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  حيدر گجراتي ثم کشميري
  ∗زبير قريشيمحمد 

در سدة دهم هجري بعضي بزرگان آمده در گجرات مسکن اتّخاذ کردند و برخي 
فضالي گجرات را پدرود گفته در نواحي آن مانند اجين و برهانپور سکونت اختيار 

ي بن جعفر حضرت موٰس  بزرگان مسمي به تن ازدر سدة يازدهم هجري دو. کردند
خويش مفتخر قدوم ميمنت لزوم  ري و درويش حسين کشميري گجرات را بهکشمي

نيت حج تشريف آورده بودند زود  ي بن جعفر کشميري بهچون حضرت موٰس. ساختند
شيخ حضرت   باولي قبل از آن که عازم حج شوند. از اينجا مسافرت اختيار کردند
 قدسيه از يکديگر کسب هردو نفوس.  مالقات نمودنديعبدالقادر عيدروس احمدآباد

ي هجري حضرت موٰس ١٠١٨المبارک در سال  حتّي در اواخر ماه رمضان. فيض کردند
را » النّورالساقي«حضرت شيخ عبدالقادر عيدروس صاحِب   بهيبن جعفر کشمير

فرمودند و مؤخّرالذّکر را مجاز مسموعات و مفردات خويش مشرف  عرضهنامه  اجازت
شيخ عبدالقادر . نامه خواستند  شيخ عبدالقادر عيدروس اجازت بعده خود نيز از.کردند
ولي قبل  .الذّکر مرحمت فرمود اول نامة خويش به اجازتهجري  ١٠١٨ شوال دومبروز 

تذکره مندرج نيست از  امي او در هيچناز آن در اواخر سدة دهم هجري بزرگي که اسم 
  .کشمير مهاجرت کرد گجرات به

 که »المخلصينيةهدا«به ةکردم مسما اي پيدا تنا مخطوطهدر کتابخانة خدابخش پ
 اختتام ۵۱برگ  شود و به  آغاز مي۴۲اين رساله از برگ . مصنّف آن حيدر گجراتي است

.  حمزه کشميري گويدتمصنّف آن حيدر گجراتي خود را مريد حضر. پذيرد مي
                                                   

  .احمدآباد, دانشيار بازنشستة فارسي دانشگاه گجرات  ∗
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 -۱: ل استد سلسلة سهرورديه است و رساله مذکور بر پنج باب مشتممصنّف مقلّ
نصائح از کالم پير دي؛ صالح و تقٰوي؛ ت اذکار مب-۳ اشغال مبتدي؛ -۲اعمال مبتدي؛ 

  .دستگيران
 هجري بروز پنجشنبه ۱۲۷۱اين رساله در 

محلّة کولوتوله در مکان شمارة  مقام کلکته به به
متّصل مسجد حسن علي کتابت شده نام , ۱

  .کاتب او حسيني است
تعارف  اله بهحيدر گجراتي در اين رس

  :خويش پرداخته است
شمار و پس از درود بسيار  بعد از حمد بي”

گويد که والد ماجد  الحال مي االصل و قبله مولي فقير حقير مير حيدر گجراتي
 يسالالحسب هست و اين فقير را در خورد النسب و ثابت حيفقير سيد صح

 بزرگوار تا حد بالغي عم. عالم بقا رحلت نموده والديني ماجدين از عالم فنا به
و بعد از غيره از علوم البد پيش معلّم خوانانيده  محافظت داشته و مصحف و به

 سلّم مع چهار اهللا عليه و پانزده سالگي شبي در واقعه ديدم که پيغمبر صلّي
. اهللا عنهم اجمعين در مسجد درآمدند و ما را طلب فرستادند صفا يار رضي با

رخصِت  به.  اول طهارت بکن!د و فرمودند که اي فرزندپيش خود حاضر ساختن
حضرت سرور جامه کشيد و   والسالم طهارت کردم  وةسرور عليه الصلٰو

خود در خدمت بگير   بااين پسر بپوشانيد و ن جامه بهيدست عزيزي داد که ا به
 خواست شما نموديم تربيت ظاهر و باطن بر اين نامراد بکن. که از اوالدان ماست

کنار گرفته دستهاي من بوسيد و  و آن عزيز آن خلعت در بر من کرد و ما را به
. باشم و نام من مخدوم شيخ حمزه است  من در کشمير مي!فرمود که اي فرزنِد

  .“فرزندي قبول کردم اينجا بيا که خدمت من شب و روز حاضر باشي که من ترا به
 خود رخصت خواستم او از محبت  از عميدر اين اثنا از خواب بيدار شدم و ضٰح
 و من گريه و زاري پنهاني در دشتها رفته آن که او را فرزندي نبود ما را اجازت نداد

نماز  روز جمعه به. تا يک هفته گذشت که خواندن و نوشتن از من برفت. کردم آغاز

,  شيخ حيدر,از جمله مريدان خود
قول  نام شيخ عبدالرشيد برده که به

او هم . کشمير آمده بود او از هند به
وجه اين که  کامل و مکمل بود به

در خدمت حضرت اويس قرني 
 .رضي اهللا عنه تربيت يافته بود
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. مدشت روان شدم که در تنهايي ناله چند بلند بزن بعد از اداي جمعه به. جمعه رفتم
مردي بر اسپ کالتي سوار شده پيش من آمد و در عقب او , رفتم همين که ناله زنم

  .ال کردم که بادشاه براي شکار کردن آمده استخي. غايت را ديدم لشکر بي
نصيحت فرمود که فرزند من آنم که آن شب ترا . بعد از ساعتي ما را پيش خود برد

.  من خواهي رسيد و چندين اضطراب مکننزد. السالم به من حوالت کرد پيغمبر عليه
و اگر خواسته باشي ترا برداردم و باالي اسپ . من هر ساعت ترا حاضر خواهيم بود

خود در شهر خود رسانم و اگر ثواِب عظيم خواسته باشي   باالعينفةسوار کنم و در طر
  .مسافرت آمدن بسيار اعلي است به

 خود اجازت طلبيدم و روانة معه از بعد از ما. باري فقير مسافرت اختيار نمود
قبله مولي سکونت اختيار کردم و مردم حاال ما را کشميري کشمير شدم و در موضع 

  .دانند مي
تذکره  دست نيست چرا که در هيچ حيدر گجراتي بيش از اين به اطّالع راجع به

قدر منفرد  ناي. نوشتهرا ذکرش نيامده حيدر گجراتي والدين خود را نبرده و نه سن رؤيا 
  .ديد پانزده سال عمر داشترا است که وقتي که او واقعه 

  :نويسد شيخ خود مي جايي نسبت به
المشايخ محبوب رحماني  اآلفاق سلطان االقطاب غوث در بعضي احوال قطب”

مطلوب صمداني معشوق رباني و مقصود يزداني حضرت مخدوم شيخ حمزه 
  .“المخلصين و المريدين الي يوم القيامه کشميري مد اهللا تعالي ظلّه علي جميع

  .ضبط تحرير درآمده توان گفت که اين کتاب در حين حيات شيخ حمزه به پس مي
  :نويسد جايي مي

 هجري ۹۹۳االقطاب حضرت شيخ حمزه کشميري که در سال  احواِل قطب”
  .“قلم درآمد گذشته به
وجود آمده شيخ  بهتوان قياس کرد که اين تصنيف در نيمة آخر سدة دهم  پس مي

  :در باب سيوم اشعار ذيل خود را نقل کرده. بود» حيدر«حيدر هم متخلّص به
  بس هوش کنو ال دل ـنو از حـبش  نـت گوش کـيحـن نصـ از مامنکر  
  نـردوش کـان بـرار هــه اقــامـج  ريــن کافــخــکار سـو در انـور ت  
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  است چون شربتي در گوش کننافع   تـسهخ ـن گر تلـظ مـاي برادر وع  
اهللا عنه مشرف  ديدار حضرت اويس قرني رضي  نوشته که او بهالمخلصينيةهدادر 
  . را ديدهشهم عر بهشده و 

در فصل هفتم باب سيوم گويد وصال 
دو قسم منقسم  حقيقي و مجازي هردو به

اتّصال حقيقي و   وصال حقيقي به,شود مي
ال شود و وص انفصال روحاني منقسم مي

اتّصال روحاني مع اتّصال جسماني و  مجازي به
تحمل و انفصال جسماني منشعب  انفصال به

  .کند خلوت رفته نفي ذات مي کسي را که وصال مجازي دست دهد به. شود مي
 وصل محقّق و ,نويسد که وصال هم مشتمل بر دو اقسام است در باب هشتم مي

اين شکل ,  مخالفت شريعت روي ندهدآخر در صورتي که از ابتدا تا به. وصل ملحد
اين هم منحصر است بر دو فصول يکي محقّق عارف و ديگر محقّق . وصل محقّق است

  .مقام محمدي موسوم است مدقق و اين رتبة عظٰمي است و همين به
ميان ناسوت و ملکوت مقامي است وقتي که  در. مقام ابليس است, وصل ملحد

الواقع واصل  شيخ جمال گجراتي في. کند د مي را مقيافتد شيطان اوگذر سالک بر آن 
سربرد و  شيخ جمال گجراتي در خدمت شيخ محمد بيگ روزي چند به. حقيقي بود

البصر  و بعد از بيعت کلمح. سلک ارادت حضرت کشميري درآمد پس از آن به
گجرات مراجعت نمود و گاهي در چشم زدن پي مالقات حضرت حيدر گجراتي نيز  به
  .ما ندانيم اين شيج جمال گجراتي کيست. آمد مي

قول او از هند  نام شيخ عبدالرشيد برده که به,  شيخ حيدر,از جمله مريدان خود
وجه اين که در خدمت حضرت اويس  او هم کامل و مکمل بود به. کشمير آمده بود به

  .قرني رضي اهللا عنه تربيت يافته بود
هر کدامش نظر جادو اثرش . لحد هندي بودنويسد که م در فصل بيست و يکم مي

العالم  باآلخره در زمرة مريدين حضرت محبوب. کشاد الحاد مي افتاد زبان به بر آن مي
  .نام محمد اسالم موسوم ساخت شيخ آن را به. شيخ حمزه کشميري درآمد

 اّولین خاکي داود شیخ

 شیخ حضرت خلیفة

 .بود شمیريک حمزه
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نويسد که  مي.  در احوال شيخ حمزه کشميري استباب آخر يعني باب پنجم
طب عالم شيخ حمزه کشميري از مريدان حضرت مخدوم جهانيان اجداد حضرت ق

پس اوالد نداشت چرا که بر لوح محفوظ , حضرت شيخ ازدواج نکرد. سره بودند قدس
لقب  شيخ حمزه به. اند اش را خلق نکرده ب ماند و زوجهزاند که حضرت شيخ ع نوشته

صحبت . گذرانيد يرانها مياکثر اوقات را خانة بيرون در و. العالم ملقّب بود محبوِب
مجبوراً امتثاالً چهتحصيل علوم ظاهر قطعاً ميل نداشت اگر به. داد رين را ترجيح ميمعم 
  .کسب علوم ظاهري پرداخت امر پدر بزرگوار خود روزي چند به به

اند که کسي که در حلقة ارادت او درآمد جنّت بر او  بارها از هاتف ندا شنيده
  :گفت هاتف مي. ي او باشداف واليت عظمتر او معشرطي که واجب است به

تک يف املريدين ايل يوم القيامة فقد غفرله و لوالديه مجيع ذنوم لمن دخل يف سلس”
  .“و اعطاهم اليه جنات نعيم خالدين فيها ابدا

  :باري ندا آمد
يل من اجتمع او انتظام او انسک او دخل يف زمرةاملريدين ما عتقد بواليتک العظيمة ا”

  .“آخر عمره ادخله اهللا تعايل يف جنت النعيم
آله و  حکم سرور کائنات صلّي اهللا عليه و نويسد که به شيخ حيدر گجراتي مي

هجري مسجدي  ۹۶۳جايي در کشمير در سال  به و سلّم شيخ حمزه کشميري بهاصحا
  .مرتبة مکّة ثاني بود تعمير کرده بود که درنظر مخلصين به

, العارفينةذکر صلو, العاشقينةذکر نوافل محبوبيه ذکر صلودر فصلي از فصول 
طريقة دوگانه براي افزايش , طريقه براي دفع وساوس, طريقة اداي دوگانه محبوبيه

  .ذکر او را و محبوب عالم نيز کرده است, محبت حق
حيدر گجراتي . شيخ داود خاکي اولين خليفة حضرت شيخ حمزه کشميري بود

دست شيخ داود خاکي  اي به  صديق اکبر رضي اهللا عنه سجل نامهنويسد که حضرت مي
مهور تمام انبياء و خلفاي راشدين و جميع اولياي  نامه مختوم بود به نهاد و آن سجل

بعده . ايد العالم انتخاب شده س اسرارهم در آن نوشته بود که شما برخالفت محبوبقد
  .او عطا کرد رقة خود بهشيخ حمزه خ
  :طور است ة شيخ حمزه اينشجرة طيب
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العالم حضرت   پيران اميرکبير قطبةحرمت سندنشيني چهارده خانواد ه بليها”
الدين بن حضرت مخدوم شيخ احمد کبير بن  مخدوم جهانيان سيد جالل
 کرمت حضرت محمد ليهالدين بخاري الحسيني ا حضرت مخدوم شيخ جالل

ه يال دوم شيخ سيد حامد کبيرآدم محمود ناصرالدين اهللا بحرمت حضرت مخ
ه کرمت حضرت مخدوم شيخ سيد يالدين ابوالفتح ال کرمت حضرت شيخ رکن

کرمت اليه ه کرمت حضرت شيخ مخدوم محمد عبداهللا يمحمود ابوالقاسم ال
حضرت سيد حاجي عبدالوهاب اليه کرمت ه کرمت يحضرت سيد حامد ال

الدين البخاري اليه کرمت الدين بن صدر حضرت مخدوم شيخ سيد جالل
العالم و  مسندآراي مشايخ شريعت و طريقت و معرفت و حقيقت محبوب

  .“االعظم محبوِب سبحاني مطلوب رحماني معشوق صمداني مقصود يزداني غوث
  تمت

  


