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  ادبي و فرهنگي فوايدالفواد اهميت
  از حسن عالي سجزي

) م ۱۲۵۳-۱۳۳۷ه/  ۶۵۱-۷۳۸الدين خواجه امير حسن بن عالء سجزي دهلوي ( نجم
قاره هند است. حسن سجزي و دوست  يکي از سخنوران و نويسندگان معروف در شبه

ر شاع ،م) ۱۲۵۳-۱۳۲۵ه/ ۶۵۱-۷۲۵ (م:وي طوطي هند امير خسرو دهلوي صميمي
م)  ۱۱۷۵-۱۲۹۲ه/ ۵۷۱-۶۹۱معروف ديگر آن زمان، از سبک شعر سعدي شيرازي (

پيروي کردند. حسن سجزي در پيروي از سعدي چنان مهارتي از خود نشان داد که او 
هاي  نام نثر به . وي يک ديوان شعر و دو اثر ديگر به١لقب دادند» هند سعديِ«را 
  جاي گذاشته است. را از خود به فوايدالفوادو  ٢المعاني مخ

ترين اثرِ حسن سجزي است. اين کتاب مشتمل  حداقل در هند معروف ٣دالفواديفوا
                                                   

هايي از غزليات سعدي را هم تضمين نموده  حسن نه تنها از سعدي پيروي کرده، بلکه حتّي مصرع  .١
  است. مثالً:

  رچه گفتگفت بعد از ه وقت سعدي خوش که خوش مي
ــ    ــت اســ ــذر آوردن اســ ــت عــ ــيمتوقــ   غفراهللا العظــ
  

 

م]  ۱۳۱۲[ه  ۷۱۲را در روزِ چهارشنبه بيست و سوم ماه محرم سال  المعاني مخحسن سجزي دهلوي   .٢
 الدين اوليا تقديم نمود و مورد تحسين قرارگرفت. حضرت خواجه چنان خدمت خواجه نظام

  ه خود را بر سرِ حسن نهاد و اين بيت دو بار خواند:خوشحال شد که اجازة تجديد بيعت داد و کال
  در عشقِ تو کارِ خويش هـر روز 

  
ــر گيــرم زهــي ســروکار      از س

 )۱۰۳(رک: فوايدالفواد، ص   

اردو چند مرتبه از هند و پاکستان چاپ سنگي خورده است. اخيراً متنِ  متن فارسي و ترجمة آن به  .٣
از » ميرا«کوشش دکتر محمد محسن کياني  ف ملک و بهتصحيح محمد لطي فارسي آن از ايران به

دو مرتبه  دالفواديفواچاپ رسيده است. عالوه بر اين  ش به ه ۱۳۷۷انتشارات روزنه، تهران 
 انگليسي هم برگردانده شده است. به
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هي مرشد حسن سجزي حضرت محبوبِ اٰل» ملفوظات«قولِ ما هنديان  بر سخنان و به
هي م) است. حضرت محبوبِ اٰل ۱۲۳۶-۱۳۲۵ه/  ۶۳۴-۷۲۵ الدين اوليا (م: خواجه نظام

ژه در تاريخِ مکتبِ عرفاني چشتيه در هند جايگاهي بس عالي وي در تاريخِ تصوف، به
اجازه  مجلسِ حضرت محبوبِ اٰلهي را، با ۸۸هاي  دارد. حسن سجزي نگارشِ گزارش

هجري شروع کرده و در ماه شعبان سال  ۷۰۷از اين مرشد خود، از ماه شعبان سال 
خود را در طولِ  پايان رسانده است. با اين حساب وي سخنان مرشد هجري به ۷۲۴

  ترتيب داده است. دالفواديفواپانزده سال گردآوري نموده است و آنها را در پنج جلد در 
اطّالعات تصوف عملي و نظري،  عالوه بر مباحثي سودمند مربوط به دالفواديفوا

شعرا و ادبا و عرفاي احوال و آثار و تعليمات بعضي  و ارزشمندي دربارة فرهنگ اسالمي
ه اهميت مباحث عرفاني و همچنين سلوک چشتيه، ب بردارد. نظر در پيشين را
  خوانند. مي» چشتي عمل اليحة«را  فوايدالفواد

نثر فارسي  هايي است که در سدة هشتم هجري در هند به از جمله کتاب فوايدالفواد
ن ند. افزورمندان قرار دا نوشته شدند و معدودي چند از آنها هم اکنون در اختيار عالقه

از لحاظ سادگيِ زبان، رواني بيان، صراحت در ابرازِ مطالب دقيق  فوايدالفوادبر اين 
عرفاني و مبرا بودن از حشو و زوايد در بيان مطالب اصلي، در تاريخِ نثر فارسي داراي 

و عقايد حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة بعضي  ياتاهميت شاياني است. همچنين نظر
که حسن سجزي دهلوي آنها را در اين کتاب ارزشمند موضوعات ادبي و فرهنگي 

گنجانيده است، براي تکميل احوال و آثارِ عرفا، شعرا، ادبا، حکماي فارسي و موسيقيدانان 
  توان در اين ضمن از آن صرف نظر کرد. ايران اگرچه ناگزير نيست، ولي نمي

هند  بهايران لف اول در هند از نقاط مخت بيشتر عرفا، شعرا و نويسندگان دورة
ها در هند  مهاجرت کردند. اين مهاجرت تا قرن نوزدهم ميالدي ادامه يافت. اين ايراني

حتّي پس از آمدن داشتند و اين روابط  در ايران جنس خود افراد هم روابط نزديکي با
  هند قطع نگرديد. آنها به

نويسندگان و تذکّر است که مأخذ اطّالعات عرفاي هندي دربارة مشايخ،  الزم به
ظاهر خود آثارِ آنها و يا رواياتي بودند که اينها شفاهي از آن  غيره به شعراي ايراني و
هاي عارفان  خانقاهدر آمدند،  هند مي کردند که مرتّب از ايران آن زمان به افراد کسب مي



  ١٨٤  قند پارسي

  

ي کردند و اطّالعاتي را دربارة اوضاعِ اجتماعي، فرهنگي، عرفاني و ادب هندي اقامت مي
دادند. بعضي  را که شاهد عيني آنها بودند، در مجالس همگاني يا ويژه عرفاي هندي مي

ها خود مريد و پيروِ مشايخِ طريقت ايراني بودند، مالقاتها و تماسهاي  از اين ايراني
هاي  آنها محشور بودند و يا دربارة بعضي از آنها از حوزه آنها داشتند، با نزديکي با

دست آورده بودند. اين اطّالعات و گزارشها مبني بر  العات ارزشمند بهعرفاني ايران اطّ
غيره  مشاهدات عيني آنها و يا رواياتي است که در دوران حيات آنها دربارة اين عرفا و

اساس نيستند و بايد در بازيابي احوال و آثار و تعليمات  در ايران شايع بود. بنابراين بي
فانه بيشتر دانشمندان آنها مورد استفاده و توجخينِ ادب و عرفان قرارگيرند. متأسة مور

اين آثارِ  اند، به نگارش درآورده در ايران و هند که تاريخِ عرفان و ادب فارسي را به
گونه آثارِ عرفاي هندي  اند. آنهايي که اين عرفايِ هندي چنانکه بايد، تاکنون رجوع نکرده

ها و اطّالعاتي که دربارة عرفا، شعرا و  برند که آگاهي يکنند، پي م دقّت مطالعه مي را به
اند، تازگي دارند و در شناسايي برخي از  نويسندگان در مراجعِ عرفاني در هند فراهم گرديده

  نمايند. هاي اين رجال ايراني نقش مهمي را ايفا مي هاي زندگي و آثار و انديشه گوشه
دربارة  يپرارزشالعات مختصر ولي جامع و عرفا و شعرا و نويسندگان ايراني که اطّ

ابراهيم ادهم، احمد  ، عبارتند از: ابوسعيد ابوالخير،ستا گرد آمده فوايدالفوادآنها در 
الدين  سنائي غزنوي، سيفغزالي، اوحدالدين کرماني، بوعلي سينا، خاقاني شرواني، 

همداني، فارابي،  ةلقضاا عبداهللا انصاري، عينالدين سهروردي، خواجه  باخرزي، شهاب
  غيره. و فريدالدين عطّار، سعدي شيرازي

حسن سجزي دهلوي بيشتر از همه (شانزده بار) دربارة احوالِ زندگي، تعليمات و 
ارشادات ابوسعيد ابوالخير از قول مراد خود حضرت محبوبِ اٰلهي سخن گفته است. 

ده مرتبه  فوايدالفواددر  م) است که ذکرش ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: سپس سيف
  در ضمن مجالس مختلف اين عارف نامدارِ هندي مطرح گرديده است.

ايراني اشاره الدين اوليا دربارة اين افراد  بعضي از نظريات خواجه نظام در اينجا به
 بررسي مورد در پرتو اطّالعاتي که در منابع معتبر ديگر آمده، را آنها . سپس ماشود مي

  آشکار شود. فوايدالفوادتا ارزش و مناسبت اين گزارشها در داد  قرارخواهيم
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و هم شعر  ١الدين اوليا عارفي بود صاحبِ ذوق، خودش شاعر بود حضرت نظام
دوست. وي همچنين در شعر صاحبِ نظر بود. وي همانند عرفاي ديگر براي تأييد و 

شعراي عارف و يا عارف  تصديق نظريات و عقايد خود از آثارِ منظوم و منثورِ عرفا و
 آورد. چون امير حسن سجزي دهلوي، جامع سخنان او، عالم و مشرب شواهدي مي

توجة خاصّي در  اين اظهارات مراد خود را با سخنوري بزرگ بود، بنابراين او 
  نقل نموده است. دالفواديفوا

امير  الدين اوليا نظر خاصّي در مورد شعر داشته است. او باري به حضرت نظام
  خسرو دهلوي توصيه کرده بود:

  .٢انگيز و زلف و خال انگيز طرزِ صفاهانيان بگو يعني عشق به”
بريم که در غزليات اين  مي کنيم، پي اگر غزليات امير خسرو و حسن دهلوي را بررسي 

  الدين اوليا اين توصية مرشد آنها کامالً انعکاس يافته است. خواجه نظام دو شاعر وابسته به
کرد. حسن  حضرت محبوبِ اٰلهي باري در مجلس دربارة شعر اظهار نظر مي

حکيم خواندن بر شعر گفتن  قرآنبايد ”ايد که  سجزي عرض کرد که شما بارها فرموده
خواند و آنچه شعر  مي قرآنسپس حسن دهلوي افزود که او حاال هر روز “. غالب آيد

  .٣يشاءاهللا تعاٰل شود، از آن توبه کرده آيد، ان گفته شده و مي
اين مجلس که در آن اين سخن ارائه گرديد در روزِ دوشنبه بيست و ششم ماه 

زد که حسن سجزي  توان حدس هجري برگزار شد. پس مي ۷۲۱اآلخر سال  ربيع
هايي که ديوانش  شعرگويي زياد توجه ننمود و منظومه دهلوي بعد از اين تاريخ به

هرصورت او ديوان  ز اين تاريخ سروده شده بود. بهمشتمل بر آنهاست، بيشتر آن قبل ا
هجري گردآورده  ۷۱۴خود را در دورة حکومت سلطان عالءالدين خلجي در سال 

                                                   
گر در م و منابع دي ۱۹۷۸: امير خورد کرماني، الهور، سيراالولياالدين اوليا در  اين بيت خواجه نظام  .١

  توصيف امير خسرو دهلوي نقل شده است:
  نظم و نثر مثلش کم خاست خسرو که به

  
  ملکيت ملک سخن آن خسـرو راسـت  

  آن خسرو ماست، ناصر خسرو نيسـت   
  

  زيرا که خـداي ناصـر خسـرو ماسـت    
  

  

  .٣١١، ص سيراالوليا  .٢
 .٢٩٥ ، چاپ ايران، صفوايدالفواد  .٣
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کند. او  هايي را دربارة شعر مطرح مي است. حسن سجزي در همين مجلس باز پرسش
â!#t�yè’±9$#uρ ãΝßγãèÎ7«اين آيه از قرآن حکيم را که دربارة شعر است  ®Ktƒ tβ…ãρ$ tóø9$#و معني آن را در » ١

  حضور محبوب الهي خواند که آنان که متابع شعرااند، گمراهانند.
حديث  انّ من الشعر حلکمةٌايد که  حسن باز ادامه داد که جنابعالي چند مرتبه فرموده

 باشند؟ کنند، چرا گمراه مي اند و آنانکه متابعت آنها مي است. اگر اهلِ شعر اهل حکمت
ها، مناسب و منطقي است.  ضيحات حضرت محبوبِ اٰلهي در پاسخ به اين پرسشتو

  وي فرمود:
شعرايي که هزل و حشو و هجو گويند، متابعان ايشان را آن حکم است، اما ”

اهللا عنه و ديگران  اند، چنانکه اميرالمؤمنين علي رضي گفتهصحابة کرام هم شعر 
  “.اند هم گفته

دو بيت از حضرت علي را براي اثبات نظر خود خواند که  اوليا الدين خواجه نظام
  مفهومش اين بود:

چون زنان بر اسب سوار شوند، خروج دجال را بيم باشد. يک قافيه سروج بود، ”
اذا رکب دوم خروج و سوم عروج. مصرع اول ابيات حضرت علي اين بود: 

  .٢روجسلالفروج علي ا
گونه اشعار، مبالغه در مدح و  در اينحسن سجزي قصايد زيادي سروده است و 

ستايش ممدوح ناگزير است. بنابراين حسن دهلوي فرصت را غنيمت شمرده، باز 
  پرسيد:
  “باشد، حال آن چگونه باشد؟ مبالغتي که در شعر مي”

  حضرت خواجه پاسخ داد:
در کتابي مشهور ديده شده است که کذب را اثمي است، اما کذبي که در شعر ”

  ست که آن جائز است.ا اش اين معني ٣“ر آن اثمي نيستگويند، د

                                                   
  .٢٢٤، آيه سورة شعرا  .١
  .۲۹۶ص  ،وادفوايدالف  .٢
 .۲۹۶ص  ،همان  .٣
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الدين اوليا شاعر و شعردوست بود. اين شعردوستيِ  ام که خواجه نظام عرض کرده
سماع داشت، هم آشکار است. وي توضيح داد که بعضي  او در عالقة مفرطي که به

خ ابوسعيد ، شيه) ۶۳۵ سرودند مثل شيخ اوحدالدين کرماني (م: مشايخ شعر خوب مي
غيره.  م) و ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: م) شيخ سيف ۱۰۴۸ه/ ۴۴۰ ابوالخير (م:

حضرت خواجه افزودند که شيخ باخرزي را در شعر غلو تمام بود و شعر خوب 
گفت. روزي مريدان او خدمتش عرض کردند که از هر عارف کتابي و تأليفي بجاي  مي

هر بيتي که از آن ”يسيد؟ شيخ باخرزي جواب داد: نو مانده است. شما چرا کتابي نمي
توان به کيفيت شعرِ عرفاني او  . از اين پاسخ شيخ باخرزي مي١“ماست، برابر کتابي است

برد. شعرِ يک عارف، چکيدة مشاهدات و واردات يک نفر عارف است که بعد از  پي
  گردد. هاي طوالني نصيبِ او مي تالش

در يکصد و هشتاد و هشت مجلس که حسن سجزي الدين اوليا  خواجه نظام
مرقوم نموده است، تقريباً صد بيت و يا مصرع  فوايدالفوادهاي آنها را در  گزارش

. اين خود نشانگرِ اين حقيقت استفارسي و هشت بيت و مصرع عربي را خوانده 
شعر تعلّق خاصِّي داشته است. ابيات زيادي در ذهن او  است که حضرت خواجه به

کرد و اين  خواست آنها را حسبِ حال نقل مي فوظ بودند و وي هر وقت که ميمح
بوده است که آنها در البالي گفتگوي خود ابيات حسبِ حال  روايت بيشتر عرفايِ ما 

  کردند. را نقل مي
رفت. حضرت خواجه گفت که دنيا  در مجلسي سخن دربارة جمع و خرج دنيا مي

آيد  دست مي است مثل لباس، بايد داشته باشيد. هرچه بهرا نبايد جمع کرد، آنچه الزم 
  خواند: را آن را بايد خرج کنيد و ذخيره نکنيد. سپس اين بيت

ــر  ــود، اي پس ــر دادن ب   ز بهرِ نهادن، چه سنگ و چـه زر   زر از به
زبانش  م) به ۱۱۹۹ه/  ۵۹۵ همين مفهوم از خاقاني شرواني (م: در اين هنگام بيتي با

  آمد که:

                                                   
  .۴۳ص  ،فوايدالفواد  .١
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 خواجه نخواهد راند از هستي خود، کاميچون 
 ١ن دارمـه مــدار کـه او دارد، پنــنج کـآن گ

گفت. او  الدين اوليا دربارة کشف و کرامت عرفا سخن مي روزي خواجه نظام
نام شيخ عثمان را بازگو کرد و سپس  آمدي دربارة کشف و کرامت يک عارف به پيش

کشف شود و مردمان دربارة آن اطّالع بگيرند، اگر درويشي را چيزي ”خالصه نمود که 
قولِ حضرت محبوبِ اٰلهي سنائي  به“. آن درويش بايد آنجا نماند، جايي ديگر برود

  ) اين معني را در اين ابيات بيان کرده است:م ١١٥٠ه/  ٥٤٥ غزنوي (م:
ــروز  ــال جــان اف ــا جم ــيش منم   چــون نمــودي بــرو، ســپند بســوز  ب

  تـو  هسـتي  چيسـت؟  تو سپند وان  تـو آن جمال تو چيسـت؟ مسـتي   
دهند، از مستي ايشان است که ايشان اصحابِ  باز توضيح داد: آنچه اوليا بيرون مي

گويد يعني  سکراند برخالف انبيا که اصحابِ صحواند. سنايي آن (سکر) را مستي مي
٢کشف کردي، بيش درنگ نبايد کرد چون سر.  

قولِ حسن سجزي،  نايي داده است. بهحسن سجزي دهلوي اطّالعي ديگر دربارة س
م)  ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ الدين باخرزي (م: گفت که سيف الدين اوليا مي حضرت خواجه نظام

ام. شخصي که در آن مجلس حضور  بارها گفتي که من مسلمان کردة يک قصيدة سنايي
داشت، بيتي از قصيدة سنايي را خواند و چنان نمود گويا اين همان بيت است که 

  آن کرده است. بيت اين بود. زي اشاره بهباخر
  عشقِ مرد لن تراني را بدين خواري مجوي  زنـي  ور شـهوت مـي  بـ نبرسر طورِ هـوا، ط 

  است:“ اين بيت متّصل آن بيت”الدين اوليا فرمودند که  حضرت خواجه نظام
  در کف دست عروسِ مهـد عمـاري مجـو     خــارِ پــاي راه عيــاران ايــن درگـــاه را    

اي کاش مرا باد آنجا ”الدين باخرزي بارها گفتي که  افزودند که شيخ سيفسپس 
  .٣“برد که خاک سنايي است يا خاک او بيارد که من آن را سرمه کنم
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چون در بيت سنايي واژة عماري آمده است، حسن سجزي پرسيد که اين عماري 
داول ديده نشد. هاي مت چيست؟ توضيحي که حضرت محبوبِ اٰلهي دادند، در فرهنگ

ت عمار است که نامِ مردي بود که اين بآن که مردمان عماري گويند، نس”ايشان گفتند: 
  .١“گويند عماري ساختة اوست. مردمان اين عماري را عنباري مي

است که براي  هاي ديگر هم توضيح شده عالوه بر عماري، بعضي واژه فوايدالفواددر 
  ت آنها اهميت فراواني دارد. مثالً:مفهوم و سرگذش بهبردن  پي

الدين اوليا گفتند  در مجلسي بعد از صرف غذا، طشت و آفتابه آوردند. خواجه نظام
آرند، ابوالياس گويند، يعني ماية  اي را که بعد از طعام مي در عرب طشت و آفتابه” :که

ابوالفتح نوميدي است، زيرا که بعد از آن هيچ طعامي نخواهند آورد و نمک را 
در هندوستان گويي ابوالياس تنبول است که ”طورِ شوخي فرمودند:  . سپس به“گويند مي

  .٢“بعد از آن هيچ طعامي نيارند
ها آن را  شود، هندي مناسبت روزِ وفات عارفي در هند برگزار مي مراسمي که به

 شود. حسن کاربرده نمي اين مفهوم به گويند. در جهان فارسي اين لغت به عرس مي
  سجزي اين لغت را از قول مراد خود چنين توضيح داده است:

  .٣“عرس عروسي کردن است و نيز معني عرس فرود آمدن کاروان است در شب”
 فوايدالفوادميوة معروف و خوشمزة هندي که در  ،توضيحي جالب توجه دربارة انبه

  قرار است: داده شده است، بدين
م)  ۱۲۱۰-۱۲۳۵ه/  ۶۰۷-۶۳۳الدين ايلتتمش ( شمسملوک هند مدومين پادشاه ”

الدين اوليا و خود حسن  بدايون، زادگاه حضرت خواجه نظامکه اول استاندار 
بدايون آمد، چندتا انبه پيشِ او آوردند زيرا که  چون او به ،دهلوي بودسجزي 

ن خورد، اسم اي باشد. چون ايلتتمش انبه مي انبة بدايون خوشمزه و شيرين مي
زبان ترکي آنب چيزي قبيح را  ميوه پرسيد. گفتند: انب. ايلتتمش گفت که به
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  .١“گويند. اين ميوه را نغزک بايد ناميد
الدين اوليا است  مجموعة سخنان حضرت خواجه نظام فوايدالفوادام که  عرض کرده
کرد و توضيحاتي که  هايي که حسن دهلوي خدمت اين مراد خود مطرح مي ولي پرسش

تر درآورده است. مثالً باري حضرت  داد، اين سخنان را مفيدتر و مفصّل د حسن ميمرش
از وي کرد و بنابراين او روي تخت خواب نشسته بود.  محبوبِ اٰلهي پايش درد مي

بايد،  حاضران همه دعا کردند و گفتند که حيات شما مي”حضّارِ مجلس عذر خواست. 
اين مناسبت بيتي  . حسن سجزي شاعر بود و پس به“حيات شما است علّق بهتحيات ما م

  خواند که: مي
  اي همه دشمنان تو دشمن جان خويشـتن   جان جهانيان تويي، دشمن جان بود کسي

 حضرت محبوبِ اٰلهي، چنانکه عرض کردم، شاعر و شعردوست بود. ابيات
  ا خواندند:شمار حفظ داشت. چون حسن اين بيت خواند، ايشان مطلعِ اين منظومه ر بي

  ٢از خوشيِ صبوحيش گـل بدريـد پيـرهن     دوش صبوحي اي بزد بلبلِ مست در چمن
شعر  نقل شده است که نشانگرِ عالقة سلطان ايلتتمش به فوايدالفوادآمدي در  پيش

نام  و سرپرستي از شعرا است. در اين کتاب آمده است که باري در دربارِ ايلتتمش شاعري به
  اي تقديم شاه کند، اجازه داده شد. او اين مطلع را خواند: هخواست قصيد ناصري مي

  تيغ تو مـال و پيـل ز کفّـار خواسـته      اي فتنه از نهيب تـو زنهـار خواسـته   
کاري ديگر مشغول شد و ناصري ادامه داد و چند بيت ديگر  در اين اثنا سلطان به

وجة ناصري شد و مطلع را قصيده را خواند. سلطان بعد از انجام کارِ درباري، دو مرتبه مت
اش  . اين بود حافظة ايلتتمش و عالقه٣ناصري گفت که از همين آغاز بخوان خواند و به

دوست در حقيقت خود هم صاحبِ  دهد که پادشاهان ادب آمد نشان مي شعر. اين پيش به
  نمي دادند که موجب دلسردي شعرا شود. نشاناند و در دربار رفتاري  ذوق بوده

شناسيم که کتاب معروف  عنوان قاضيِ دهلي و مورخ مي منهاج سراج را به ما قاضي
را  ناصري طبقاترا تأليف کرده است. استاد حبيبي از افغانستان که » ناصري طبقات«
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  چاپ رسانده، اطّالعات زيادي دربارة احوالِ اين مورخ شهير نداده تصحيح نموده و به
حد کافيِ شرح حال قاضي منهاج سراج را در  هدست نيست که ب است زيرا مأخذي در 

اهللا صفا و استاد نفيسي در آثار مفصّل  مثلِ ذبيح تاريخ ادبياتبرداشته باشد. مورخينِ 
  اند که: خود فقط اين سه چهار جمله را دربارة منهاج سراج آورده

بن  الدين عثمان الدين محمد بن منهاج الدين عثمان بن سراج ابوعمرو منهاج”
هجري،  ۶۹۸و متوفي در  ۵۸۹ابراهيم بن عبدالخالق جوزجاني متولّد در 

سيستان و سپس  سفارت به به ۶۲۳و  ۶۲۲نخست در غور ساکن بود و در 
اسم  هندستان رفته است، مؤلّف کتابِ بسيار فصيح معتبري است به به

١اتمام رساند به هجري ۶۵۸که در  ناصري طبقات.  
عات اساسي و مفيدي دربارة اين قاضيِ دهلي دورة حسن سجزي دهلوي اطّال
دست داده است. اين  الدين اوليا که او را ديده بود، به ايلتتمش را از قولِ خواجه نظام

شعر و سماع و جايگاه او  اش به عرفان، عالقه اطّالعات اخالق منهاج سراج، تمايلِ او به
بر اظهارات محبوبِ اٰلهي است که  سازد و چون مبني در جامعة آن دوران را آشکار مي

او را ديده و در مجلس تذکيرِ او شرکت نموده، بايد معتبر تلقّي شود و براي ترسيم 
  شخصيت قاضي منهاج سراج حتماً مورد استفاده قرارگيرد.
گفت و دوران وعظ و تذکير  قاضي منهاج سراج هر دوشنبه در مسجدي تذکير مي

  اري اين رباعي خواند:کرد. ب ابياتي را نقل مي
ــردن  آ و  لــب بــر لــبِ دلبــران مهــوش کــردن ــوش ک ــرزلف مش ــگ س   هن

  ٢خود را چو خسي طعمة آتـش کـردن    ست ليک فردا خوش نيست امروز خوش
  گفت: حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة تأثير تذکير قاضي منهاج سراج مي

پيوندم  به )م ١١٧٣-١٢٦٥/ه ٥٦٩-٦٦٤( شکر فريد گنج مرشد خود بابا قبل از اينکه با
منهاج سراج چنان تحت اش گردم، باري در مجلسِ تذکيرِ قاضي  و داخل حوزة عرفاني

ام و يا چه شده  گويي که من مردهاز غايت ذوق بيخود گونه شدم، ”تأثير گرفتم که 
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اين  نظر به“ است. پيش از آن من خود را آنچنان در سماعي و در هيچ حالي نيافته بودم
اي، تو اليقِ آني که  تو اليقِ قضا نه”او گفت:  اضي منهاج سراج، عزيزي بهمقام ق
  .“االسالم باشي شيخ

الدين اوليا دربارة تأثيرِ عميق تذکيرِ قاضي منهاج سراج بر شنوندگان،  خواجه نظام
  خواند: اين بيت را مي

  ١ا روان شده ره خرام کردي هم ديده تو به  شد زبان بي خلق همه گشادي، سخن لب ز تو
 حضرت محبوبِ اٰلهي دربارة منهاج سراج گفته است که او مردي صاحبِ ذوق بود

سماع عالقه داشت. باري در مجلس سماع در منزل شيخ بدرالدين غزنوي که  هبکه 
خواند، شرکت کرد. در اين مجلس وجد کرد،  مي» سرخ شيرِ«قاضي منهاج سراج او را 

ود، پاره پاره کرد و براي شعرِ بدرالدين غزنوي که دستار و دراع را که پوشيده ب
، بيتي از اين منظومه نقل شده فوايدالفواداست، فرمايش کرد. در » گرفت آتش«رديف  با

  قرار است: که بدين
  ٢گرفـت  آتش گر نوحه برآمد، سوزم ازين آه  گر در مجمعي کرد بر من، نوحه اي مي نوحه
 و عرفاي سدة ششم و هفتم هجري در هند، در مأخذ گونه اطّالعات دربارة شعرا اين
  در اين ضمن مأخذي اساسي است. فوايدالفوادشود و بنابراين  ندرت يافت مي ديگر به

از لحاظ تأثير  هاي مجالس سماعِ عرفا حاکي از اين است که شعر فارسي را گزارش
، خليفة م) ۱۲۳۵ه/ ۶۳۳ الدين بختيار کاکي (م: توان کشنده تلقّي کرد. خواجه قطب مي آن،

الدين سجزي اجميري سرسلسلة عرفاي چشتيه در هند، در مجلسِ سماع  خواجه معين
را ه)  ۵۳۶ در خانقاه علي سجزي شرکت کرد. خواننده غزلي از احمد جام ژنده پيل (م:

  اين بيت رسيد: خواند، چون به مي
  اسـت  ديگـر  جـانيِ  غيب از زمان هر  کشــــتگان خنجــــر تســــليم را

وجد آمد، خواننده همين بيت را برايش تکرار کرد و خواجه  الدين به واجه قطبخ
آمدها در منابع  گونه پيش . اين٣همين حال وجد درگذشت بعد از چهار شب و روز به
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يقين اين چنين تأثيري  زبانهاي ديگر غالب به عرفاني زياد بازگو شده است. شعر به
  نداشته است.

گفت. باري در مجلس تذکير باالي  در دهلي وعظ و تذکير ميالدين ابوالمؤيد  نظام
حکيم خواند و سپس  قرآننام قاسم آياتي چند از  منبر آمد. اول يک نفر قاري به

. هنوز سخني “ام خط باباي خود نبشته ديده به”الدين ابوالمؤيد تذکير آغاز کرد که  نظام
همه در گريه شدند، آنگاه اين دو ديگر نگفته بود که اين سخن در خلق چنان گرفت که 

  مصراع بگفت:
  جان در غم تو زير و زبـر خـواهم کـرد     بر عشقِ تو و بر تو نظـر خـواهم کـرد   

ها از خلق برآمد. بعد از آن دو سه بار همين دو مصراع بخواند و گفت: اي  نعره
که  آيد، چکنم، اين سخن بر طريق عجز چنان بگفت مسلمانان دو مصراع ديگر ياد نمي

در همة جمع اثر کرد. آنگاه قاري قاسم دو مصراع ديگر را خواند. شيخ رباعي را کامل 
  .١خواند و از منبر فرود آمد

دهد که عموم مردم در دهلي صاحبِ ذوق بودند، شعر  اين گزارش نشان مي
گذاشت و زبان فارسي حتّي در دورة آغاز  شعر در آنها تأثير مي فهميدند و روحِ مي

  د در هند شمالي زباني غريب نبوده است.رواج خو
ه)  ۶۳۲و  ۵۹۸اطّالعاتي که دربارة شيخ فريدالدين عطّار نيشابوري (مقتول در بين ”

آمده است، احوالِ زندگي، تعليمات و مقامِ او در حوزة عرفاني را آشکار  فوايدالفواددر 
د. وي پس از وفات الدين تبريزي مريد شيخ ابوسعيد تبريزي بو سازد. شيخ جالل مي

م) رسيد و  ۱۱۴۵-۱۲۳۴ه/ ۵۳۹-۶۳۲الدين سهروردي ( مرشد خود خدمت شيخ شهاب
بنيانگذار مکتب سهروردي در هند  هند آمد. چندي با از وي کسب فيض کرد و سپس به

برد و سرانجام   سر م) به ۱۱۷۰-۱۲۶۶ه/ ۵۶۵-۶۶۵شيخ بهاءالدين سهروردي ملتاني (
  .٢ا فوت کردبنگال رفت و همانج به
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  ١٩٤  قند پارسي

  

شيخ بهاءالدين زکرياي  الدين تبريزي عطّار را در نيشابور ديده بود. او به شيخ جالل
من گفت که مرد خدا نشان بده. نتوانستم که  ام. او به ملتاني گفت که من عطّار را ديده

الدين  سهروردي گفت: چرا از شيخ شهاببهاءالدين کسي را نشان بدهم. شيخِ 
اي که در خواجه فريدالدين  ن نداديد؟ شيخ تبريزي گفت: من مشغوليسهروردي نشا

  .١جنبِ آن معزولي است ديدم، مشغولي ديگران بهم)  ١١١٩-١٢٣٠ه/ ٥١٣-٦٢٧(عطّار 
  از قولِ پير مردي نقل شده است که: فوايدالفوادسپس در 

دم بود. او در اوايل حالِ عظيم پريشان ق(عطّار) اين پيرِ مرد عطّار را ديده بود. ”
نيشابور رسيدند. عطّار  شهيد شد و آن چنين بود که کفّار (يعني منگولها) به

قبله نشسته بود. منتظر آن بود که کافران بيايند و آنها را  هيفده يارِ خود، رو به با
قت شهيد کنند. باالخره سربازان چنگيز رسيدند و کشتن آغاز کردند. در آن و

کشند، گفت: اين چه تيغ  خواجه فريدالدين عطّار چون ديد که ياران او را مي
عطّار  قهاري است و اين چه تيغ جباري است! چون سربازان چنگيز روي به

گفت: اين چه کرم است و اين چه مکرمت  کردند که او را بکشند، عطّار مي
  .٢“است و اين چه احسان است
  نويسد: ة شهادت عطّار ميدولت شاه سمرقندي دربار

دست لشکرِ مغول افتاد و در قتلِ عام شهيد شد،  زمان فترت چنگيز خان به به”
  .٣“کرد تعجيلِ قتل خود مي

بعضي حک و اضافه  نگاران بعدي همين روايت شهادت عطّار را با بيشتر تذکره
عطّار در سدة نهم  زودي بعد از درگذشت رسد که اين روايت به نظر مي اند. به بيان کرده

خذ آکشته شدن عطّار در ميات روا آمده با فوايدالفوادهجري شايع بود. ولي آنچه در 
تر شده است.  الدين اوليا اين روايت عرفاني ديگر فرق دارد. گويا در مجلس خواجه نظام

اساس تلقّي  دست مغوالن را از لحاظ تاريخي بي کشته شدن عطّار بهاستاد نفيسي 
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  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ١٩٥

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

شيخ از اقوالِ وي  از اين مجموعه که شاعر دهلي طي پانزده سال مصاحبت با”
سبب آن که مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه  آورده است، به جمع
الدين اوليا و غالباً متضمن مطالب جالب و قابلِ اعتماد است، يکجا  نظام
حيات عطّار در زمان واقعة تتار دارد و جاي ديگر ضمنِ  مناسبت اشارت به به

الدين تبريزي که شيخ عطّار را مالقات کرده بود، واقعة  شيخ جالل اشارت به
براي اثبات شهادت شيخ  کند و اين نکته دست تتار تصريح مي شهادت او را بر

  .٢“دست تتار کافي است بر
حسن سجزي دهلوي اطّالعاتي دربارة احوال و آثار و تعليمات بعضي عرفايِ 

گردآورده است، که داراي اهميت  فوايدالفوادايراني و هندي را از قولِ مراد خود در 
آنها استفاده کرد. زيرا که  زيادي است و بايد در ترسيمِ زندگي و فعاليتهاي اين عرفا از

الدين اوليا و  مبني بر مشهودات و مسموعات خواجه نظامبيشتر کوب،  قولِ استاد زرين به
  .٣غالباً متضمن مطالب جالب و قابلِ اعتماد است

مورد توجة زياد عرفاي ه)  ۴۴۰ عارف معروف ايراني شيخ ابوسعيد ابوالخير (م:
هاي متعددي  الدين اوليا اشاره عرض کردم، خواجه نظامبوده است. چنانکه قبالً  هندي 

که جامع سخنان ابوسعيد ابوالخير  زندگي، تعليمات و سلوک او نموده است. درحالي به
سروده است و ابيات ديگران را دوران گفتگويِ ه نگفته است که ابوسعيد ابوالخير شعر 

رباعي و بيت ابوسعيد ابوالخير را  الدين اوليا چندتا کرد، ولي خواجه نظام خود نقل مي
الدين اوليا  هم در اثبات و تصديقِ عقايد عرفانيِ خود نقل کرده است. خواجه نظام

گويد زيرا که خود مراد او حضرت  دربارة نمازِ معکوس شيخ ابوسعيد ابوالخير سخن مي
مالقات ابوسعيد داستان . ٤گونه نماز را گزارده بود اينه)  ۶۶۴ (م:گنج شکر بابا فريد 
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  ١٩٦  قند پارسي

  

که برخي  شده است. درحالي نقل فوايدالفوادهم در ه)  ۴۲۸ ابوعلي سينا (م: ابوالخير با
زبان  هرصورت گزارشِ اين مالقات را به محقّقين دربارة اين مالقات ترديد دارند، به

  الدين اوليا گوش دهيد: خود خواجه نظام
همديگر مالقات کردند، چون از  نا بااهللا عليه و بوعلي سيمحةابوسعيد ابوالخير ر”

اي را که مالزم خدمت شيخ بود، بر راه کرد  يکديگر جدا شدند، بوعلي صوفي
هرچه شيخ در باب من گويد، بر من که چون من از خدمت شيخ باز گردم، 

اهللا عليه هيچ ذکرِ او بر زبان محةشيخ ابوسعيد ربنويسي، چون بوعلي بازگشت، 
بدي، چون آن صوفي هيچ ذکرِ او نشنيد، يک روز  نه به نيکي و نراند، نه به

خدمت شيخ سؤال کرد که بوعلي سينا چگونه مردي است؟ شيخ فرمود که 
مردي حکيم است و طبيب و بسيار علم دارد اما مکارمِ اخالق ندارد. صوفي 

خدمت شيخ چيزي در  صورت اين حال بر بوعلي سينا نوشت. بوعلي از آنجا به
ام،  د و اين معني هم نبشت که من چندين کتاب در مکارمِ اخالق نبشتهقلم آور

شيخ چرا بايد بگويد که فالن مکارمِ اخالق ندارد؟ شيخ تبسم فرمود و گفت که 
  .١“ام که ندارد ام که بوعلي مکارمِ اخالق نداند، بل گفته من نگفته
  است: اختالف جزيي در سخنان ابوسعيد هم نقل شده آمد با اين پيش

آمده است که جالبِ  فوايدالفوادآمدي ديگر دربارة ابوسعيد ابوالخير در  پيش”
الدين اوليا  نويسد که روزي حضرت خواجه نظام توجه است. حسن سجزي مي

آيد، خير باشد يا شر، خالق آن خدا  وجود مي فرمود که هر فعلي که از بنده به
شيخ ابوسعيد  دي متعلّق بهآم است. در توضيح اين نظر، حضرت خواجه پيش

رفت. سفيهي از عقب آمد و دستي بر  ابوالخير را نقل کرد که او در راهي مي
قفايِ شيخ زد. شيخ گردن خود را پيچيد و آن سفيه را ديد. سفيه گفت: مرا چه 

رسد، از آنجاست. شيخ پاسخ  شما خود گفتيد که هر خير و شر که مي ؟بيني مي
  .٢“اند بينم که کدام بدبخت را نامزد اين کار کرده لي ميداد: آري همچنين است و
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  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ١٩٧

الدين  بعد از ابوسعيد ابوالخير دربارة احوال و سلوک و شعر سيف فوايدالفواددر 
قولِ  سخن رفته است. به بيشتر از عرفايِ ديگر ايراني  م) ۱۲۵۹ه/ ۶۵۸ باخرزي (م:

صرِ يکديگر بودند: شيخ الدين اوليا اين پنج عارف بزرگ معا حضرت خواجه نظام
م)،  ۱۲۵۲ه/ ۶۵۰ الدين باخرزي، شيخ سعدالدين حمويه (م: ابوالغيث يمني، شيخ سيف

االسالم فريدالدين گنج شکر که مرشد خواجه  شيخ بهاءالدين زکرياي ملتاني و شيخ
  الدين اوليا بود. نظام

اول مخالف شديد  کند که وي الدين باخرزي را بيان مي سپس احوالِ جوانيِ سيف
شيخ  کرد. اين خبر به مشايخ و اهلِ فقر بود و در تذکير سخت مخالفت آنها مي

مجلس تذکيرِ او  م) رساندند. شيخ گفت که مرا به ۱۲۲۱ه/ ۶۱۸ ي (م:الدين کبٰر نجم
ببريد. وابستگان او گفتند که مصلحت نيست برويد، مبادا او در حضورِ شما سفاهتي 

ي در مجلسِ تذکيرِ او شرکت کرد. شيخ باخرزي چون الدين کبٰر نجم کند. باز هم شيخ
جنبانيد و  الدين سر مي ي را ديد، از عرفا بيش از پيش بد گفت. شيخ نجمالدين کبٰر نجم

تذکير تمام شد. شيخ “ اهللا! چه قابليت دارد اين جوان سبحان”گفت:  آهسته مي
ت که آن صوفي تاکنون نيامده! همان لحظه درِ مسجد رسيد و گف الدين برخاست، به نجم

الدين  زد، جامه دريد و بر پاي شيخ نجم الدين از جمع مردم بيرون آمد، نعره شيخ سيف
هم در آن جمع حضور داشت، او نيز بر ه)  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: افتاد. شيخ شهاب

  .١الدين افتاد و هردو مريد او شدند پاي شيخ نجم
الدين طرف دست راست  آمدند. شيخ سيف منزلش مي الدين به يخ نجمش اين هردو با
الدين  زدند. شيخ نجم الدين قدم مي الدين طرف دست چپ شيخ نجم و شيخ شهاب

  الدين گفت: شيخ سيف به
الدين  ترا از دنيا نصيب تمام خواهد بود و در عقبي بيش از آن و شيخ شهاب”

الدين را  عقبي راحت خواهد بود اما شيخ سيفرا گفت که ترا هم در دنيا و 
  “.بيشتر خواهد بود
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  ١٩٨  قند پارسي

  

بخارا رود و ساکن شود که بخارا ترا  الدين دستور داد که به شيخ سيف بعد از آن به
الدين عرضداشت کرد که آنجا علما بسياراند. غلبه و تعصّبِ  اقطاع داديم. شيخ سيف به

الدين فرمود:  حالِ من چگونه شود؟ شيخ نجماهلِ معرفت و فقر معلوم است،  ايشان با
  .١رفتن از تو، ديگر ما دانيم

خوابيد.  الدين آمده است که بعد از نمازِ مغرب مي دربارة طريقة نمازِ عشاي سيف
خواند و تا صبح در عبادت و  شد. نمازِ عشا مي شد، بيدار مي چون ثلث شب سپري مي

شنيد ولي نه  روال گذشت. او سماع هم مي همين برد. سراسرِ عمرش به رياضت بسرمي
کنند، مردمان را فراخوانند و صاحبان ذوق  اين چنين که مجلسِ سماع مرتّب مي

گفتي و  شوند. او معموالً چون نشسته بودي و حکايت مي دعوت سماع جمع مي به
 يدي، گفتي: اينجا کسسيسخن برداشتي، در اين ميان وقت او خوش شدي، چون پر

چيزي بگويد؟ آنگاه گوينده بيامدي و چيزي بگفتي. اين بود سماعِ  هست که
  .٢الدين باخرزي سيف

آمده است که مردي در بخارا شبي در  فوايدالفوادالدين در  دربارة درگذشت سيف
برند. چون بيدار شد، خدمت  خواب ديد که شعلة سوزان را از دروازة بخارا بيرون مي

را بپرسد. آن بزرگ گفت: ولي صاحبِ نعمتي از بخارا بزرگي رفت که تعبير خواب 
گويد که  او مي الدين پيرِ خود را در خواب ديد که به نقل خواهد کرد. همچنين سيف

الدين در مجلس تذکير تنها  براي ديدارش بسيار مشتاق است. بعد از اين خواب سيف
پس شيخ باخرزي دربارة فراق و وداع سخن گفت. حضّارِ مجلس تعجب کردند. س

  قرار است: که بيتي از آن بدين» خيرباد«رديف  نشيدي خواند با
  نيست آسان درد هجـران خيـر بـاد     سامان خيـر بـاد   رفتم اي ياران به

حاضران گفت: اي مسلمانان! بدانيد و آگاه باشيد که پيرِ من مرا در  بعد از نشيد، به
  .٣زودي بعد از اين درگذشت او بهروم، خير باد.  خواب گفته است که بيا! من مي
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روابط حسنه شيخ باخرزي  نام تاراني، او را قتل کردند. اين بادشاه با بادشاهي بود به
نام  اين پادشاه منجمي به باداشت. چون تاراني کشته شد، يک نفر ديگر را بادشاه ساختند. 

ساعي  الدين باخرزي خصومتي داشت. روزي سيف ساعي دوست بود. اين منجم با
الدين را از ميان بردار که  خواهي تو پادشاه بماني، شيخ سيف بادشاه گفت که اگر مي به
ساعي گفت که برو هر طور که  بادشاه به“ شود ها ازو مي همه تبديل و تحويل ملک”

دستار در گردن  ادبانه با الدين را بي خواهي شيخ را خدمت من بيار. او شيخ سيف مي
الدين باخرزي افتاد، تا او را چه نمودند،  شيخ سيف چون نظر بادشاه بهدربار آورد.  به

ادبانه بيارند. پادشاه  همان وقت از تخت فرود آمد و گفت که منظورم اين نبود که بي
منزل خود برگشت. روز  دست و پاي شيخ را بوسيدن گرفت و معذرتها کرد. شيخ به

ساعي ”يد و فرستاد پيشِ شيخ و گفت که آينده پادشاه دست و پاي ساعي را در بند کش
الدين باخرزي او را نه  ولي شيخ سيف“. خواهيد، بکشيد نوع که مي کشتني است، هر

تنها رها ساخت بلکه لباسي که خود پوشيده بود، او را پوشانيد و در مجلسِ تذکيرِ خود 
  آورد. باالي منبر رفت و اين بيت خواند:

ـنم  نکـويي  جـزِ  بـه  دهـد  دست گر  نـد من بـديها کرد  نجا آنان که به   ١نک
نام تاراني شناخته نشد. باخرزي معاصرِ منکو  اينجا بايد عرض شود که بادشاهي به

و باري  ٢کرد فرمانروايِ مذکور او را نهايت احترام مي بهآن پسر تولّي خان مغول بود.  اق
وي احترام  مان بهقتلغ ترکان ملکة کر ،گشت بخارا برمي شيخ باخرزي از کرمان بهچون 

  اي تحريف شده است. هرصورت اين تاراني اغلب اين است که واژه به ٣بسيار کرده
 دالفواديفوا الدين باخرزي در که حسن سجزي دربارة شيخ سيف يبيشتر اطّالعات

فراهم نموده است، در مأخذ مربوطه شايد نقل نشده است و تازگي دارد و بايد در 
  زي مورد استفاده قرارگيرد.تکميلِ احوالِ شيخ باخر

                                                   
 .۲۹۲ص  ،فوايدالفواد  .١
خورشيدي،  ۱۳۷۰: عبدالرفيع حقيقت رفيع، انتشارات کومش، تهران، تاريخِ عرفان و عارفان ايراني  .٢

  .۴۹۷ ص
٣.  ۷۴۳ ، استاد نفيسي، صفارسي تاريخِ نظم و نثر در ايران و در زبان.  



  ٢٠٠  قند پارسي

  

 م) ۱۰۹۸-۱۱۳۱ه/  ۴۹۲-۵۲۵همداني ( ةالقضا الدين اوليا، عين قولِ خواجه نظام به
خوار بود. حسن  حرام و ايِ رشوت ستان دربارة پدرِ خود نوشته است که او قاضي

سجزي پرسيد که مقصود او از اين بيان حقيقت چه بود؟ پاسخ دادند که اين هم نوشته 
 ةالقضا که او را کشفي هم بود. روزي در مجلسِ سماع شرکت داشت. پدرِ عيناست 

گفت که من شيخ احمد غزالي  ةالقضا کرده بود. پدرِ عين هم در آنجا حضور پيدا
که بين جاي اين  م) را ديدم که در آن مجلس حضور دارد. درحالي ۱۱۲۶ه/ ۵۲۰ (م:

ياد بود. چون تحقيق کردند معلوم مجلس و جايي که شيخ آن روز آنجا بود، فاصله ز
اين حکايت را بيان کرد تا آشکار  ةالقضا راست گفته بود. عين ةالقضا شد که پدر عين

هرکه  واسطة نماز و اوراد و خيرات نيست بلکه خدا به سازد که نعمت خدا به
  .١تواند صاحبِ کشف و کرامت شود خواهد، او مي مي

مريد غزالي بود؟ حضرت محبوبِ اٰلهي  ةلقضاا عينآيا اين سؤال که  در پاسخ به
ذکرِ شيخ احمد غزالي و ذکرِ  ةالقضا گفتند: نه خير و اين پاسخ مبني بر اين بود که عين

عنوان مراد خود ياد  بود، او را به کند. اگر شيخ احمد غزالي، مراد او مي شيخ خود هم مي
مداني شاگرد و مريد شيخ احمد ه ةالقضا هرصورت عين . بايد يادآور شد که به٢کرد مي

 ةالقضا بود. خود عين ه) ۵۰۵امام غزالی (م:  برادرِ کهتر ابوحامد غزالي معروف به غزالي
  نوشته است:

االسالم حجةمطالعة مصنّفات  بعد از آن که از گفتگوي علوم رسمي ملول شدم، به”
آن حاصل  مقصود خود ازاشتغال نمودم و مدت چهار سال در آن بودم، و چون 

االمام  ناگاه سيدي و موالي الشيخ …مقصود واصل شدم کردم، پنداشتم که به
همدان که موطّن من بود، تشريف آورد  احمد بن محمد الغزالي به يقةالطر سلطان

و در صحبت وي در بيست روز بر من چيزي ظاهر شد که از من و ما غيرخود 
  .٣“ب فناهيچ باقي نگذاشت و اکنون شغلي نيست جز طل

                                                   
 .۱۰۳ص  ،فوايدالفواد  .١

  .۱۰۴ص  همان،  .٢
، دکتر نصراهللا پور جوادي، القضات و استادان او ينع؛ ٤٢٥، ص تاريخِ عرفان و عارفان ايراني  .٣

  .١٣٧ش، ص ه  ١٣٨٤انتشارات اساطير، تهران، 
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آمده است که  فوايدالفوادهمداني باز در  ةالقضا دربارة روابط شيخ احمد غزالي و عين
کرد. احمد غزالي او را ديد. چند  هاي ديگر بازي مي بچه بچه بود، با ةالقضا چون عين

 را ببيند.  ةالقضا رفت و خواست که عين ةالقضا مادر عينپدر و روز بعد شيخ غزالي نزد
او را پنهان کردند و گفتند که او مرد. شيخ احمد غزالي گفت که اين دروغ مادر  وپدرِ 

ميرد. شيخ احمد  او خواهد رسيد، تا آنها بدو نرسند، نمي هايي که به که نعمت است زيرا
. ١بيندخواستند او فرزند آنها را ب نمي ةالقضا عينو مادر متهم بوده است، بنابراين پدرِ 

وليا گفت که او خواست مالم باشد و هم متهم، ولي او اصالً پاک بود و الدين ا شيخ نظام
  .٢زيست در غايت پاکي و پارسايي مي

 عرفاي ايرانيحسن سجزي دهلوي چند جمله از قولِ مرشد خود دربارة بعضي آثارِ 
عرفان دربارة آثارِ عرفاني است، عارف و متخصّصِ  ها نظر يک نقل کرده است. اين جمله

  :اين ارزش زيادي دارند. باري حضرت خواجه گفتندبنابر
راحت  فارسي نيک با به ٣االرواح روحاند،  هايي که مشايخ نبشته از جمله کتاب”

م) خليفة  ۱۲۳۹ه/ ۶۳۷ (م:است، نيکو کتابي است. قاضي حميدالدين ناگوري 
حفظ از م) آن را  ۱۱۴۲-۱۲۳۶ ه/ ۵۳۷-۶۳۳الدين چشتي اجميري ( خواجه معين

هم  ٤القلوب قوتکرد. همچنين  شت و در وعظ خود از آن نقل و اقتباس ميدا
  “.عربي نيکو کتابي است به

 ةالقضا حسن سجزي بعد از اين خدمت شيخِ خود عرض کرد که مکتوبات عين
شود. حضرت  تمامي ضبط (يعني مفهوم) نمي همداني هم نيکو کتابي است ولي به

  محبوبِ اٰلهي فرمودند:
  “.آن را از سرِ حال نبشته است از سروقت که او را بود، نبشتهآري که ”

                                                   
 شايد اين داستاني است محض.  .١

  .۱۰۴ص  ،فوايدالفواد  .٢
الدين حسين بن عالم بن محمد ميانجي ابوالحسن حسيني هروي غوري معروف  تأليف امير رکن  .٣

تاريخِ نظم و نثر در ايران و در از سلسلة سهروردي بود. (رک: » امير حسيني يا حسيني سادات«به
  )۱۶۹ ، صزبان فارسي

 تأليف ابوطالبِ کلّي است. ،القلوب قوت  .٤



  ٢٠٢  قند پارسي

  

بيست و پنج ساله بود که او را  ةالقضا سپس حضرت خواجه افزودند که عين
غايت قوت جواني است، او را چندان شغل و تعلّق ، عجب کاري در آن سن که ١بسوختند

  .٢حق بود، بس عجب کاري بود آن به
که در احوال و کيفيت و جايگاه عرفا و آثارِ عرفاني  اين جمالت کوتاه دربارة

  اند، بايد مورد توجه دانشمندان ما قرارگيرند. نقل شده فوايدالفواد
هم اطّالعي جالب داده شده است که در ه)  ۳۷۵ي در حدود دربارة بقراط (متوفّ

  دورة زندگي محبوبِ اٰلهي شايع بود که:
ه در يک روز مردند، مگر سقفي برايشان بقراط حکيم را بيست پسر بود. هم”

بقراط رساندند، از اندک و  افتاد، هر بيست پسر هالک شدند. چون اين خبر به
  .٣“بسيار مزاج خود متغير نکرد

علّت اين صبر و تحملِ بقراط بر مرگ بيست پسر را بايد از اين جملة حضرت 
  رده شده است:محبوبِ اٰلهي استنباط کرد که دربارة درگذشت ليلي آو

ست، چرا کسي را دوست  غرامت بر من”مجنون را خبر کردند که ليلي بمرد، گفت: 
  .٤“گيرم که بميرد

اشاره وي گفت.  الدين اوليا دربارة کشف و کرامت سخن مي خواجه نظامروزي 
م) نمود که وي پيري بزرگ بود مگر واليِ  ۱۲۵۲ه/ ۶۵۰ شيخ سعدالدين حمويه (م: به

درِ خانقاه او  حق او اعتقادي نداشت. روزي آن پادشاه براي ديدن شيخ بهآن شهر در 
رفت. حاجبي را فرستاد که آن صوفي بچه را بيرون بيار. حاجب چون پيامِ شاه را 

نماز مشغول شد. حاجب صورت حال را  سخنِ او التفاتي نکرد و به شيخ رساند، او به به
خدمت شيخ آمد. شيخ ازو  ونشست و او خودش بهپادشاه باز گفت. خشم پادشاه فر به

اي که نزديک بود، آوردند.  اشارة شيخ چند سيب از باغچه استقبال کرد. باهم نشستند. به
                                                   

 االخری القضات را در سن سي و سه سالگي در شب چهارشنبه، هفتم جمادی معتبر اين است که عين  .١
 .۳۷، ص دان اوالقضات و استا عيندار آويختند، رک:  هجری به ۵۲۵سال 

  .۱۰۳ص  ،فوايدالفواد  .٢
 .۲۶ص  همان،  .٣

  .٢٦، ص همان  .٤



  …اهميت ادبي و فرهنگي فوايدالفواد  ٢٠٣

ها بزرگ بود.  خورد. يکي از اين سيب داد. او مي پادشاه مي تراشيد و به شيخ سيب مي
من  ين سيب بزرگ را بهپادشاه چنين انديشيد که اگر شيخ را کرامتي و صفايي هست، ا

خواهد داد. همين که اين انديشه در دلِ شاه گذشت، شيخ همان سيب بزرگ را 
  شناسان اهميتي دارد که: آمد جالب را بازگو کرد که براي جامعه برداشت و اين پيش

شهري رسيدم، بر در آن شهر جميعتي ديدم، لعابي بازي  وقتي در سفر بودم. به”
جامه بسته بود، در  راز گوشي داشت. چشمِ آن درازگوش بهکرد، آن لعاب د مي

دست يکي از نظّارگيان داد،  دست داشت. آن انگشتري را به اين ميان انگشتري به
ي جمع کرد و گفت: اين درازگوش برون خواهد آورد که وس هب  آنگاه روي
کيست. آنگاه آن درازگوش در دائرة آن جمع همچنان چشم بسته  انگشتري بر

کرد تا رسيد پيش آن مرد که انگشتري بروي  شتن گرفت و هرکسي را بوي ميگ
بود، بايستاد و همانجا قرارگرفت، لعاب بيامد و آن انگشتري از آن مرد بستد. 
الغرض شيخ سعدالدين حمويه بعد از اين تقرير پادشاه را گفت که اگر مردم 

ابر کرده باشند و اگر آن حمار بر چيزي از کشف و کرامت بگويند، خود را به
نگويند و کرامتي ننمايند ترا در خاطر گذرد که در اين مرد صفايي نيست، اين 

  .١“بگفت و سيب جانبِ او انداخت
گونه بازي در هند تاکنون در شهرها و روستاها ادامه دارد و نشانگر هم بستگي  اين

  فرهنگي مابين هند و ايران است.
که حسن سجزي دهلوي از  اي عات جالبِ توجهدر آخر بايد عرض شود که اطّال

آورده است. داراي اهميت تاريخي، فرهنگي  دالفواديفواالدين اوليا در  قولِ خواجه نظام
ها در آثارِ مربوطة قبلي آمده است و برخي در  و ادبي است. بعضي از اين گزارش

ت دربارة مشايخ و گونه اطّالعا دست داريم، ديده نشده است. اين مأخذي که حاال به
  بايد ناديده گرفته شود.نهند شايع بوده است و  ودانشمندان و شعرا و ادباي ايران زمين 

                                                   
  .۱۵۷ص  ،فوايدالفواد  .١
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