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  ي در کتابخانة خانقاه عمادية پتنا خطّي عرفانةدو رسال
  ∗سيد انور حسن زاهدي

 هند يترين شهرها ترين و مهم  از قديميپتنه يک آباد يا شهر عظيم پترا يا شهر يشهر پاتل
. استشده م يقسبخش تسه  به اين شهر. باشد مي خالفت ايالت بيهار نيزلاست که دارا

ترين پتنه است که مرکز   قسمت قديميپتنه شرق. يو پتنه غرب ي و پتنه وسطيپتنه شرق
 و  مهمٍآثاري ياين قسمت دارا. اد و صوفيان استعرفا و زه  علم و دانش وةگهوار و

شود، اين چاه را  ي که قعرش ديده نمي چاهيمعن به» واننک گما« مثالً. ناياب است
 اين چاه ناپيدا است و قعر. کرده بود  حفر(Ashok the Great)سلطان اشوک عظيم 

اين چاه زيارت گاه اهل هنود، از زمانه . اند  ناميده»واننک گما«همين سبب اين چاه را  به
 د تولّي در اين شهر نيز وجود دارد که جاها  سيکيک معبد مهم. قديم تا امروز است

د سي( يآباد عظيم د شاد تولّمحلّ. ر واقع استندرِم هة کوچنگه در محلّند ِسگوِب گرو
 يمل الل ِا است، در محلّيعارف بزرگ اردو و فارس و که شاعر)  شادي علمحمد
. کنند مي سال محفل عرس منعقد هر جا مزار اين شاعر هم هست و همان گنج و جهاؤ

مدرسه « است که آن را يتاريخ  مسجديها يک ميان آن.  مساجد قديم هم هستيبس
ساحل رود گنگ است و اين رود بسيار پهناور  دراين مسجد . نامند مي»  مسجديوال

 نزد اين مسجد. همين مدرسه درس خوانده بود  دريآباد بزرگ شاد عظيم شاعر. است
خيابان هم وجود دارد که  کنار  در»دوريا باره چمرو امام« بهي مسميبارگاه قديم يک امام

 » سليمانيهةمدرس«م يک مدرسه عظيم و قديم بنا. ع استگاه قديم اهل تشي اين زيارت
 ةاين تنها مدرس. گويند مي »اب بهادرخيابان نو«نيز در کنار خيابان واقع است که آن را 
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هردو خانقاه مرکِز علم و ادب 
و مرکِز علم روحاني قرار 

هاي  گرفته و داراي نسخه
اند، که  خطّي فارسي و عربي

در سراسر هند و بيرون هند 
 .ه و آوازه دارندهم شهر

زبان   بهرارزش پيکتبخانه اين مدرسه چند نسخه قلم .ع در ايالت بيهار استتشي اهل
خانقاه است  ين قسمت وجود دارد، چند اکه در  ديگريچيز طور همين . هم دارديفارس

 گسترش عرفان و زبان و ويژه مرکز هدانش ب  علم وةسرچشم زمانه قديم تا امروز ه ازک
: ييک. اند هارزش و شهرت کسب کرد خانقاه بسيار ميان آن، دو.  استيادب فارس
خانقاه: ي و ديگريسيت منگل تاالب، پتنه اديه، درخانقاه عم ه، در ميتن گهات، منعمي

 .يسيت پتنه
 يبرخانقاه عماديه، پتنه سيتيک نگاه طائرانه 

 :شود مي انداخته
سيتي محبوب  ه، پتنهاديخانقاه عم ارذگ بنيان

ينحضرت خواجه عماد, العالمين ربقلندر الد 
ميان صاحب معروف   بهالديناسمش عماد. بود
چند لقب  عرفش ميان صاحب بود او با. بود

 ـ مرشدالسالکين  ـالمجاهدين افضل. العالمين  محبوب ربمثالً. ملقب بود
حضرت . رسد يم ارطي حضرت جعفر  به چند واسطهةوسيل ه نسبش ب ـمقصودالسالکين

 »حقيقت  اظهاريانوارالطريقت ف« خود ةرسال  در»طپان«الکين شاه نورالحق الس يمح
حضرت  تحصيل علوم متداوله نزد پدر.  نوشته استهجری ۱۰۶۵  رادشسال تولّ

سال هيجده يا نوزده   بهچون عمرش.  کردي پهلوارويقادر الدين مخدوم شاه برهان
کتب  تحصيل ديگر  رفت ويدهل  به تکميل علوم عاليهيخود برا رسيد، از اجازه پدر

، تحصيل علم ي حضرت شيخ عبدالحق دهلوةاالسالم نو شيخ آن از بعد از. درسيه کرد
پس از تحصيل . رفتالهور  به  تحصيل علوم و مطالعه کتب ديگريبعد برا. حديث کرد

 فاضل محمدد  زيارت حضرت سييسپس برا. در همان مدرسه دو سال درس داد
غرض کسب  هت قليل بمد  بهبعده.  رفت و بر دست مبارک او بيعت کرد»سادهوره«به

 يافت و يصحبت حضرت حضور  به قلندريهةمراقبات خانواد و اشغال و  اذکارةطريق
 محمدد  حضرت سيي تکميل رسيد، روزةمرتب ه بچون. محظوظ فيوض و برکات شد

 کرم خود فضل و  بهرا  شماي ايزد تعالالدين شاه عماديا”گفت که  را خواند و فاضل او
  .“ رسانيدي شيخةدرج به
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ياد روز يکشنبه بيستم جمادحضرت عم هجری ۱۱۲۴سال وقت ظهر در   بهلاالو 
  :است) ه ۱۱۲۴ (»پاک ذات« تاريخ فوتش ةماد. وفات يافت

  آمد خطابش از خداي پاک ذات» پاک ذات«   من، کرده وفاتتاِدـ من، اس من، پيِرمرشِد
حضرت شاه : يم دو, سجادمحمد حضرت شاه غالم نقشبند ييک: او دو پسر داشت

 الدين  پدرش حضرت مخدوم شاه برهان مزاِر نزِدي پهلوارة مزار او در قصب ـالدين انعام
  .ه واقع استسر صاحب قدس عرف لعل ميان يقادر

فهرست سجادگان خانقاه عمشود مي ه در زير آوردهادي: 
 , قلندرالدين حضرت خواجه عماد-۱
 ,)ه ۱۱۷۳-۱۱۱۶( اد قلندر سجمحمد حضرت شاه غالم نقشبند -۲
 حضرت شاه -۴,)ه ۱۲۳۳-۱۱۵۶ (»طپان«الکين نورالحق الس يحضرت مح -۳

  ,)ه ۱۲۳۴-۱۱۸۵(ظهورالحق ظهور 
  ,) ه۱۲۶۱-۱۲۱۹( حضرت شاه نصيرالحق -۵
  ,) ه۱۳۰۲-۱۲۲۷( اميرالحق ي حضرت شاه عل-۶
  ,) ه۱۳۳۹-۱۲۶۲(  حضرت شاه رشيدالحق-۷
  ,)م ۱۹۴۲/ه۱۲۹۵(الحق   حضرت شاه حبيب-۸
  ,)ه۱۳۹۵-۱۳۱۹(الحق  حضرت شاه صبيح -۹
  , حضرت شاه فريدالحق-۱۰
  .الحق  حضرت شاه مصباح-۱۱
سجسه ديوان استياو دارا. بزرگ بود معروف و  شاعر»طپان«م نورالحق اده سو  .

رمغزانداشعارش بسيار پ. 
اردو   وي، فارسيگو و در عرب بزرگ و مرثيه شاعر اده پنجم ظهورالحق ظهورسج

 او يفات فارسمصنّبرخي از . رسد مي هفت  ويس  بهتعداد تصنيفاتش. کثيرالتصانيف بود
 :گونه است بدين

 ذکر (البدع قامع) عقايد( ايمان ةماي ,)کبيره گناهان صغيره و ذکر (المعاثم معاصم
 المسکرات تحريم ,) سود ـمسائل ربا( الربا فصل ,)بيان نماز( ةالصلو تکميل ,)مراسم نبويه

احوال  (ةزاداآلخر ,)يوضع درست آزاد (الرشاد سبيل) اتالمسکرات و مضر در تحريم(
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 ,)ي ابراهيم عليمکتوبات برا( ,)رساله صوارم حسام( بتائيدالحق تابيدالحق) ت ميةقمتعلّ
, )فتصو( امروا, )قصايد( و قصايد بند ترجيع ,ديوان اشعار فارسيه ,مکتوبات غالم ثامن

  .) تفضيلةدربار(  شاه جمال حسينةجواب رسال
علم   بهياديه چه قدر دست رس خانقاه عمادگاِنشود که سج مين از اين تفصيل عيا

 خانقاه مرکِز اين سبب هردو  به.ها بحرالعلوم بودند توان گفت که آن مي .ندفضل داشت و
  وي فارسي خطّيها  نسخهيدارا  قرار گرفته ويعلم روحان مرکِز ادب و علم و

  .سراسر هند و بيرون هند هم شهره و آوازه دارند اند، که در يعرب
 خانقاه ةت کتبخانقيم يربها و ذ پةاين ذخير  ازي فارسي خطّةجا دو نسخ اين

عمنادر نکات« يو ديگراست  »وجودالعاشقين« ي يک ـکنم مي يفاديه را معر«.  
 وجود العاشقين .۱

نواز گيسودراز در   بندهي حسن الحسنمحمدد ليف سيأ ت»وجودالعاشقين« ي خطّةنسخ
  :طور آمده است تاريخ کتابت اين نسخه بدين. ه محفوظ استادي خانقاه عمةکتابخان
 احد جلوس حضرت ةاالول سن وقت چاشت تاريخ پانزدهم شهر ربيع هشنبه بدو”

 .“اهللا  کارگشا ظلّي فرمانروايانحبس ظلّ
طور  اين ه ب.هفت: تعداد اوراق.  اينچ۴*۷:  متنة اندازاينچ؛ ۵*۹: ي بيرونةانداز
  :شود ميآغاز
 حاکم بر ق وعدد بر قادر مطل يحد، ستائش ب ي سپاس ب ـحيمالر نحٰماهللا الر بسم

شناس   حقاحمِدمر قياس  يصاحب جمله جهان، درود ب جانان و عاشقان و حق و
قين و العاشقين و مفيدالمحقّ  درگاه و محبوب شهنشاه و معينرا که محب

 پايان خاک و ي سخن چند از عشق بـ  آله االمجاديعل ـ  بادبينالمقر التابعين
ت بيفزايد و دوستان را ان را محبمحبشود تا  مي قلم آورده صفوف جان پاک در

  … نمايديدوست
  :طور است اين هعبارت آخرين ب
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 ي حسن الحسنمحمدد نهاده، بر تصنيف سي  نام»وجودالعاشقين«اين مخصر را 
وقت چاشت تاريخ پانزدهم شهر  هنواز گيسودراز تمام رسيد، روز دوشنبه ب بنده
  . اهللا فرمانروا کارگشا عالم ظلّينبحاس  احد جلوس حضرت ظلّةل سناالو ربيع
ت نموده عشق و عاشق و معشوق صحب  بهين رساله معروف خود راجع اف درمصنّ

  :گويد مي .طور کامل آورده است ه آن واژها را بيو تشريحات عرفان
اين ديگر  معتبر .، عاشق، معشوقعشق. سه خبر است…  در اين جهان! عزيزيا”

 و عبادت ظاهر را خلق نامند و باطن را خالق و اين ي و اين هر سه باقيهمه فان
چه  نچنا. نمايند مي در صفات فرق… )موريانه خورده(… هردو در ذات برابراند

 عاشق و دال معشوق و توحيد هر سه مانند دريا  حرف است الف عشق حيءاحد
  .“سه دريا است حقيقت هر و موج و کف در

 جاها عبارت يا بعض ام,شود نمي  خواندهيخوردگ ت کرمعلّ  بهجا هاين رساله جاب
عرفان  ف و مذکور در باب تصوةچون رسال. آسيب ديدن مصون مانده است از
که از   آنانيويژه برا هکنندگان ب  مطالعهيمشروح سخن گفته شده است و برا طور هب

از مطالب يف و عرفان عالقه دارند بسيار مورد استفاده خواهد بود، لذا برختصو 
  :ده است آوري در مورد عشق تعبيرات جالب.شود مي رساله نقل

  .“ که غيرحق باشد، آن را بسوزانديعشق آتش است وچون افروخته شود، خبر”
 کردن شرم و شرک، و ي نمودن عقل و شين نفيعين نف. عشق سه حرف است”

  .“ نمودن قالب، چو عشق غالب آيد، اين هر سه خبر فنا گردانديقاف نف
  : مالحظه شوديدر باب عقل وخرد تعبيرات عرفان

 پنج پنج ,اين هر پنج پنج را حقيقت گويند و هر علم و جان و عقل و وهم روح و”
 و از علم، ي و از روح، گويائي و از وهم، شنوائياز عقل، بينائ. اند هشاخ ظاهر شد

  .“اين را طريقت نامند. ي و از جان، توانائيدانائ
فنا سرکشيد   به مايذات اهللا نامند فنائ  است که بقا گويند وجه اهللا واين درخت فنا”

اين  االکرام و ک ذوالجالل و ما وجه ربياين بقا  دري فنا شده يعن… شد فنايباق
  .“ بقاستيمعن هفنا ب

  :اند ه فرموديخود نگرانست چنانچه بزرگ هخود ب پس اي عزيز او
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 يادـربـه بـو چـو تا ـت مـتهم يشاد  غم وياي خدا چون توئ
. نقل کرده است اشعار را بدون نام شاعر. شود مي کالم منظوم اختتام اين نسخه بر

نظم يک  قبل از. ف است اغلب آن خود مؤلّةتوان گفت که گويند مي اين جهت هب
  :کنم مي را نقل که خوانده شده آن قدر آن. قطعه هم آمده است
ـ     ـ     يعشق گـوهر ب   نـشان  يبهـا و ب

  ارعـذ  و نخـل گـشته گل      عشق تخم 
  عشق آتش عشق باد و آب و خاک      

ــشق او ــاودان ع ــر ج ــشق آخ   ل ع
ــده    ــور او ش ــالم ز ن ــن ع ــود اي   ب

ــا ــان وم ــو ف ــيم ي ت ــائم مق    و او ق
 

  بهر عشقش هـردم توجـان فـشان       
  عـشق دار  عشق نـار و  عشق نور و  

  در حقيقت عشق باشد جـان پـاک       
ــا ــوِد ب ــان  وج ــسازد دائم ــود ب    خ

ــا ــو شــده واز نمــودن خــويش م   ت
  د او قــائم هميــشه مــستقيم  بــو

 
  نادر نکات -۲

 يشود که مسم مي ينگهدار) پتنه(ه اديعم  خانقاهةم نيز در کتابخان دوةرسال
 .يازده: تعداد اوراق, چناي ۳*۸: ، اندازه متنچناي ۹*۵ : صفحهةانداز.  است»نکات نادر«به
» ادو داسج«ب اين نسخه مرتّ. خط شکسته نوشته شده است و کرم خورده است به

الکن بين کتب هيچ . شود مي» اهللا بسم«آغاز کتاب از . اسم کاتب مذکور نيست. است
 مرتب و کتاب درج ذيل معلومات ةسلسل هدوران کتاب ب. بينم نمي ينسبت مذهب

  :اند فراهم
 ارباب حقائق و حال و راسته ةنکات زبد ارفع درجات قائض فضل کماالت نادر”

  . است»الل ديال«افزا   هوش…از قيل و قال
 ال راـ حئةم نشـتـزو يافـک من سجده دم بدم الل را ز

جادو داس « عقيدت اساس صسعادت مريد با اخالص و معتقد تمام اختصا به
ارشاد مرشد شاد است از لطف  ه که دم و قدم بي ساکن اکبرآباد داراشکوه»مهيره

خطاب  د نام والتماس دار عضو و…  از قبيحي سخنورةنيک نهادان صاحب عرص
 نادر انتخاب که بر زبان حقيقت ترجمان يئها  نکتهي يعن»نکات نادر«اين نسخه 
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آن   از سواد قلم و زبان بريگشت از دو عالم فقط که بر لوح صاف رفته رفته پذير
  .“نهاد
 ليف اين نسخه را بيانأعبارت ذيل آمده است و در آن سبب ت صفحه چهارم يرو
  :کند مي
”دار رموز ، رازي گروه انساني، پيشوائي، معدن رحم رحمانيبحانمخزن انوار س

، من ي، کال نور مکانيپور آستان  الل دهيانيسوام… يان رب، واقف رمِزييزدان
س القاب، اب قدس جناب، مقدپنجاب که نو  به دارالسلطنت الهورةمضافات صوب

ويش دوست  بلنداقبال، صاف صفت در داراشکوه عرف شاِهمحمدپژوه  حقائق
داشت کمترين  مي يخدمت سراسر سعادت ايشان نيازمند ه ببودند خصوصاً

ف  اکبرآباد مشرةن صوب متوطّ» مهيرهيجادو داس مهتر« عقيدت اساس يها بنده
ت و مودت اعتقاد صدق محب ه بي آن بارگاه عليا بود و نسبت مريدةخانغسل

و امر ) کذا( خود مي  قيام واالةخلوتخان هنواز داشت و بخدمت آن مرشد مريد هب
 ارباب حقيقت و حال باشند ة زبديآرائ االذعان شده بود که هرگاه انجمن الزم

نهند بر . وجود احسن نگاه دارد هرا ب ميان آيد سرشته آن  که دريالؤجواب و س
 آن بادگهر ياندوز فدائ  معتقدان عقيدتيطبق حکم حکيم ارفع درجات که جانهائ

 بياض خاص نوشت و در مي گشته آنچه شنيده زم افروزماه مجلس سعادت ب
  .“نگاشت مي

  :شود مي از متن ذيل سال کتابت پيدا
ست ي بنة س…ماه  که جشن و بهار روزگار است چهارم بهمنتنْسبچه روز  چنان”

 حضرت ي ثاني دور صاحبقرانيبحانس  ظلّو يکم جلوس سمبت مانوس عهِد
  .“و حال ارباب حقائق ة بود زبديجهانشاه

ف  تصوةب دربارمه نوشته شده است که در آن مرتّطور مقد هبرگ ب در آغاز چهار
 بيان ها  واژهةپيراي  به راي قبلگرچه وارداِت.  دلکش کرده است اظهار خياالِتيحقيق

  . داشتهيرس دستاين فن ب بر ليکن معلوم است که مرتّ,نمودن محال است
 اند هچه کرد آن  واند هکرد اند هچه گفت نمعرفت آ چون رهروان سبيل حقيقت و

  .، در اين صورت از صحبت نيک سيرت مطلوباند هنگفت



  ٣١٨  قند پارسي

  

  :شود مي  روح عقل هم قاصري معاونت گيرائيبل برا
زبان دانشوران مخزن اسرار است که عقل از راز نقل نکند  هرچند مهرسکوت بر”
 گيرد چون افروز شدم که حقيقت را ارم ساز است بل چراغ از دم فروغ وجود آن با

  “…نامحرم است
 را يفضيلت روحان. ت آورده است انسان و انسانيةنياز شده واژ ي بياز مذهب قوم

  :گويد مي  واضح کردهيعلوم عقل بر
بينا است  اين علم و عمل نا گويند و عالم ازيست که آن را بينائ ا آني و آشنائ…”

 ن را باعث مزيد درجات خود داند و آن است که کار آشناياي آشنائيا آشنائو الّ
ا که  نداشته باشد حقّي که از فروغ خود صفائيخود را آشنا خواند نه آشنائ

که  ت دست دهد نهست که از اذي است که ديگر آمديم بر محرمي ا آنيروشنائ
انسانيت را از دست دهد انسان را انسانيغير  هت مطلوب است و بت و آدم را آدمي

  .“ست اوان را شريف ازو بايد دانست معذوريينسبت ح  بهت انسانييين خصلت ااز
 شنيده شده »ديال الل«نسبت   به است کهها جواب ال وؤآن س متن ذيل مشتمل بر

  :است
 طرفين و فريقين که قواعد فقر …ال و جواب با صوابؤ سيگفتم و گفتا يعن”

  .“ال و جوابؤر س مکشوف باد در ذک…ضمير منير صاف سيرتان هاست مشهود و ب
  :طور صورت مجالس مختلف آورده شده است بدين ه ببال و جواؤاين همه س
لمجلس او:  

چيست فقر آخر ل وگفتم که او :ل فنا و آخر آن بقاگفتا او. 
: چيست  فقري گفتم که خردمند.يگفتا که سرنگون: چيست  فقريگفتم که سربلند

گفتا که :  فقر چيستيگفتم که توانائ. يکس نه بند ما هيچ گفتا که دل بجز دلبر
 گفتم که .يگفتا که خود توانائ: چيست  در فقري مبنيگفتم که ناتوان. يناتوان

 فقر سرر گفتم که ب.و بسحق  ة مراقبگفتا که مستغرِق:  در فقر چيستيروسياه
گفتا که پيش هرکس رزق : چيست  گفتم که پيش فقر. خداةگفتا که ساي: چيست

  .گفتا که موت:  هرکس چيست پِس گفتم که.است



  ي در کتابخانة خانقاه عمادية پتنا خطّي عرفانةدو رسال  ٣١٩

  

  گوناگون زير کوچک است، در ذيل آن مسائِليها ها و پاسخ الؤرساله شامل س
ل، ، توکّينشين ، گوشهي فقر، خدمت پير، زودخوري فقر، تنبل مثالً.اند هبحث آمد

، عبادت و رياضت، جالل و يآرائ ، شجاعت، مجلسيوجود، معاش، آز، مفلس
  .غيره دعت وجمال، ثواب و عذاب، ب

  : صحبت شده است و مطالب جالب آورده است»سود«مورد  در مجلس آخر در
گفتا :  گفتم که اگر نماند. قرضيگفتا که ادائ:  قرض چيستگفتم که فرِض”

  گفتم که گرفتن دام وگرفتن بودن بر. دوانديعاقبت مرض است و در پريشان
هنود   گفتا که بر. شدهو بر مردم هنود حالل چون حالل اسالم حرام است اهل

عذاب  ت خود هرگفتا که در ملّ: گيرند  گفتم که چون مي.حرام است بدتر از
ا قرض الّ ل شود وي که ازو زااند ه و رياضيات، گفت.عبادات است مکافات خيرات و

جهت  هچون حرام محض است ب سود  مالک نجات عاقبت نيست ويکه غيرآزاد
 عالم در غفلت الحال ونگاه دارند  مقدور ه که باند هدآن نمو ن بر آن معييکيد اداأت

  .“شعار عودها ساخته و روزگار قرار داده
 خوانندگان و دانشجويان و پژوهشگران ي براي قلمة اين هردو رسال,در يک کالم

  . استاي مايه گران گوهر رارزش وپ  بسياريادب فارس زبان و
  


