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  احوال و آثاِر ملّا محمد علي کشميري
  »االحبابحتفة«مؤلِّف 

  ∗غالم رسول جان
  ه نسب و خانوادنام،

 والدت و يجا, تولّد خيتار  داشتند،ريکشمدر  موالنا لقب، وطن  و ملّا نام،ي علمحمد
 بزرگ در يعالم و فاضل و صوف, بي شاعر و ادهور زمانه مشني اي حاالت زندگگريد

 ه شدابيخذ دستآ از مي وهاِي ه کارنامگري و دي زندگ حاالِتة دربار,هند اخفا ماةگوش
  .١تابد  مياالحبابةحتف ي ادبة از کارنامي وي زندگي معاشرتةب چند جنالبتّه ,ديآ نمي برچهي

                                                   
  .سرينگر, استاد مرکِز مطالعاِت آسياي ميانه دانشگاه کشمير  ∗
 ملّا محمد االحبابحتفةهمنام مصنّف رح و احوال علما و فضال  ش ضمِنرحيمي ثرمآ در هاوندي نملّا عبدالباقي  .1

  :کند  ميي معرفين را چنيري کشميعل
قدر مقدور در   نبود و بهي از استعداد و حالتي و خالير بود کشمير دلپذيت از واليري کشميا محمد علملّ”   

مده در دکن در  برآه از کشمير حال کيل تمام داشت و در اوااء وقوفي بود و در انشيده کوشي طالب علموادِي
بود و اعتبار و اقتدار تمام نزد او  مي, ه از ممالک نظام شاه بوده کاحمدنگر در سلسلة سعادت خان دکني

, يافت تمام عتباِر و اِه مالزمت يافت و راالملک پادشاه احمدنگر رسيد خدمت برهان  بهيز ني چنديک, داشت
ه در  پناين از دربار ايرغ ه مستاصل شد بمفتوح شد و سلسلة نظام شاهيهساالر  سپينچون دکن بر دست ا

 علوفه و جاگير مد و به مالزمان و مجلسان درآ در سلِکيشان ايافتگانبان و بار مقروسيلة  بهيد ندهياندگان پنام
 بود تا آنکه مند هره بيشان و از خوان ايدگذران  ميهيتما  مستعدان بردستور ديگر ه سرافراز شد و بهالئق

هانپور  و پنج در برة هزار و بيست سنيختار هساالر ظاهر ساخت و به سپينبر ا  و حالت خود رافضيلت
 فارسي  بهه که از عربيرکت الدين ه صائنالعلما خواجمةهورة عال مشاز تصانيف) کذا(ترجمة کتاب حافش  به
ن  آيباچة و دانصرام رسانيد ده آن خدمت را بهکاربر ن کتاب به در آيلت و کمال حالت و فضيدمور گردرد مأآ

ن  آهنگام معروض داشتن و گذرانيدن. ه بود نموديضاب يدن ترجمة  ساخت و در آين مزيشان انام نامِي را به
صالت و انعامات سرافراز   و بهفتاد مستحسن و مقبول ان بزم حاضر بود که غايت آنسخه راقم در حاشية
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 و ة هزار و بيست سنيانالثّ هم شهر ربيع پانزدتاريخ نکه به روز گار بود تا آذاتان ايناز جوانان و خوش . گرديد

قابض ارواح سپرد و در   بهياتنقد ح) برار( ملکاپور جانب دکن در حوالي هساالر به سپهنگام توجة اينپنج در 
  : تاريخ.يافته ين چنين را اييها يه قضين اراقم تاريخ. آن مکان برآسود

ــد ــي  دفري ــد عل ــر محم ــه ــة او ک   ه خام
   اونکــه ثــانيِ   آة کــشمير  خطّــ وحيــد 
  هـــل هنـــر ايـــشواي دانـــش پبمـــرگ

   دنــدان شــده تيــز خــوردنش القــصّزبهـر 
  يخش گشت سال تاري سال عمرش طچو
  

  يري شمـش  هميـشه  ي خصم نمـود   بجان
  يري روزگـــار تـــدويـــن ايـــدة دنديــده 
ــپهر ــر پسـ ــيـ ــيد بپوشـ ــري جامـ   ة قيـ
  يريسـ  تشسه نيـ   لقم ين خاک کز  دهاِن
ـ  مـرد «ز  بجـو    “»يري کـشم ي محمـد عل

  )ه ۱۰۲۶                (
  )۵۸- ۹ ص ,م ۱۹۳۱, هچاپ کلکت, وم جلد س،رحيمي ثرمآ, هاوندي نيا عبدالباقملّ(

 هِد اکبر ذکر ملّا محمد عليع ه بيري کشميضمن علما  دررحيمي مآثرحوالة   بهپروفسور عبدالقادر سروري   
  :يدنما  ميينچن  رايريکشم

 نظام امير مد و در احمدنگر بهدکن آ ه بير از کشموي.  قابل ذکرانديري کشمهِد اکبر ذکر ملّا محمد عليع هب”   
خانان   خاِنيم کرد چون عبدالرحالملک نظام اختيار بعد از آن مالزمِت برهان. ل شد متوصّي سعادت دکنهيشا

أثّر شد و  متيلي خخانان از قابليتش خاِن.  شديق ماليا محمد علملّ  بانجايي آيفتح نمود از علما احمدنگر را
ه را امالعلّةم عالالدين ه صائنخانان ملّا موصوف خواج  خاِنفهمايش  خود شامل نمود به را در درباِروي
در ) موصوف( گفت ملّا فرين کرد و آين تحسخيليرا ه  ترجمين اهاوندي نملّا عبدالباقي. ه کرد ترجمفارسي به

  .“يافتم وفات  ۱۶۱۵در سال ) برار(ملکاپور 
  )۹۶ ص, بادآيدر چاپ ح،ير در کشمي ادبيات فارسيِختار, يعبدالقادر سرور(

ن نموده از آن  آيعا اده و پروفسور سروري نوشتيري کشمهرچه دربارة ملّا محمد علي رحيمي ثرمآ مصنّف   
 . بوديردو کشمهر يز عزوطِن و  بوداالحبابحتفةهمنام مصنّف  يري کشمه ملّا محمد علي است کهويدا

حال و احوال مصنّف ملّا . اند  مختلفة ايشان و کارنامي معاشرتاما زندگِي, هردو معاصر بودند که وجودي با
  .رسد نظر مي  فرق صاف بهين ايد،آ  ميينده در اوراق آمحمد که تذکرة وي

نان خطّاِط مشهور و آ  ازيکي. همنام بودندد  نام، دو افراه ملّا محمد علي نقل دارد کي حسن بلتستانغالم   
  :يدنما  نقل ميموصوف مزيد.  استاالحبابةحتفدوم مصنّف ,  بودخطِّ نستعليق معروف به

البتّه کاتب همنام مصنِّف . ه استجا درج نشد هيچ نام کاتب االحبابةحتف کاتب کتاب شمول ترقيمة به”   
 دست در خطِّ يره چه خوشنويس است کيري کشما محمد عليملّ هور به معروف و مشاِطخطّ» االحبابحتفة«

هجري  ۱۰۹۲سال   است، درة اينجانب کتبخانه متاع گرانماية کالمناقبةصخال  نسخة خطّي. بوديقنستعل
  .“ استيکسان بالکل هر در ترقيمه و خط طرِز تحرير. ه است کتابت شددست وي به

  )۱۸۲-۳ص , آباد چاپ اسالم, م ۱۹۹۰سپتامبر /ش ۱۳۶۹ه، تابستان  فصلنامدانش(
هجري  ۱۰۹۲ بعد از سال يري کشمنام ملّا محمد علي ه خطّاط معروف به کيدآ ي برميجه نتين مزبور ااز بياِن  

 يري کشمه مشهور انشاپرداز ملّا محمد عليربط ندارد ک هيچ هاوندي ني ملّا عبدالباقبيان زنده بوده باشد که با
  .تهجري درگذش ۱۰۲۵در سال 
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  ه خانوادتهوجا
ا و ، موالن ملّاالقاب به ه کاهللا خليل . بودندمصنّف بزرگوار  والِداهللا خليل الدين موالنا جمال

 نگاران هخان و تذکررؤ مي و والدِتِي و جاتولّد ِخي تارة دربار.١صف بودند متّالدين جمال

                                                                                                                        
 يه از فقيکي همين، نوزدهنو در قرن هجدهمين لکيعة شي علماة اکابرين محمد اکرام در ضمن تذکرشيخ   

  :يدنما  ميياد ين را چنيري کشمي ملّا محمد علير کشميناز، علما يهما
 يمالحک ملّا عبد شاگرِدوي. هرة آفاق بود شيري کشميملّا محمد عل) اتّراپرادش(باد آ هد در فيض عدر اين”   

ه  جمع نماِزعلم فقه بود و بر فضيلت  بهتوجة او زياد.  ساکن شدندآباد يض در فير برآمده از کشمند وبود
  )۲۳۳م، ص  ۱۹۹۱ ,هلي د، چاِپکوثر رود محمد اکرام، شيخ(  .“رسالة نوشت

  . بودند شوستري نوراهللاي قاض از شاگرداِنيکي يري کشمي محمد عليخ شه کيندگو مي  
  )۱۳ ، صم ۲۰۰۱ هلي،، د۲  ج,ماهي هس ينثقل(

ن آ  کرد و در را تأليفالسماء نجومه کتاب باشد ک  مييري کشمي محمد علهمان شيخ ه اينشود ک معلوم مي   
  . منسوب کردقاضي به  سيد محمد نوربخش رايع کتاب اثبات تشورد که وي مناسبت آاين  بهذکر قاضي

  )ک ص, هد مش، چاِپالسراجيرتنو ي،ود النگروي المرتضهديسيد محمد م(
 را يري کشمي مذکور ملّا محمد عليه موصوف و فقي قاض شاگرِديري، کشمي محمد علواضح است که شيخ   

  . واضح استي بعد زمانه در اين چنانچيستمماثلت ن هيچ االحبابةحتفصاحب  با
اند  هکردکر  شعرا و ادبا را ذي ناميت کنيرزاو م يرم,  نام، ملّا لقبي محمد علنويسان ه تذکري بعض اين ازعالوه   

 مرزا محمد علي, )ه ۱۱۳۲ :م(ين  مرزا تمکمحمد علي) ه ۱۲۳۱: ز (زاد کشميري آکه در آن مرزا محمد علي
 محمد علي, )ه ۱۱۵۰ :م(يالکوتي  مرزا رائج سمحمد علي, )هم دوازدةسد (يت حشمت تبيجم، محمد عل

 مرزا يمحمد عل, يري کشميرت غملّا محمد علي, )ه ۱۰۸۱ (هاني مرزا صائب اصفي محمد عليب،مرزا شک
  .اند هرست سرفغيره و) ه ۱۱۸۹ :م(بادي  اکبرآي محمد علو مير) ه ۱۱۶۱ (ين خان متهر، محمد عليما

؛ ۱۳۲۹-۳۶، ۵۱۸- ۶۰۸  صيضاًا ؛۲۱۲-۳، ۱۶-۶۸ ،۲ ص ،۱  جير، کشمة شعراي تذکر،الدين  حسامراشدي،(
  )۲۶۸ ,۲۵۲ ،۱۸۹، ۱۸، ۳ص , ي چاپ کراچ،ير کشميشعراة تذکر, لح مرزااص

 کشمير  بهبعضي, همچنانکه واضح است ينها ا از ميان. داشتندوجة شاعري ة باال شهرت بهرمتذکّ  و ادباشعرا   
ة  زمانييندند تع نبو آنها که اصالً از کشمير. شدنديوست خاک پ اين ساکن بودند و در البتّه در کشمير.ق نداشتندتعلّ

  .يدآ نظر مي  بهيد بعياربس )هجري يازدهم/همقرن د (يري کشمعهِد ملّا محمد علي ه به شدآنها از مآخذ دستياب
 ي از روياحوال و  حال وه و ديگر زمانه تعيين مذکور کيري کشميرت غي و شخصيت ملّا محمد علزندگي   

  . درج استين چني ذکر وروشن روِز و يرنظ بي در تذکرة شد البتّه خذ مستند نميأم
 يدگو  است او ميير فردوس نظير کشمي است و از شعراسنجي هران فن نکته از مايري کشمي علملّا محمد   

 .)۲۸۱ ، ص۲  جير، کشمة شعراي تذکر،الدين  حسامي،راشد (. شعر دارديک

 )۳ ي، صخطّ, االحبابحتفة(…“ هللا ايلخل بن موالنا ه محمد علي پرگناه ذليل، خاکرايل علير فقوچون اين”  .1
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 الحباباةحتف بر رخ ي وي معاشرتِي چند خط و خال زندگالبتّه .١اند هذکر نکرد چهي
کنند   مي او نقلزماِن ه بي ذاتياهدادي از رويکي االحبابةحتف  صاحِبهچنانچ .اند انينما
 ,شود  ميمه فراي وِي زندگنيل اوييگرا نقش ازو هک

  :ديگو  ميي علمحمد
 معتقد و ي نام و ومحمد داشتم موالنا يخال”
 هسر س قدمحمد الدين  شمسري حضرت امديمر

 و ه انابت نموده از حضرت توبشيبود و پ
 تيداه ارشاد و لي بذتيبعتا ارادت و دست

 ِله قواعد امي و تعلقتيباب طر اريخف ذکر ني و تلقهنحضرت مستحکم زدآ
واع ان  بهها نينحضرت چند سال اربعآ شي و پهنحضرت گرفتآ اضتيسلوک و ر

 مداومت و هوستينحضرت پآ و در خدمت و مالزمت هديعزلت و خلوت کش
برکت صحبت و   بهبرد و  مي خودهمراه هگا ه را گاري فقنينمود و ا  ميمواظبت
 من  حاِلهنحضرت چند مرتبآساخت و  ي م و سرفرازمشرفنحضرت آمالقات 
 محمد  ملّا.ديآ  مي توهمراه ه کستي فرزند کني اه کدي من پرساز خاِل

  خودهمراهو  من است ةرزاده جوان خواني اهنحضرت عرض نمود کآ به
 مني و شانيبرکت صحبت درو ه به تا باشد کهرم کآ  مي شمافيت شرهج به

 رفتم و  مي خود خاِلهمراه نسق ني بديت کند و مدر اثي در وشانيمالطفت ا
داشت و   مييبذول و ارزان مه مشفقانياه التفاتري فقني اة دربارهگا هنحضرت گاآ

 از هقيدق چهيگماشت و   ميهني کمني احاِل  بههشانيثار دروآ  مرحمِتنظراِت
                                                   

 م ۱۴۸۳/ه ۸۸۸ سال  دريعراق الدين محمد  شمسه حضرت مير درج است کاالحبابحتفةه که در  واقعاز روي  .1
هشت سالة اين ف  شدند و در توقّير کشم بار وارِدغرض سفارت اولين به) م ۱۳۷۸/ه ۸۸۳  استصحيح(

 ي سلطان کبرِه شيخ در خانقاعراق دو سال اخير بل از برگشتِن به ق.يدند مختلف سکونت ورزجاهاي جابه
وطن   بهي عراقير مرتمراجعت حض) ۲۶۳-۶۵ ، صاالحبابةحتف( بودند، يممق) نگرسري(مقام درگجن  به

 در م حضرت مير ۱۴۸۴-۵/ه ۸۸۹-۹۰داد، لذا در سال  م قرار ۱۴۸۵-۶/ه ۸۹۰- ۹۱توان در سال   را ميخويش
 خود در خدمت و  همراه خالوياهللا يلالدين خل موالنا جمال جاهمين بودند و به  مييمن مق سلطاِه شيخخانقا

  ايناز )۲۶۵/االحبابحتفة(هاده بود  سال قدم نيزدهم سمدند و در آنوقت موالنا در سنمالزمت حضرت درآ
 .توان قرار داد م مي ۱۴۷۱-۲/ه ۸۷۶-۷رو سال تولّد موالنا را در 

 يدآ ي برماالحبابحتفةة  مطالعاز
 ي از بابا عله ملّا محمد عليک

ه  کردهم کسب فيض ينجار
 و سلوک ير منازل سوي. است
 . نمودي او طپيشوايي را به
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  خاِلهمراه هقي طرنيمه  بهسال کيت گذاشت و مد  نمي فروهماني کريها شفقت
نحضرت آ يشرف لقا  بهنمودم و  مينحضرت مداوتآخدمت و مالزمت  ه بخود

 فارغ نيشينحضرت از نماز پآا ه از روزيشدم تا روز  مي و سرافرازمشرف
 شاني از درويجمع  بانحضرت بودآ ها و نمازگا مصلّه صفا کةفّ بر صُهگشت
 في خال خود در مجلس شرهمراهم ه ري فقني بودند و اهتس نششيشان خويعال
 حاِل  بهثارآ ضيثار و نظر فآنحضرت چشم شفقت آ بار کي هنحضرت بود کآ
 را ريفق ني اه خطاب مستطاب نمودري فقخاِل  به خاکسار انداخت وري فقنيا
 ني اهم کهخوا  مي منمحمد  ملّاهافزا بنواخت و فرمود ک التفات روح هب

 مشرف و انابت ه توبشرِف  به مندسِت  به کند وعتي من بِشيپ  توةرزادهخوا
 من گرفت  دسِتهنحضرت برخاستآ ت امتثال فرماِنه من ج الحال خاِلي ف,شود

 من ِيلوهم پهنحضرت بنشاند و خود آ ِکينزد .هنحضرت بردآ ِشيو مرا پ
 تو ه کدي بامحمد  ملّاهزبان شکر افشان خود فرمودند ک  بهنحضرتآبنشست و 

 ديم و باهن  اودسِت  خود برسِت تا من دهي بني و دسِتِري زشي خوم دسِته
 تواند خواند و ني تو تلقموافقِت  بهيو  تايم بخوانه تو عِتي بِني تلقهک
 دست بر  اشارت باميهدي فوق ااهللادي ةمي کرآية ه خود که مبارکنحضرت دسِتآ

 ني خود تلق مبارِکزباِن  بهنحضرتآ عِتي بهاد و الفاظ متبرکه نري فقنيدست ا
مان هخواند و من   مينحضرتآ مان الفاظ در عقِبهم همن  نمود و خاِل مي

نحضرت آ ِنيادته شة کلميمتابعت خواندم و بعد از ادا  به خود خاِلِهمراهالفاظ 
 در هنحضرت کآ شاني دروه خواندند و جملري فقني فتح کار اي براهحي فاهفاتح

رت حضنآ ِشي من پپس خاِل . ادا نمودندهم فاتحه حاضر بودند في شرمجلِس
 تي تحة خود سجدمتابعت خاِل  بهمه ري فقني و ادي رسانميتقد  بهتي تحةسجد
 دادند ه مشفقانه بوسري فقني اِيشانينحضرت بر پآ ه سجديورد و بعد از اداآ بجا
زرم غرق عرق آ کمال و اي حتي از غاري فقني وجود اعتي بني تلقني حو در
 ه نمودحتي نصتي و صقيطر  بهري فقني از برخاستن اشينحضرت پآ بود و هشد

 ه در صلوات خمس اوقات مداومت و مواظبت نموده کديباخليل  هفرمودند ک
 ممارست  ويم مشغوله بدانهگا ه گاه جمال گرفتي صفا صوف ذکِرِني و تلقيباش
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 ي از خاطر فراموش نکنمحبت ني و اي باشهخاطر داشت  به مناِدي هشيمه و ينمائ
نماز مفروض را از من  چهين زمان  آ ازهگفت ک  ميري فقني بزرگوار اپدِر
 ني مع از وقِتي نمازيضرورت  بهاي يمهسبب م  به اگراناًي نماند و احهاردزناگ
 يز صوفا  وي ادا کردهن مبادرت نمودآ يقضا  به الحالي فيمن فوت شد از

 ن محلّ آنمودم و در  مييم مشغوله بدان هگا ه گاه گرفتي ذکر خفنيجمال تلق
 من  عمِر و سرفراز شدم سِنمشرف به و توعتي بشرِف  بهنحضرتآ دسِت ه بهک

  .١“ بودمهاده قدم نمهزدي در سهديکمال رس  به سالهدوازد
 دانيدر م نيغاز سنآ در اهللا خليل موالنا هشود ک  ميشکارآ قتي حقني اه واقعني ااز
 در ي عمل نوع اقداِمنيا تي بلوغسِن  بهدني بود و قبل از رسهاده و سلوک قدم نتصوف

  .باشد  ميمعاون  وممد  راي وةنديآ ي عمل زندگةالئح  بهمرتبط شدن

                                                   
معلوم . تواتر آمد  ذکِر موالنا محمد بهردر واقعة مزبو. ۲۶۴- ۵، ص االحباب حتفةة مخطوط,ير کشمي علمحمد  .1

 ,اند  خاموشنويسان ه تذکري وة حاالِت زندگِي محترم بودند دربارة مصنّف خيليخانواد  دره ويشود ک مي
  :ته اس نوشت ذکِر آنها بدين. بودندهمنام وي چند علما و فضال يرکشم  در تاريخالبتّه

؛ ۱۵۶ ورق ،شاهي  بهارستاِنةمخطوطنامعلوم، . ()ه ۱۰۲۵ :م(ه م و استاد سلطان فتح شامعلّ, موالنا محمد:الف
  )۲۰۲  صير، کشم، چاپير کشمة اوليايتذکرغالم حسن،  پير

 .تزاد اوس  طبعه نوربخشيه خانقاقطعة تاريخي. م بود منجين حسير م پدِريي،الدين محمد گنا موالنا کمال :ب
  )۳۶۶ ص, االحباب حتفةةمخطوط(

م درگذشت و در مقبرة حضرت بلبل شاه  ۱۴۱۲/ه ۸۱۵ه پسر ملّا احمد علّامه بودند در سال امملّا محمد علّ  :ج
  )۴۵۳ ص, ير کشماولياية کرذ غالم حسن، تپير. (اند آسوده) م ۱۳۲۶/ه ۷۲۸ :م(

د مول) ۵ ، ورقيبالنّ يمغاز ة مخطوطيعقوب صرفي، يخش(ه فنون ادب  گرفتي لقب ز جاممحمد و رانام و آني  :د
 نگري سر,ة شاهي در مدرسمدند و انتخاِب وي درآکشمير  بهة شهميريان اواخر دور در سالياِن. در ختالن استوي
 .اند سودهبخش آ  گنجة بهاءالدينک گفت و در مقبري اجل را لبِي داع,م ۱۵۴۱/ه ۹۴۸در سال .  استاد شديثح هب
  )۸۵  صير، کشم چاِپکشمير، ه محمد اعظم، واقعاِتخواج, االسالم رياضة مخطوط, هابدالوعب, شايق(

بود و ) يرکشم( سوپور مدند و در موضع براتهه ناحيةآ شمار مي  بهي قمين سيد حس ياراِن ازيملّا عالم انصار  : ه
بعد از وفات پدر از موضع  نمودند و يل پدر تحصيِش بودند و پ ملّا محمد فرزند ملّا عالم انصاري.باش داشتند
 يار اختهجرت نمودند و آنجا شغل درس و تدريس) کشمير, ماگام(پوره متّصل احمدپوره  تانتري مذکور به

  ).۹ ص, ير کشم، چاپير کشميعيان شيختار,  غالم صفدرهمداني(کردند 
 .شود  بحث موالنا محمد مرتبط مييرز  بهم شخصيتا علما و فضال کدةه در مذکورتوان گفت ک طور وثوق نمي به  
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, يسيد جعفر نوربخش امير
ه جخوا, ي قاره اسٰمعيلخواج

 سيد بدال جوهر و امير
 و ة مصاحبين در زمرهغير و

 کشميري ي ملّا محمد عليرفقا
 .يندآ شمار مي به

 و مرشد ري عاطفت پية را در ساشي خوي زندگشتري باهللا خليل الدين  جمالموالنا
 ١انشهمره در خلوت و جلوت از هشيمه او بود و  خاصِّ مصاحِبيو ديخود گذران

 در ري و سفيلچيطور ا  بهشيطرف مرشد خو از
مد و آ زمان اان وقت و نزد امرهپادشا دربار
 بزرگ ي صوفتيثيح به  و٢داشت  ميرفت

 بل يزد (يه نوربخشهدر نظم و نسق خانقا
 هقي الياهانجام دادن کار و در) نگريسر
 هنکي مختصر ا. بودندي ومهي و سکيشر
 محمد الدين  شمسريام مه مدارالميو

 الطاف و دواريام بود و بسا اوقات يعراق
 اتي وقفشتري اکثر و بيو . بودندزياکرام ن

 ي بعضي متولّو را نگران بود ي اراضهموقوف و
  .٣مه مساجد

 ريحضرت م,  نبودي از معنيشد، خال  ميادي موالنا اي  ملّاالقاب  ازه کاهللا خليل
 الدين  موالنا جمال.٤کردند  ميادي القاب نيمه  بهشتري را اکثر و بي والدين شمس
فاضل   ملّااز  رايرهر بودند و اکتساب علوم ظاه علوم و فنون ماةمه  براهللا خليل
 از يدر بعض .٦ نموده مطول را مطالعهاي ه حصّيعض بي وِذ تلمري کردند و ز٥يروم
 يه نوربخشه در خانقا.ارت داشتنده مي علمگري و عرفان و رسائل دتصوف ياهکارهشا

                                                   
 .٣ص , االحبابحتفة, محمد علي  .1

. شد  بحث و تکرار مستوجب سزانتيجه درباِر سلطان فتح شاه رفتند و به  لنگر بهبعد از انهدام عمارت جوگي  .2
 )۵۱۰ص , االحبابحتفة(

 ن مسجد تعين وقف آوار زميناند و مقدار هفت خر ه کردهحوال) يمحمد عل (مسجد جامع بزرگ پدر فقير  .3
 لنگر وقف بود، پدر هر دوده و آنچه درپيو مقام را با) جوگيان(ن لنگر و آ… .  سپردندير فقه پدر ايننمود

 )۵۱۵-۱۶،ص االحبابحتفة. (ه کردحوال) يمحمد عل (ير فقينبزرگوار ا

  .۴۸ص , االحبابحتفة محمد علي،  .4
  )۳۸۱ص , باباالححتفة (. شدنداز روم وارد کشمير  .5
 .۲۸۱، ص االحبابحتفة  .6
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 گري نوربخش و دمحمد  سيدفيتصان, يمدانه ي عل سيدريم ريکبري حضرت اماِتيکل
 ِخي و مشاداني مرتي و تربمي تعلهعالو به ،١دادند  مي درسشانيدرو  به راتصوف اتتأليف
 ي جامعفي خود مدح و توصي مثنوکيدر  ي قدسمحمد ي قاض. را خود داشتندگريد

 و  اسرارواقِف خدا استوار، هِِ را در راي است و وه ذکر کرد اوشخصيِتاز صفات و 
 غيره و دل هثابت قدم و زند, مخلص, وفا صفا و با  باديمر, رموز، صالح و عابد

 .اند ه کردفيتوص
 تـ اسهـگآدا ـرار خـاس  زهـنکآ  تـ اساهللا خليل نـيـنـ اثيـثان  
  دل و صاحب صفاي و صافصالح  اـوف اـب دم وـت قـابـص ثـمخل  
 وارـــتـدا اســ خهب راـــطل در  گارزـهيرـ دل و پهدـ و زندـابـع  

 ه خانقايحوال  به.٢ا داشتندهل بودند و اوالدهأ متاهللا خليل الدين  جمالموالنا
 ديآ مي براالحبابحتفة ة از مطالع٣مسکن داشتند) ريکشم, نگريسر(  بلي در زديهنوربخش

 هاده قدم ني خوردسالگزيلهدر د) م ۱۴۸۲-۸۴ (يري کشمه سلطان حسن شاِدهع در هک
، سلطان ه شامحمد سلطان يمه باياه و مناقشيالملوک  طوائف فتراتدر دوِربودند و 
 دوغلت دريط مرزا ح تسلّة دوري و.گذراند  ميي زندگري کشما وزرا امرگريد و هفتح شا

 ديد  چشمه گواتيثيح  به مرزاير ظلم و جبر و غارتگره کرد و هدهم مشاه )ه ۱۰۵۸ :م(
چون ) ه ۹۳۲ :م (الدين  شمسريحق حضرت ام  به بودند بعد از وصالنگران و ناظر
 شي خودسِت  بهشاني و دروداني مرتي و تربمي تعلسينفس نف  بهالي دانخيحضرت ش
 ة واقعياز رو .٤ جوان بودنداالحبابحتفةصاحب   بهاهللا خليلن وقت موالنا آگرفتند در 

 وفات يل و کم ساارحال موالنا در کده هب . بودندهم زند ۱۵۵۳/ه ۹۶۰سال   درموالنا
  .توان گفت  نمييزيطور وثوق چ  به ضمنني ادر ست،ه کجا يمدفن و  وافتندي

  
                                                   

 .۴۰ص ، االحبابحتفة  .1

  .۵۱۵-۱۶  ص،همان  .2
موالنا ) نگريسر( بل مقام زدي ه قبل از منتقل شدن به کيدآ ي برماالحبابحتفةاز مطالعة . ۴۱۵ همان، ص  .3

 .تيسدست ن  درياطّالع هيچ ي وة مسکن آبائي بود وباش داشتند و درباريگر ديالدين جا جمال

 .هن سال شده بودند و کن وقت پير در آه وي چنانچيست نيقت بر حقي امر مبنينا ا؛ ام۴۲۸ص , االحبابحتفة  .4
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  تي و تربميتعل, پرورش
 يادب  ويعلم, ي و عرفانيني دطي و محيت حسبه و وجاينظرگرفتن شرافت نسبدر با

 يري کشمي علمحمد  ملّاتي و تربمي پرورش، تعلهشود ک  مي امر روشنني اي وةخانواد
 ه والد بزرگوار کي وي ابتدائسي در درس و تدر. باشندهطور احسن انجام داد  بهرا
 ي علمحمد  ملّاه واضح است ک. بودندکي و شرمهي منش بودند، سي و صوفيق متّيليخ

 هدند چنانچ گامزن شقتي سلوک و طرهرا  بهنيغاز سنآ مانند والد بزرگوار خود در
  :دينما  ميقيا را تصد قول ملي ذةواقع
نحضرت و آت سالم هج  به بودم و مراي در سن پنج سالگهدارم ک ادي… ”

 يند درخت توتدي رسانيکينحضرت بردند و چون نزدآ شي پداري دفيتشر
 را ري منتظر ماندند تا پدر بزرگوار فقه را گرفترين درخت فقآ ريبزرگ بود ز

تر  کي چون نزددياري بکي نزده کهد فرموه شدتوجهم ري فقنيکردند و پدر ا خبر
 ينحضرت برد و براآ شي پهخود گرفت  را درکنارري فقنيبردند پدر بزرگوار ا
 را ري فقدياريتر ب کي نزدهنحضرت فرمودند کآ . دورتر نشاندکمحافظت ادب اند

ه  گرفتري فقي و زانودياري مبارک خود بنحضرت دستِِآتر بردند  کي نزدياندک
نحضرت آ مبارک ِياهزانو  بهري فقيدو زانوره ه چندانکديجانب خود کش به
 خود ک مبارخواندند و دسِت  مييزينحضرت چآ هدارم ک ادي و ديگرد صلمتّ
 ياهعرق  ودنديکش  ميري فقني اي و باز بر رودنديکش  ميشي خوي نورانهوج بر
 ري فقي درود خوانان بر روه مبارک گرفتدسِت  به مبارک خودي روي و خونيجب
 بضاعت ي بري فقني اةطفات دربار مالنيمه هشت مرتبهفت ه بي و قردنديمال مي

 و دنديمک  مين راآ ه بود کنحضرت نباتآن مبارک هداشتند و در د  ميمبذول
 و ه شدرابينحضرت سآاللسان  بدار و از رطبآن مبارک هز د اها ن نباتآ هجمل
 خوردم  مي بودهساختنحضرت مضاعف آن ه خود از حالوت کام و ديها ينيريش

 ه گفتند کري فقنيا  به چندينحضرت سخنآ ها ن نباتآ خوردن نيو در ح
نحضرت آ و ه شده خوشحال و خندريا پدر فقه سخننآ فرح و سرور ةواسط هب
 کي دياري بگري نبات دة پارهنحضرت فرمودند کآ…  نمودند وها بسمم ته

نحضرت از آورد و آ دي نبات سفياهدست خود پر از حب دو  پره رفتيصوف
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ة  دورملّا محمد علي کشميري
 دوغلت تسلِّط مرزا حيدر

 ين را درک نمود و ايرکشم بر
ظلم   بايک تاراي ه را دورهدور
هب  مذيعه شيروانپ ستم بر و

 .داند  مينوربخشيه

مد آ برهطين خر آ ازه چار گوشکيوردند و آ خورد برةطي مبارک خود خردستاِر
ن را چار آ,  دادند و پدر بزرگوارري فقنيبدست ا  راه چار گوشنآنحضرت آو 

نحضرت آ پس . بستري فقني کمربند اهگوش
 ي صوفدياري بي وي براي خوردنهفرمودند ک

 از هو زرد و پارچ پر از پوال ي طبقکي هرفت
اد و ه نري فقشي پهوردآ ي و چند نانها يخني
 مبارک خود در دسِت ه به لقمکينحضرت آ
 هن فرمودند ک آادند و بعد ازه نري فقني انهد
  تادي او برةخان  بهشهمراه طبق پوال و نيا
 دي رسانه بخانه را بکنار گرفتري فقهمدآ ي صوفکي .م بخورده هبرادران خود ب با
 مبارک ه و سرافراز گشتم بروجمشرفنحضرت آ داريشرف د ه به نوبت کنيو ا
  و شکل و شمائلکلهي تمام صورت و هر ساختم کنحضرت چندان روشن و منوآ
  .١“ حافظ منقش استهر صفحه و تصور مالي خهنينحضرت در خزآ

  :کند  ميادي نيرا چن دادي رويغاز عمر وآ در ه کيگري دة واقعاالحبابحتفة
 در انيکودکان و اطفال صوف  باتي طفولامي در اه دارم کاديام ه مستري فقمن”

  غوغا کردنده مردم از سر دروازه ناگاه کميکرد  ميي بازعتي شرة دروازميحر
 و ختندي بودند گرمي حرن آ مردم درةمه مدند وآ برروني بري حضرت مهک

 و ميان شده پنهز دروا درباِنهم پس کلبه مي بودهجماعت اطفال و کودکان ک
 ه کردرونيا به سرهن کلآ  نشستند و اطفال از پسه درواز سِرهمدآنحضرت برآ

 شي پيچند صوف و نحضرت بر ما افتادآ چشم مبارک ه ناگاه کميکرد  مينظر
اند  انه پنه حجرني پس اه کودکان کني اهک  را فرمودشانينحضرت بودند اآ
نحضرت برد و آ کودکان را نزِد ةمه همدآ  ماشي پي صوف.دي را بطلبشانيا
کرد و   از کمر خود وادهيا بده پولة را پارشاني اهنحضرت فرمودند کآ
 بر هار پول گرفتهم چه ري فقنيار پول داد و اهار چه را چيککود ره
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  ٤٤٨  قند پارسي

  

 مشرفنحضرت آ في شرداريد هکردم و ب ه ميارنحضرت نظّآمبارک  يرو
  .١“شدم مي

   عرفانيها هسرچشم
 يري کشمي علمحمد  ملّااالحبابحتفة صاحب ه امر داللت دارند کنيا  مذکور برعيوقا

 وضاتي فري از حضرت اميو, مدندآ و عرفا درانيخدمت و مالزمت صوف  بهياز کودک
 ي از مراکز بزرگ برايکي ,)نگري سر, بليزد( يه نوربخشِه خانقا.فتنداي دريروحان

 و در يکش ه و چلّينينش اعتکاف ر مذکور دِهنقا خاني ا در.حصول سلوک و عرفان بود
 ِهگاارتيز ه بهمد کآ  ميشمار  بهي از مراکزيکيدات و طاعات و عبادات ه و مجااضتير
 اوراد و گريپرور و د رت داشت و مکان مجالس روحه شخي مشاِهموزشگاآ و رانيزا

  .افتي پرورش ي روحانطي محني ا دري علمحمد  ملّا.اذکار و وظائف بود
م کسب ه ي نجاري از بابا علي علمحمد  ملّاه کديآ ي برماالحبابحتفة ة مطالعاز

 ري چون حضرت م. نمودي او طييشوايپ  به و سلوک راري منازل سي و. استه کردضيف
 ينينش  و اعتکافيکش ه چلّالي دانخي شيبره گفت در رکي اجل را لبي داعالدين شمس
 در ي علمحمد  ملّاه محتمل است کاري بس.دادند  مياوراد را انجام  واعمال گريو د

  . باشنده کردي را طي منازلاضتي سلوک و رداني در ميصحبت و مالزمت و

 ني و مصاحبضي فچشمان
 را ي و علوم اکتسابيره علوم و فنون ظاي علمحمد  ملّايکسب علوم باطنبر  هعالو
 يونه به خندري حافظ بص ملّا وي فاضل روم ملّا,م منجني حسري ممي تعلتحِت

 و يالقاب استاد  بهم را منجني حسري مي و.٢اخذ کردند) م ۱۵۵۷/ه ۹۶۴ :م(
 نظر  بهري کشمخي بزرگ در تاردي اساتني حال و احوال ا.اند هکرد ادياالماجد ةقدو
 ٣يونه به خندريحافظ بص ا ملِّيشاگرد  بهري نامور کشميو فضال علما  ازي بعض.ديآ نمي
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  »االحبابحتفة« مؤلِّف  علي کشميريمحمداحوال و آثاِر ملّا   ٤٤٩

  

 ٣ مرحوميمخدوم و ٢القاب استادنا، مخدومنا  به راي وي علحمدما ملّ, ١اند هبود مفتخر
  سيدرير و امه جوهخواج, ي قارليع اسٰمهخواج, يبخش جعفر نورسيد ري ام.اند هکرد ادي

 .نديآ  ميشمار بهکشميري  ي علمحمد  ملّاي و رفقاني مصاحبة در زمرهغير وبدال 
 اثر يري کشمي علمحمدبر ن ان زمآ معروف ي علماني اينينش مه صحبت و کمال

 .فتخر شد م ملّالقب  بهي علمِرتبح يابنمو بر  کردضي کسب فاهني امي تعلکرد و تحِت
 بر علوم و فنون يري کشمي علمحمد  ملّاه است کنيا  بره گوايروشن  بهاالحبابحتفة
بود و  ه فراگرفتينگر ژرف  را بااهنيعلوم ا  و. استه داشتي خوبة زمان خود احاطجيرا

 و هفلسف  و درهگاآ يخوب  بهاتي و رواثياحاد ر کامل داشت و بر تبحري تفسدر علِم
 نامور ي شعراني و عرفان و دواوتصوف ياهکاره از شاي بعض.داشتتسلّط حکمت 

م ه يشعر داشت ذوق يشنائآ يخوب  بهيزبان و ادب عرب  به بود وه را از برکرديفارس
  . استيري کشمي علمحمد تيکماالت و جامع  بري روشنلي دلاالحبابحتفة .داشت

  مصنّفد هع
 يالدي منيمهفده/يجرهم ه خود را از اول قرن دي زندگري سيري کشمي علمحمد املّ
 ريحضرت م  نظرري زه کيياهتيال تمام فعيه نوربخشِه در خانقايو, کند  ميغازآ

 ريبعد از وفات م. ٤نمود ه ميده مشاچشم خود به شد را  مي انجامي عراقالدين شمس
 در ي نجاريو حضرت بابا عل) م ۱۵۵۱/ه ۹۵۸ :م (الي دانخيحضرت ش, الدين شمس
  ملّا.نمود  ميکشان را ه و چلّنانينش  اعتکافيشوائيا په ه خانقاگري مذکور و دِهخانقا
 مرزا ِط تسلّة دوريو. نمود  مييابيارز ا راهنآت دقّ  بهو ا بودهتيال فعني ناظر اي علمحمد

 ستم بر ظلم و  باکي تاريا ه را دوره دورني را درک نمود و اري دوغلت بر کشمدريح
 رزاي م درباِري محافل ادبي خصوصاً در برخيو .داند  مييهبخشب نوره مذهعي شروانيپ
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  ٤٥٠  قند پارسي

  

 ،ي علمحمد  ملّا.١ استهشرح نمود ا راهن آ وه دوغلت شخصاً شرکت داشتدريح
 حکومت ة تا دوري علمحمد  ملّا.٢کرداند ادي دهي شخيوان شعن  به راالي دانخيحضرت ش
 از . بودهزند) م ۱۵۶۳-۷۹( چک ه شانيسلطان حس

از  .٣افتي لي طوي عمري وهک ديآ ي برماالحبابحتفة
  اخذهجي نتني درج است ااالحبابحتفة در ه کهواقع
سال   دريري کشمي علمحمد  ملّامصنّف هشود ک مي

  .٤ بودنداتي حديق  به)م ۱۶۰۰/ه ۱۰۰۹
 مصنّف ه کديآ مي براالحبابحتفة ة مطالعاز
ن آ  دره کين نواحآ  به خصوصاً.اند ه نموداحتي را سري اطراف و اکناف کشمي علمحمد

 مسافرت, مسافرت رفتند به,  بودنده فرمودي ارزانفيتشر  شخصاًي عراقريحضرت م
 حاالت هدي سن رسن سال وهک, ر از زبان افراد معمه کلي دلنيا  به فقطي نواحنيا به

  .دي نماقيتحق  رااتي روايت و درستصح واقعات و
 ي زندگ.ديآ  نميدست  بهي قاطع و روشنلي دلمصنّف سال وفات و مدفن ةدربار
 ازيم نه نيا .٥ه ناي داشت هني اوالد نراآي . استه اخفا ماندةگوش  دري ويخانوادگ
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واضح است . ه بود رفته نوربخشيه خانقاير تعمي جمع کردن چوب و حطب برايالدين برا  شمسحضرت مير
. ه بودند کار انجام دادنام مهاسن مسافرت نموده بودند و آنجا اين ه به دورافتاديةناح  ازيکي  بهير مکه حضرت

 )۳۶  ص،االحبابحتفة. ( مسافرت کرديه ناحاين  بهل محمد عليبعد از گذشتن صد سا

اند  يده گردانيري کشمي ملّا ابوالحسن ساطع را فرزند ملّا محمد عليرنظ بي و تذکرة روشن روزة  تذکرمؤلّفين  .5
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 و ياتو مبسوط است و ح

 هاي حضرت مير هکارنام
 يالدين محمد عراق شمس

 .را دربردارد) ه ۹۳۲ :م(



  »االحبابحتفة« مؤلِّف  علي کشميريمحمداحوال و آثاِر ملّا   ٤٥١

  

ا از هنآ ياه ها و بچهزاد  عمگري برادر بودند و د صاحِبي والبتّه , دارديشتري بقيتحق به
  . ثابت استاالحبابحتفة
  مصنّف ءارآ و ديعقا, بهمذ

 .رع و متشرع بودندمتو, ب مشري صوفي نوربخشهديالعق  راسخي علمحمد  ملّامصنّف
 ي وشد نزِد  مي انجامهني زمني ا دره کير اقدامه اسالم بودند و نيد  بهيقي حقيمنؤ ميو
 .داند ي م)ص( رسول اهللاةفي خل واهللا ي ولي را عل)ع(ي علي و. بودهدي و پسندنيابل تحسق

 محبت و دتي عقنيالمرسل سيدةخانواد  به.کند يم ديکأ را تي وتيدامن وال  بهزدن چنگ
 ديزي ي و نزِد.کنند  مينينان را نفرآ و دشمناِن  بودتيب ِله ا محبي و. دارديلوصفدايزا

 و قتيطر, عتي علمبردار شر.نيند جگرخوار مستحق نفرهطعن است و قابل لعن و 
 ورزند و دشمناِن  ميمحبت يلي کرام خيايام و صوف عظّياياول  بهي علمحمد  ملّاقتيحق
 هباشد ک  ميپسند ناشاني و دروا فقردني رنجانيزعم و به. دانند  ميني نفر را قابِليو

 باعث ثواب است و اي و اولخي مشاة تذکري و در نزِد.١ نبودي از معني خالشانينفس ا
  .شمار دارد ينان فوائد بآ حال و احوال دِنيشن

 ي و ترجمان و حامروي و پي داعي و. بزرگ بودنداني خود از صوفي علمحمد املّ
داند   مييهمدانه ةي علة را منبعث از سلسليهنوربخش ة سلسل. بودنديهمدانه ةي علةسلسل

 يالصادق بودند و ومحمد جعفر بن عبداهللافت حضرت ابو و خالامامت  به معترفيو
  سيدادهاجت  بهلي قاي و.فرستد  مي درود و سالميو  و بردکن  ميدايمام هلقب امام  به را

م ه  راگراني دهدانند بلک  ميي ونيدا از مقلّه تنهن  خود راي و. نوربخش بودندمحمد
مام هالقاب امام   بهشترياکثر و ب  نوربخش رامحمد  سيد حضرتيکند و  مي از اوديتقل
  موصوف را.فرستد  مي و سالمدرود را يباء و اجداد وآ گريکند و او را و د  ميادي
 غيره ومان، قطب دوران، قطب اوتاد و غوث افراد الزّ القاب امام زمان، صاحب به
ورزد و   ميديکأ احوط تةفق  به خصوصاًي واتتأليف و فيتصان  بهکند و تمسک مي ادي

 ني حس ملّا احوطةفق, ي فارسةو تراجم راآ گري دحاتي و تشرهيدر ضمن مسائل فق
  :ديگو  مي بر جواز سماع است ولي قاي علمحمد مصنّف .داند  ميم را مقديکوکب

                                                   
 .۵۱۵ص , االحبابحتفة  .1



  ٤٥٢  قند پارسي

  

 و راني جان ساي صادقان و غذاهنيسرور سرام دل عاشقان است و آسماع , يرآ”
زالل سوزش  ان وهم داغ والهالکان و مر درد سي و دوارانيت جناح طاقو

  .١تشنگان و راحت جگر سوختگان
 باعاالتّ نحضرت وجد و تواجد را واجبآک ر مباِثي از احاديکي نظر  براساسيو
ضمن المجاز   است و درقتي حقري تعبي عشق مجازه است کلي قاي و.داند مي
 ي است ويهي بدي امرفمصنّنظر   به و مرشدري پاهميت .دهد  مي دالئلقتيالحقةقنطر
  :کند  ميري تعبنيعاشق و معشوق چن  به رادي و مرريق پتعلّ

  .٢“باشد  ميدي طالب مرري پةقيخراً و حقآ اما ر،ي طالب پدير مرهوظااوالً”
  :اندکي از آن چنين استباشد و   ميادي زديجانب مر  بهري پبحث

جمع کنند ,  باشندهداشتفرزندان خود  ه بهربان که صد مادر ممحبتر و هاگر م”
  .٣“ديآ هادي زديجانب مر  بهري پمحبتر و هنوز مه

  يري کشمي علمحمد  ملّاتأليف و فيتصن
 ي وه بودند بلکي صوفکي فقط ه نيري کشمي علمحمد  ملّاد شه قبالً اشارهمچنانکه

 اين  کردند وفي تصن»االحبابحتفة «نام ه بيم بودند کتابه و عالم و فاضل بيشاعر و اد
 . استه گفتانيپا ي و بحد ين را کار بآ است و ه کردريشان تعبيعنوان امر عال  بهرا

 ديگو ه مي چنانچ.دينما  مي شروعشي خوي زندگاواخررا در   ارزشمند کاِرني امصنّف
 هني کمني اِيشد و حواس و قوا  ميتر کيخر نزدآ  بهري فقني ااِتي حاميدر اعوام عمر و ا

 ةدور  دراالحبابحتفة هرسد ک  مينظر  بهنيگشت، چن  ميتر بيقر يسست ضعف و به
رزو داشت آ فؤلّ م. استه شدتأليف) م ۱۵۶۳-۷۹(  چکه شانيسلطنت سلطان حس

 ري مخيتار  دريکتاب  را وادار نمودند تاي و کند و چون دوستان و احباِبتأليف ي کتابهک
 خودش هچنانچ  موسوم کرداالحبابحتفة او کتاب را  کندتأليف ي عراقالدين شمس

  :همعترف است ک
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 التماس احباب و ه مقالني اري و باعث تسطه رسالني اريو چون سبب تحر”
  .“االحبابحتفة به  موسوم گشته رسالني بدان سبب اه بود انفاس ارباباصحاِب

ار باب مشتمل است ه و چهم مقدکي کتاب بر ني اه کديآ ي برماالحبابحتفة ة مطالعاز
ن آ  بهياي گوني عناوني اهاند ک ه درج کردي ابواب را طورني عناوي علحمدم مصنّف

ارم ه و چومينسبت باب س  به و دومولا باب .باشند  مياند  در ابواب درجهموضوعات ک
  : استهدر فصول منقسم شد

 ري حضرت ميها ه و کارناماتي جامع و مبسوط است و حي کتاباالحبابحتفة”
 کتاب اين  موضوِعِثياز ح. را دربردارد )ه ۹۳۲ :م (يق عرامحمد الدين شمس
چون در اکثر اوقات : ر موضوعات استه مظلي اقتباس ذ.است فرد هب منحصر

 ن منبع کرامات و مجمع کماالت در مجالسآذکر محامد ذات و محاسن صفات 
 انام ين مقتداآ ةلي جمي از مساعهيشد و گا  مي سعادات واقعو محافل ارباِب

احکام مبذول   وعيقواعد شرا  وجي اسالم و تروري مراسم و شعاياي اح درهک
 کسر اوثان و شکست اصنام و تيفي در کهيرفت و گا  ميها اند، سخن هداشت
 هيگذشت و گا  مياتيل ضالل، حکاه اوستي و پهدام معابد کفرهان  وبيتخر

 وري در منازل ده خوانق و صوامع کري مساجد و جوامع و تعمياز کثرت بنا
 از قالع هيکردند و گا  ميثياند، حد ه مواضع عمارت نمودگري دهدمهکنائس من
ت ارتفاع اعالم و اسالم و  و ملّني ديهو ارتفاع الو… اجماع… مراسم
 ه سلوک راقي از طرهي و گاندکرد  ميالؤاند، س هنمود  مي…ضايب دي… عتيشر

 از برکت ه کاهللا گان قربندي و جو طالبان اهللاتي و تربهو ارشاد سالکان درگا
 از کثرت هي و گادنديپرس  مي بود،هديوقوع انجام ه به پناتين والآ تيداه

 رينحضرت و ساآ از هار معجزات و وفور خوارق عادات کهکرامات و اظ
١“…فرمودند  ميتيداه ة عروان و معتصمتي والليکان ذمتمس  

  موضوعات را روشنصيتخص  به است وفي تصنة وجيعا اقتباس ادنيا
  .سازد مي

                                                   
 .)۷-۸، ص )يخطّ (االحبابحتفة  .1
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اند  ه کرده استفاديدخذ و منابع متعدآ از ماالحبابحتفة تأليف و في در تصنمصنّف
  : استبي ترتنيا بدهنآ ليرسد و تفص  ميلهچ  بهباًيا تقرهنآ تعداد هک

 , نوربخشمحمد  سيداز) يعرب( احوط ةفق,  نوربخشمحمد ديس از اياالولةفيصح
 خي از شيه اقبالةرسال ,ي کوکبني حسمحمداز موالنا ) ي فارسةترجم( احوط ةفق
 از موالنا طالب ي ابن ابي فضائل عليبحرالمناقب فدر , ي سمنانهولالدءعال
 از وانيشرح د، گلشن راز شرح, يجهي اليري اسوانيد, ي بغدادالدين انهبر

 االذواق مشارب نوربخش، محمد خي از شودهالش اسراريمثنو ،يزدي ني حسيقاض
 محمد  سيد از)يعرب( احوط انيو ب ديعقا ةرسال ،يمدانه ي عل سيدرياز م

کتاب ,  نوربخشمحمد از  منظوميبي غوارداِت, يبي غمحمد ةيمرث, نوربخش
 المعارف عوارف موالنا روم، يمثنو حافظ، واِنيد نوربخش، محمد  سيد ازهينور
 عمر هفي ابوحنديقصا,  مقتولخيات شفلّؤ م،يفتوحات مکّ, الدين ابه شخياز ش

, الدين  نجمخي شزالذات ا تجلجل, الدين  کمالهحدائق از شا, ن الفارضاب
 سادات، ني حس سيدري از مهنام يس و کنزالرموز, نيزادالمسافر، االرواح تهنز

 ،ي از جعفر بدخشالمناقبةصخال ،يمدانه ي عل سيدري از ميهفتح اوراد
  سيدالحقائق از  کشفةرسال, اليان دخي از ششانيدرو ةنام فيتعر, الصفا اخوان
  .هغير و نوربخش محمد
 الدين  جمال ملّا ازهنقول بالواسط, هن بودآ ف خود ناظرلّؤ مه کي واقعاتشرح

 ديافزا  مي کتابني ااهميت  بري عراقمحمد الدين  شمسري از ماناتي و باهللا خليل
 حافظ  ملّا,ي نجاري چون بابا علي و ناقالنانيز راو اه و واقعات کاتي رواهعالو به
 جعفر نور  سيدري بدالوا م سيدري ام،ي قارليعاسٰم هخواج, م منجني حسري مر،يبص
  . قابل ذکراندهغير و يبخش

 چنان ه گوناگون را انتخاب کردياه مختلف گليها بوستان  ازاالحبابةحتف صاحِب
 و يبهمذ  ويدتي عق،يادب, ي اجتماع،يخيتار طين محآ ه است که کردهمادآ هگلدست
  نوربخشمحمد  سيده و کارناماتي حِفلّ مؤ.کند  مي منعکسيا هستينحو شا  به رايروحان

سلوک و ,  نوربخشة احوال و قواعد سلسلي علمحمد . استه کرداني بليتفص  بهرا
 صي ترص وري و تعمگريممالک د  دريه نوربخشقتي طرةنشر و اشاعت سلسل, اضتير



  »االحبابحتفة« مؤلِّف  علي کشميريمحمداحوال و آثاِر ملّا   ٤٥٥

  

 خلفاء ة تذکرني ا ازه عالو. استه موارد را ذکر کردگريمساجد و د خوانق و جوامع و
 خي شهر زمني ا در. استه شرح دادزي نوربخش را نمحمد  سيده و بالواسطنيو مصاحب
, ي محمود بحرخي شمحمد سمرقند موالنا ي قاض،»يفراق« به المتخلصيرقندم سمحمد

 الدين انه موالنا بر،ي محمود دزفولخي ش،ي کوکبنينا حسموال, يبادآ بحري حاجريپ
 ،يبي غمحمد خي ش،ي دوانالدين  جالل،يزدي ني حسيقاض, يجهي المحمد خيش, يبغداد

 م،هي ابراشيدرو, يالوند محمد خي ش،يري سلطان کشمخي ش،يريم کشالديناءه بخيش
  .هغير و ي عراقمحمد ينالد  شمسخي و شي کبروليع بخش، بابا اسٰمضي قاسم فهشا

 را ي عراقمحمد الدين  شمسري مه و کارناماتي حاالحبابحتفة شد ه اشارهچنانکمه
 زيکشف و کرامات ن, اضتيسلوک و ر, غيتبل, ضي فچشماِن, ماتي تعلزيو ن دربردارد

 ري پني مابيانه روابط نني ابر ه عالو. استهوردآ انيب  به را مشروحاًيخوارق و عادات و
 اسفار، ،ي عراقمحمد الدين  شمسريبخش و م ضيقاسم ف ه شاضرت حيعني ديمرو 
 معاصر و افاضل وقت امور يعلما  به وقت وحکمراناِن  بهقات تعلّغ،ي تبلدان،ي مرتيترب

 هالً ذکر شد مفصّغيره وا هنآمساجد و مزارات از دست ,  جوامع و خوانقريتعم, سفارت
  .است

  باالحباحتفة و ارزش اهميت
 اصطالحات و ،هاني مسائل صوفيه نوربخشقتي طرة کتاب اصول و قواعد سلسلني ادر

 قت،ي طرداِبآ, يه نوربخشماتي تعلهعالو  بهاند ه را بحث کرديني و دهيامور فق
 هوردآ انيب  به راغيره و ه مراقبِتيفيک, و وظائف اوراد و اذکار, ينينش  و اعتکافيکش هچلّ

 ياتاطّالع ةني گنجاالحبابحتفةربخش  نوة و درک درست سلسلمه في براني بنابرا.است
 ة سلسلقتي و حققتيطر, عتي شريقي حقري کتاب تفسني اه کنيدارد و مختصر ا

  . استيهنوربخش
 کتاب ني ا در.م دارده يخي تارة جنبه بلکست ايا ها تذکره تنه ناالحبابحتفة
 ,ياجتماع, ياسيتاب از لحاظ س کنيذا اٰه است لهم ضبط شده يخي و تارياسي سواقعاِت

  مطالعاِتي دارد و براي خاصّاهميت ي و اقتصادي ادب،يزبان, داب و رسومآ, يبهمذ
  .باشد  مياهميت زيا حو دي مفيلي خهغير وت  تبنستان، افغاران،ي ا،هاني ميايسآ ريکشم
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  درزيسازد و ن  ميمه اسالم فراياي دنة درباريدي مفاريات بساطّالع االحبابحتفة
  استيمتيق يات ذاطّالع ي داراريندوان کشمه يبه مذديعقا,  رسوم و عاداتباِب
نظام نقل و , مائشيپوشش مردمان، اوزان پ, عقائد, عادات و اطوار,  رسومهعالو به

و  زر,  ظروف خورد و نوشيدست عيصنا, واز، صنعت و حرفتآالت ساز و آ, حمل
 هعالو به. دهد  ميدست  بهيات سودمنداطّالع هغير و اميامام و پ, سي نفياي اشور،يز

اقوام و قبائل مختلف , تصوف مختلف هاي ه سلسلگر،يب دهفرق و اقوام و مذا
 ه شداني بليتفص  بههغير وجانوران چرند و پرند، انواع وا قسام گل , اتي، ادوها هخانواد
  .است
 ها ه تعداد بتخانرين وقت در کشمآ  دره کديآ مي برني چناالحبابحتفة ة مطالعاز

, هدمه منياهجا  بر.شود  مي روشنزيا نهنآ ري تعم احداث و طرِزچقدر بودند محلِّ
 و ه اربعحدوِد,  وقوع کتاب محلّ شدند، صاحِبري تعمهخوانق و جوامع ک, مساجد
 ي وقوع نواحدرنظرگرفتن نام و محلّ  با. استهوردآ انيب  به راي اراضه موقوفِليتفص

,  خراسانر،ي کشمهاي تاالبو ا ه رودياسام, ها هکو, ها هر و راهش ها هد, مختلف
 ياي جغرافثي را از حاالحبابحتفة هغير وت  و تبرانيا, ر، افغانستانهماوراءالنّ
  .بخشد مي ارزش

  


