  الهور رفت و خدمت حضرت شيخ فريدالدين گنج به
جه خوا رسيده، مريد او شد. امير خورد کرماني که به» اجودهن«الدين اوليا به نظام
الدين اوليا دست بيعت داده بود و جامه خالفت از شيخ نصيرالدين محمد چراغ  نظام

، احوالِ زندگي و ٣الدين اوليا دريافت کرده بود ق) خليفة خواجه نظام ۷۵۷ دهلي (م:
الدين اوليا، خلفا و بعضي مريدان برجستة او را در  تعليمات حضرت خواجه نظام

آورده است. اين اثري است معتبر، زيرا آنچه دربارة دررشتة نگارش  به» سيراالوليا«
 مشايخ چشت در اين اثر آمده است، تنها مبني بر مشاهدات احوال، آثار و تعليمات

خِ چشت روابطي بسيار نزديک مشاي عيني نويسنده يا اظهارات اهلِ خانوادة اوست که با
آيد که اين عارف نامدار سلسلة چشتي  دست مي چنين به» سيراالوليا«داشتند. از مطالعة 

اصالً چيزي از رازهاي دوست را بر کسي عيان نکرد و اين مصرع بارها بر زبان او 
  آمد که: مي

  مردان هزار دريا خوردند و تشنه رفتند

                                                   
  ) اين حکايت را نقل کرده است.۶۵۲ (ص» سيراالوليا«؛ امير خورد کرماني هم در ۸۹ ، ص»فوايدالفواد«  .١
  .۸۹ ، صهمان  .٢
  آمده است.» سيراالوليا«اش در  احوالِ مفصّلِ زندگي امير خورد کرماني و خانواده  .٣



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٧

رد. سپس امير خورد ک م واپسين در عالم صحو زندگيالدين اوليا تا د خواجه نظام
  کند که در توصيف همين وصف عرفاني است: کرماني يک رباعي از عطّار نقل مي

ــي   عاشقي چيسـت؟ تـرک جـان گفـتن    ” ــونين بـ ــرِ کـ ــتن  سـ ــان گفـ   زبـ
ــت   ــون اس ــه در دل پرخ ــايي ک   ١“فشـان گفــتن  جملـه از چشـم خــون    رازه

دربارة توبه  الدين اوليا در مجلسِ خود خواجه نظامقولِ امير خورد کرماني، روزي  به
النّاس و توبة خواص؛ توبة عوام  گفت که توبه دو نوع است: توبة عوام و اقسامِ آن مي

ماسوي اهللا توبه کند. اين توبة سالک  توبه از گناه است و توبة خواص آن است که از
شد زيرا استقامت شرط اول توبه استقامت داشته با راه حقيقت است. سالک بايد در

آيد. بعد از نقل عقيده خواجه،  دست مي اتباعِ شريعت محمدي به باسلوک است و تنها 
  آورد که چنين است: خورد کرماني براي تأييد آن، شاهدي از ابيات عطّار ميامير 

  ٢“تا نور شرعِ او شودت بـر تـو مقتـدا     ي گـزين جاويد در متابعت مصـطفٰ ”
وسيع اي  کند که انسان بايد در جهان عشق حوصله نظرِ خواجه را بيان مي خورد امير

اهللا  صلّي پيغمبرِ اسالم ـ داشته باشد تا شايستة اسرارِِ دوست گردد. وي سپس حديثي از
آورد بدين مضمون که اگر شخصي عاشق شد و پرهيزگار ماند و  ـ مي سلّم عليه و آله و

شود. امير خورد  مقامِ شهادت رستگار مي رد، بهداشت و م عشقِ خود را پنهان نگه
گويد بدون شک مرتبة کامالن و واصالن همين است و براي تأييد اين عقيده  کرماني مي

  کند: دو بيت از عطّار را نقل مي
  مست اليعقـل مشـو مخمـور بـاش      گر مي وصلش چـو دريـا درکشـد   ”

  ٣“مستور بـاش کنجي در شو و  بس به  گير چـون عطّـار پـيش    کنج وحدت
آن گفته، کردن  بايد توجه کرد که آنچه امير خورد کرماني دربارة عشق و پنهان

دربارة ابيات  توضيحات گونه بهترين توضيح و شرح براي اين ابيات عطّار است. اين
  آيد. ديده مي عطّار در آثارِ عرفاني هند زياد به

                                                   
  .۱۹۳ ، ص»سيراالوليا«  .١
  .۵۱۷ ، صهمان  .٢
  .۷۲۶ همان، ص  .٣



  ١٢٨  قند پارسي

  

 الدين غريب ريد خواجه برهانالدين بن عمادالدين دبير کاشاني م خواجه رکن
را تأليف کرد که در آن مسائلِ  ١»االتقيا شمائل« يالدين اوليا بود. و شيخ نظامخليفه 

 ٢ست»االتقيا شمائل«ي عطّار يکي از مآخذ »االولياةتذکر«بيان شده است.  يمختلف عرفان
الدين  و حکايتي دربارة رابعه و حسن بصري در شمار مآخوذات آن است. خواجه رکن

ضمنِ تأکيد بر پيروي و تقليد از پير و مرشد، حکايتي دربارة عطّار آورده است. وي 
کمالِ مريد آن است که اگر از شيخ قولي يا فعلي در وجود آيد که آن ”عقيده دارد 

ظاهر خالف شريعت و طريقت نمايد، مريد بايد که بدعقيده نشود و اعتراض نکند  به
  .٣“و نافهمي خود حمل کند[بلکه آن را] برکژبيني 

را بيان اي از زندگي عرفاني عطّار  خواجه در توضيح و تصديق اين نظر گوشه
شيخ عطّار در  او باعارفي ديگر است و همنامي و يکي دانستن  کند که در واقع متعلّق به مي

  اين حکايت، درست نيست. آن حکايت چنين است:
آمد، هزار مريد  رانيدن خوکان پيشدر آنکه خواجه احمد نهاوندي را حادثه چ”

صاحبِ سجاده بدعقيده شدند مگر خواجه فريدالدين عطّار که ايشان را گفت: 
کنيد. علماي آن عهد خواجه فريدالدين عطّار را تکفير کردند  چرا موافقت نمي

نمايي. خواجه گفت: از روي شرع همين آيد که شما  که (تو) در کفر موافقت مي
نجات پير و هالکت مريد  فاما در صدق ارادت، نجات مريد بهفرماييد،  مي
  هالکت پير بايد. رباعي: به

  مـن رنـد پريشـان بخشـند     قسمي به  آنجا که نصيب خوب کيشان بخشـند 
ــرا بديشــان بخشــند   گــر نيــک آيــم مــرا از ايشــان داننــد ــد باشــم م   ور ب
ديدند. خواجه ف امر ظاهر شيخ کردند و خال و همة مريدان خواجه احمد نظر به

شيخ  اي که حق را با معاملهديدة باطن نفاذ حکم ديد و سري و  فريدالدين عطّار به
  .٤“بود، آن معاينه کرد و موافقت نمود
                                                   

  هجري. ۱۳۴۷اشرف پريس، حيدرآباد،  چاپِ  .١
  غيره. و ۸۱نک: ص   .٢
  .۵۵ ، ص»االتقيا شمائل«  .٣
  همان.  .٤



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٢٩

» االلباب لباب«نام  براي هند ماية افتخار است که نخستين تذکرة شعراي فارسي به
ر غالباً اولين بار در اين تذکره ن کشور تأليف شد. ذکرِ عطّاايقمري در  ۶۱۸سال  به

اند  هايي که دربردارندة احوال، آثار و تعليقات عرفاي هندي مرقوم گرديده است. تذکره
اولين تذکرة » مثراةالقدس من الشجرات االنس. «ندا تعدادي زياد در هند تأليف شده نيز به

مراد پسر شاهنشاه ق) بخشي شاهزاده  ۱۰۲۲ عموميِ عرفايِ هند است که الل بيگ (م:
اکبر آن را تأليف کرد و خواص خان دوست نويسنده و شاگرد عبدالقادر بدايوني 

ايي داد. اين تذکره داراي چهار باب هآن را صورت ن» اکبر دورة«مصنّف تاريخِ معروف 
  . ١عارف هندي را دربردارد ۵۸۹است و احوالِ 

تذکرة  ،»خيار في اسراراالبراراخباراال«ق)  ۱۰۴۷ شيخ عبدالحق محدث دهلوي (م:
، »االولياسفينة«، »ابرار گلزارِ«، »اخباراالصفيا«را تأليف کرد.  ،معتبرِ مشايخِ هند

هاي عرفاست که در  غيره از جمله تذکره و» سيراالقطاب«، »االوليا کرامات«، »االسرارةمرا«
ي عطّار »وليااالةتذکر«هاي عرفايِ هندي،  اند. در بعضي از تذکره هند تأليف شده
اند از سبک نگارشِ عطّار  نويسان قرارگرفته است و آنان سعي کرده سرمشق تذکره

  پيروي کنند.
عارف است که  ۲۰۹مشتمل بر احوال و آثار و تعليمات  ٢»ذکرِ جميع اوليايِ دهلي«

سال  ق) فرزند شيخ جهان اين تذکره را به ۱۱۶۰ اهللا (م: ند. حبيبا در دهلي مدفون
سبب تأليف آن  و در مقدمة خود بر اين تذکره ضمن اشاره به ٣مري تکميل کردق ۱۱۵۰

ي عطّار گرفته شده است. عطّار در »االولياةتذکر«ظاهر از  سخناني گفته که به
 عند ذکر” آورد که: دربارة سبب تأليف آن حديثي از پيغمبرِ اسالم مي» االولياةتذکر«

  :کند ق) را نقل مي ۴۶۰قول ابوعلي دقاق (م:؛ همچنين اين “الصاحلني ترتل الرمحة
روايت حاالت مردان دين دو فايده دارد. يکي آنکه اگر سامع مريد و طالب ”

  “.گيرد گردد و دلش بدان قرار مي است، قوي همت مي
                                                   

  .۲۶ ، ص۲ ، ج»فهرست نسخ خطّي موزة ساالرجنگ«  .١
تصحيح و تعليقات از دکتر شريف حسين قاسمي از مؤسسة تحقيقات عربي و فارسي راجستان،  با  .٢

  .چاپ رسيده است م به ۱۹۸۸تونک در سال 
  ».ذکرِ جميع اوليايِ دهلي«براي تفصيل آگاهي دربارة چگونگي اين تذکره و مؤلّفش نگ: مقدمه بر   .٣



  ١٣٠  قند پارسي

  

 نباء الرسلِاَوكُال نقُص علَيك من ” :کند که الحکيم را نقل مي قرآنهمچنين اين آيه از 
كادفُؤ بِه تثَبا ن١“م.  

اهللا نيز اين حديث، قولِ ابوعلي دقاق و آية قرآني را در مقدمة خود آورده  حبيب
هاي اسم عرفا را  پيروي از شيخ عطّار سجع است. افزون بر اين، وي سعي کرده است با

قفّي آورده احوالِ هر عارف کمابيش دو سه سطر مسجع و م بيانبياورد. عطّار در آغازِ 
خواسته هنرِ خويش را در اين روش که در آن زمان بسيار مطبوع بود،  که شايد مي

  کند: بنمايد. براي نمونه احوالِ فضيل عياض را بدين قرار شروع مي
  “.از دو کون کرده اعراض، پيرِ وقت فضيل عياض”

عبارت مسجع اين  الدين بختيار کاکي را با اهللا نيز ترجمة احوالِ خواجه قطب حبيب
  کند: آغاز مي
مقتداي عارفان کامل، پيشواي واصالن اکمل، زبدة اولياي حق گزين، خواجه ”

  “.الدين قطب
ذکرِ جميع «ي عطّار و »االولياةتذکر«گفتني است اين عبارت مسجع و مقفّي در 

تنها براي آرايش و زيبايي عبارت نيست بلکه خالصة خصوصيات » اوليايِ دهلي
  کند. طور ايجاز بيان مي آن عارف را بهعرفاني 
کتابِ ديگر عرفاني است که عارف معروف هندي شاه محمد  ٢»الصوفيه مقاالت«

ي و ارشاد پيروان و مريدان خود تأليف کرده يکاظم قلندر علوي آن را براي راهنما
که  از مآخذي هستند» رشحات«جامي و » االنس نفحات«ي عطّار، »االولياةتذکر«است. 

اقوالِ عرفايِ » الصوفيه مقاالت«مؤلّف در اثرِ خود از آنها استفاده کرده است. وي در 
ي عطّار گرفته است. تراب علي کاکوروي پسر »االولياةتذکر«نامدار و بزرگ را بيشتر از 

تکميل رساند،  شاه محمد کاظم قلندر علوي که بعد از وفات پدر، اين اثر را به
  نويسد: ر اين کتاب نوشته، دربارة مآخذ و کيفيت آن مياي که ب مقدمه در

                                                   
  .۱۲۰آيه  ،سورة هود  .١
  چاپِ نولکشور، لکهنو (بدون سالِ چاپ).  .٢



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٣١

اين مختصري است مشتمل بر اقوالِ بزرگان دين و کالمِ اولياي پيشين، مستنبط ”
غيره که اکثر از آن در ابتداي  و» رشحات«و » نفحات«و » االولياةتذکر«از کتابِ 

براي تعليمِ » االولياةتذکر«گاهي و کعبه کماهي موصوف از  حال حضرت قبله
  ١“…مريدان و تلقين طالبان برچيده بودند

در تواضع و انکسار و شکست «شيخ عبدالعزيز از عرفاي سلسلة چشتي است که 
هفتاد و  . او نزديک به٢بود» نفس و حلم و بردباري و صبر و رضا و تسليم يادگار مشايخ

نة خمس و سبعين و الثّاني س ششم جمادي را راهنمايي کرده، در طالبان حق هفت سال
در دورة شهنشاه اکبر داعيِ حق را لبيک گفت. او ضمنِ درس و توضيحِ بعضي  ئةتسعما

آورد. روزي ايشان در مجلسِ خود دربارة ذکر  مقامات عرفاني، از عطّار شواهد مي
  ارشاد کردند که:

ر غي حق عزّ وجلّ به ثمرة ذکر محبت و انس با حق سبحانه است و رسيدن به”
  “.ذکرِ محال، زيرا که عشق واسطه وصول آمده ناچار ذکر براي عشق بايد

  پس از بيان اين عقيده، وي اين ابيات عطّار را در تصديقِ قولِ خود خواند که:
  جان چه کـار  اي با عاشقان را لحظه  ايمان چه کـار  کفر و با عشق را با”

ــدام    ــد م ــات آم ــز کاين ــق مغ ــي   عش ــق ب ــود عش ــک نب ــا لي   مدرد تم
ــورد نيســت   قدسيان را عشق هست و درد نيسـت    درد را جــز آدمــي درخ
  درگذشــت از کفــر و از اســالم هــم  هرکه را در عشق محکم شـد قـدم  

  بهتر از هر دو جهـان حاصـلِ تـو را     اي درد خـــــدا در دل تـــــو را ذره
  کفـــرِ کـــافر را و ديـــنِ دينـــدار را

  ٣“اي دردت دل عطّـــــــــار را ذره
ق) مقامِ شاياني در عرفان دارد. وي مريد و خليفة  ۱۰۳۴ اني (م:مجدد الف ث

خواجه باقي باهللا نقشبندي بود که در دوران سلطنت شاهنشاه اکبر شمع رشد و هدايت 
داشت. پسران و جانشينان مجدد الف ثاني هم عارف بودند و هم عالمِ  را فروزان نگه

                                                   
  .۲ ، ص»الصوفيه مقاالت«  .١
  .۱۳۸ ، ص»الصّادقين کلمات«  .٢
  .۱۳۸-۹ ، صهمان  .٣



  ١٣٢  قند پارسي

  

سلسلة نقشبندي  زيادي از مردم را نيز به دين که تعليمات او را منتشر کردند و تعداد
مجددي که مجدد الف ثاني مؤسس آن بوده، جلب کردند. شيخ محمد سعيد يکي از 
پسران مجدد الف ثاني است که براي راهنمايي و هدايت مريدان و وابستگان اين 

فان نوشت. هايي در زمينة مسائل و امورِ گوناگون عر پرسش هايي در پاسخ به سلسله نامه
چاپ رسيده است. وي در اين مکتوبات ضمنِ  به» سعيديه مکتوبات«نام  ها به اين نامه

آورد و توضيحات و شرحِ  عنوان شاهد مي توضيحِ امورِ عرفاني، ابياتي از شيخ عطّار را به
  سازد. تر مي تر و صريح نقلِ قول از عطّار روشن بعضي موضوعات عرفاني را با

د سعيد سؤالي مطرح کرده بود که شيخ يادشده يکي از مريداندر پاسخ  شيخ محم
  آن گفت: به

گشت يا وحدت در  وحدت متّحد از اين بيان کسي توهم نکند که کثرت با”
هر  اتّفاق کفر است، زيرا که حلول و اتّحاد به کثرت حلول نمود که آن به

قام رد اين اتقديري متصور بود که وجودات متکثره باشد و در وحدت وجو
  .١“مرفوع است

شيخ پس از ارائة نظرِ خود دربارة کثرت و وحدت، در تأييد آن، بيت زير را از قولِ 
  کند: ـ نقل مي سره قدس شيخ فريدالدين عطّار ـ

  “تکرار آمـده  کاين وحدتي است ليک به  اينجــا حلــولِ کفــر بــود و اتّحــاد هــم”
دارِ هند ملفوظات پدر عارف خود شاه اهللا دهلوي عالم و محدث نام شاه ولي

گردآورده است. شاه عبدالرحيم ضمنِ  ٢»العارفين انفاس«ق) را در  ۱۱۳۱ عبدالرحيم (م:
احوالِ زندگي و اقوالِ عطّار نيشابوري بسيار اشاره کرده است.  گفتگو در مجالسِ خود به

  وي در يکي از مجالس خود اين بيت عطّار را خواند که:
ــود    ا با کافري خويشـي بـود  عشق ر” ــي ب ــز درويش ــافري را مغ   “ک

سپس در توضيح آن گفت که در اين بيت معني واژة کفر پنهان داشتن حسب و 
  نسب و چيزهاي ديگر اضافي است. همچنين در توضيح اين بيت عطّار که:

                                                   
  .۸۰ ، ص»مکتوبات سعيديه«  .١
  هجري. ۱۳۳۵چاپ مجتبايي پريس،   .٢



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٣٣

  “در عين وصال تو گشت اين همه مهجوري  با اين همه نزديکي جانان چـه بسـي دوري  ”
هويت  حصولِِطور مشکل است که  حق) همان سعادت (وصال به که رسيدن به گفت
  انسانهاست.سير مستطيل، وگرنه حق سبحانه نزديکتر از شاهرگ  ذاتيه با

ق) عارف چشتي قرن نوزدهم ميالدي است که سلسلة  ۱۲۶۲ شاه فخرالدين (م:
و » معنوي مثنوي«به ويند. خوان کرد و او را مجدد اين سلسله مي چشتي را در هند احيا

»داشت و ابياتي از مثنوي و حافظ را در مجالس خود  يا ي ويژه عالقه» حافظ ديوان
نمود و  کرد. وي حتّي عرسِ موالناي روم را هم برگزار مي خواند و آنها را شرح مي مي

ر . شاه فخرالدين روزي د١کرد تا ني بنوازد نوازي را دعوت مي در مراسمِ عرس، ني
» الطير منطق«مجلسِ سماع از مريد خود ميرزا ظريف بيگ نقل کرد که ابياتي از مثنوي 

خوش بخواند تا حضّارِ مجلس استفاده کنند و  لحن با» مولوي مثنوي«روش  عطّار را به
که متأسفانه ابياتي که در اين  ٢وجد آمدند به» الطير منطق«استماعِ ابياتي از  حضّار با

  د، در مآخذ مورد نظر نقل نشده است.مجلس خوانده ش
در پايان بايد گفت که عرفايِ بزرگ هندي در مناقب و مقامات و تعليمات شيخ 

بررسي شوند، اين  و دهوراند و اگر همة آنها گردآ فريدالدين عطّار سخن بسيار گفته
ه کرد اما همين چند نکته بسند شود. بنابراين به معروضات متجاوز از اندازه يک مقاله مي

رد تا بازتابِ زندگاني و مناقب و تعليمات يانجام گ اي تحقيقي شايسته است که برنامه
مشايخِ ايراني در سخنان و مجالس و تأليفات عرفايِ هند ارزيابي شود. گمان اين است 

اين برنامه حتماً در شناساييِ مقام واالي عرفايِ ايراني و پژوهش در احوالِ  که نتيجة
ها را که تاکنون ناشناخته و پنهان از  نه تنها سودمند خواهد بود، بلکه بعضي از جنبهآنان 

  ديد پژوهندگان مانده است روشن خواهد ساخت.

  

  

                                                   
  .۱۸۸ ، ص»ملفوظات و حاالت شاه فخر دهلوي«  .١
  همان.  .٢



  ١٣٤  قند پارسي

  

  منابع
رحيميه، ديوبند  ة، شيخ عبدالحق محدث دهلوي، کتابخاناخباراالخيار في اسراراالبرار .۱

  (سال چاپ ندارد).
 هجري. ۱۳۳۵لوي، مطبع مجتبايي، ، شاه ولي اهللا دهالعارفين انفاس .۲
، شيخ فريدالدين عطّار نيشابوري، تصحيح دکتر محمد استعالمي، انتشارات االولياةتذکر .۳

 خورشيدي. ۱۳۴۶زوار، تهران 
، استاد سعيد نفيسي، کتابفروشي جستجو در احوال و آثار شيخ فريدالدين عطّار نيشابوري .۴

 هجري. ۱۳۲۰اقبال، تهران، 
۵. ينف ايرانجستجو در تصوخورشيدي. ۱۳۶۷کوب، اميرکبير، تهران،  ، دکتر عبدالحسين زر 
تحقيقات  ةساهللا، تصحيح دکتر شريف حسين قاسمي، مؤس ، حبيبذکرِ جميع اوليايِ دهلي .۶

 م. ۱۹۸۸عربي و فارسي راجستان، تونک (هند)، 
وزانفر، تهران، الزمان فر استاد بديع ،الدين محمد رساله در تحقيقِ احوالِ موالنا جالل .۷

 .خورشيدي ۱۳۱۵
 م. ۱۹۷۸آباد،  اسالم، امير خورد کرماني، مرکز تحقيقات فارسي ايران و پاکستان، سيراالوليا .۸
 هجري. ۱۳۴۷الدين بن عمادالدين، اشرف پريس، حيدرآباد،  ، خواجه رکناالتقيا شمائل .۹
 هند. ،، عصامي، مدراسالسالطين فتوح .۱۰
اردو از حسن ثاني نظامي، اردو  دهلوي، متن و ترجمه به ، امير حسن سنجزيفوايدالفواد .۱۱

 م. ۱۹۹۰ ،آکادمي، دهلي
 م. ۱۹۸۰، محمد اشرف، حيدرآباد، فهرست نسخ خطّي موزة ساالرجنگ .۱۲
، محمد صادق دهلوي، تصحيح دکتر محمد سليم اختر، مرکز تحقيقات الصّادقين کلمات .۱۳

 م. ۱۹۸۸آباد،  فارسي ايران و پاکستان، اسالم
 خ. ۱۳۳۵ ،نفيسي، تهرانسعيد ، محمد عوفي، تصحيح استاد االلباب بلبا .۱۴
مي، مقبول آکادمي، الهور، ، ابوعلي قلندر، تصحيح دکتر ساجداهللا تفهيگل و بلبل مثنوي .۱۵

 م. ۱۹۷۹
 خ. ۱۳۵۰الدين محمد، تهران،  جالل ،مثنوي موالناي روم .۱۶
 لکهنو، (بدون سال چاپ).، شاه محمد کاظم قلندر علوي، نولکشور، الصّوفيه مقامات .۱۷
 خ. ۱۳۱۹، شيخ فريدالدين عطّار، تهران، الطير منطق .۱۸



  حديث عطّار در مجالس و آثارِ عرفايِ هندي  ١٣٥

۱۹. حکيم سيفي، الهور  ةتصحيح حکيم عبدالحميد احمد سيفي، مکتب ، بهسعيديه مکتوبات
 (بدون سال چاپ).

اردو فخرالطالبين و مناقب فخريه)،  ة، (ترجمملفوظات و حاالت شاه فخر دهلوي .۲۰
 کاکوروي، سلمان آکادمي، کراچي (بدون ذکر سال چاپ). ردکوشش مير نذر علي د به

پور،  ن جامي، تصحيح و مقدمه و پيوست مهدي توحيدي، موالنا عبدالرحٰماالنس نفحات .۲۱
  کتابفروشي محمودي، ايران.
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