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هاي فارسی صوفی حمیدالدین ناگوري در تذکره

رضا يعل

قرن هفتم و خلیفۀ در معروف سلسلۀ چشتیه از عارفان صوفی حمیدالدین ناگوري 

 شمحمد ابن احمد بن محمد و لقبشنام .الدین چشتی سجزي است خواجه معین

.است سؤالیو ، صوفی، سعیدي، ناگوريالتارکینسلطانمعروف به ، وحمیدالدین

روزي حضرت خواجه التارکین این است که  خطاب سلطاننسبت بهعلت گویند  می

فرمود که از حاضرین مجلس هرکسی  ،الدین حسن سجزي را وقت خوش بود معین

طلب عقبی  يدیگر ،کس دنیا خواستیک .اجابت مفتوح است که درِِِ ،چیزي بخواهد

سوي شیخ حمیدالدین به مقصود رسیدند، بعد از آن خواجه روينمود، هر دو به

1»خواهی که در دنیا و عقبی معزز و مکرم باشی؟ تو چه می«:صوفی نمود فرمود که

 ؟ال بجنباندؤسبنده را چه مجال که زبان به«:صوفی حمیدالدین عرض کردند که

الدین چشتی از این جواب خیلی  خواجه معین .2»خواست من، خواست مولی است

الدین  حمید التارکینسلطانتارك من الدنیا و الفارغ عن العقبی ال«:فرمود و خوشحال شد

و.التارکین صوفی شد خطاب سلطاناز آن روز شیخ حمیدالدین مخاطب به .3»صوفی

.از اوالد سعید ابن زید استوي است که  از آن جهت»سعیدي«نسبت بهعلت اما 

نو دهلی ،پژوهندة مرکز تحقیقات فارسی، خانۀ فرهنگ جمهوري اسالمی ایران.

صم1972لکهنو االصفیا، غالم سرور الهوري،ینۀخز.1 ،308.

.309همان، ص.2

رف اخباراالخیار فی اسراراالبرار، عبدالحق محدث دهلوي، تصحیح و توضیح پروفسور علیم اش.3

.142شمسی، ص 1383خان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ایران 
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)در ایالت راجستان(در شهر ناگور  او این است کههم »ناگوري«نسبت بهدلیل 

نام  »سؤال«او  گاه اقامتاین است که هم »الیؤس«نسبت بهدلیل .سکنی داشت

سبب توجه خاص وي به سؤال و جواب يا به؛ ناگور يهاروستااست از  ییروستا

.در موضوعات تصوف، به سؤالي نيز معروف شد

تاریخ و محلّ تولّد

ولی بیشتر آثار از زبان  ،ي نیامدهتاریخ تولّد صوفی حمیدالدین ناگوري در اثر

اول مولودي که بعد از فتح دهلی  :دهند که صوفی حمیدالدین ناگوري این اطالع می

:طور آمدهاین البدورالصدور و نورسروردر.وي بود آمددنیا بهدر خانۀ مسلمانان 

زاده  که اول کسی که از بعد اسالم در دهلی ـ  روحهاهللاقدس  ـشیخ بزرگ فرمودي «

پس .کرددهلی را فتحه  588الدین غوري در سال  سلطان شهاب.1»شد، من بودم

ه 590فی حمیدالدین ناگوري تقریباً شود که سال تولّد صو طور معلوم میاین 

ناگوري شود که زادبوم صوفی حمیدالدین معلوم میهمچنین از عبارات باال .است

.دهلی است

نسب و نیاکان

در بعضی منابع آمده که این از اوالد عشره مبشره .ب ایشان اختالف استدربارة سلسلۀ نس

هایی که معتقدند که او آن.نویسند که از اوالد حضرت عمر فاروق است و بعضی می ،است

:کنند نسب وي را این طور ذکر می ،مبشره است ةاز اوالد عشر

شیخ حسین بن بن زید بن )مبشره ةاز عشر(نفیل بن عمرو بن زید بن سعید «

شیخ علی حارث بن شیخ یوسف بن شیخ عبدالرحمان بن شیخ ابراهیم بن شیخ 

نصیر بن شیخ عمر بن شیخ عبداهللا بن شیخ محمود بن شیخ سعیدي بن محمد بن 

محمد  التارکینسلطانشیخ ابراهیم ثانی بن شیخ محمد ثانی بن شیخ احمد بن 

.»حمیدالدین صوفی سعیدي

.الف 7ف، ورق  168/21سرورالصدور و نورالبدور، نسخۀ خطّی، کتابخانۀ موالنا آزاد، به شماره .1
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سلسلۀ ها  آن د که جد ایشان حضرت عمر فاروق اعظم است،نویسن هایی که میآن

:کنند چنین ذکر می را نیاکانش

نفیل بن عمر بن خطاب زید بن سعید بن زید بن شیخ حسین بن شیخ علی «

حارث بن شیخ یوسف بن شیخ عبدالرحمان بن شیخ ابراهیم بن شیخ نصیر بن 

بن محمد بن شیخ  شیخ عمر بن شیخ عبداهللا بن شیخ محمود بن شیخ سعیدي

محمد  التارکینسلطانابراهیم ثانی بن شیخ محمد ثانی بن شیخ احمد بن 

.»حمیدالدین صوفی سعیدي

.بعد از سعید بن زید اسامی نیاکان صوفی حمیدالدین ناگوري اختالفی ندارد

گوییم که هر  ولی ما می ؛فقط قبل از سعید اختالف نیاکان وجود دارد ،اند همه یکیاین

.فرع یک اصل و هر دو شاخ یک شجرنددو 

نبیرة  ،الدین فاروقی چشتی مؤلف کتب کثیره خواجه حاجی شیخ محمد نجم

نویسند که از اوالد حضرت عمر  می»التارکینمناقب«التارکین در کتاب خود سلطان

حضرت عمر فاروق اعظم رسد که نسب ایشان به استناد میفاروق اعظم است، پس به

.داند خود زیاد می ۀخانه دربارة خان دلیل که صاحبِ بدین .رسد می

ها در تذکره يصوفی حمیدالدین ناگور

ة قار شبه نامدار ۀیکی از مآخذ مهم براي اخذ اطّالعات دربارة احوال عرفا و صوفی

صوفی التارکینسلطاننگاران دربارة  اکثر تذکره .ي صوفیان استها تذکره هند 

اند که احوال مفصل آن بزرگوار مشخص و معلوم وشتهحمیدالدین ناگوري طوري ن

را صوفی حمیدالدین ناگورياطّالعات راجع بههمۀ ها آن براي استفاده از.شودمی

:کنم ذکر می در این مقاله

دربارة صوفی حمیدالدین ناگوري  زخاربحرنام به ها ترین تذکره یکی از بزرگ.1

:اطّالع داده است گونه این

، یلسان حالهآن متکلّم بد، یگروه تجر ویآن خدد، یقافلۀ تفر آن سلطان«

خواجۀ بزرگ  فۀیبزرگ خل،یالؤالس یالدین صوف دیحم خیش التارکینسلطان
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.افتیتیعنا ریلقب از پ التارکینسلطان.است یالحق والدین چشتنیمع

و  ،عشرة مبشره خلدا یصحاب دیبن ز دیاد سعژهند آمد، از نهپدرش ب

سن ابتداء ح التارکینسلطان.اهللا عنه بودیعم و شوهرخواهر عمر رضپسر

عمر  .توبه نمود افتهیدر ریشدند، خدمت پ او می ۀفتیچندان داشت که زنان ش

او را حضرت  .راسخ داشت و علو همت یقدم دیو تفر دیدر تجر.افتهیدراز 

اول  .اندکتوباتو م فیتصانود، او را برداشته ب یو عقب ایاسمه از دن حق عزّ

رسالۀ چنانچه  ؛کرد او باشدفیدر تصوف تصن هیسلسلۀ چشتهکه ب یکس

.است قتیرهروان طر لیو کماالتش و دل لیو برهان فضااو حجت ۀیعشق

کاشت چند به ،اقامت نموده رینواح اجمبه 1الؤس ۀیدر قر ریامر پ موجببه

ژنده لباس  يو سوا ،یتنداش قبولو نذور و فتوح کس م يقطع اوقات گذارد

رابعۀ دوران  یو توکل و عشق الهنام در فقر جهیزن او خد.يدینپوش گرید

کرد که در او رد ؛امتحان يمبلغ نذور سلطان بدو داد برا خیش يبوده، روز

مکاتبات در  ایالدین زکر بهاء خیشرا با خیش.فقر من فتور واقع خواهد شد

روزبه .ر هندوستان مثل آفتاب روشند التشکما .است اریبسی فقر و غن

االول  نهم ربیع یوفات، بعض کیورمضان سال ششصدوچهل ازدهمیشنبه 

 خیبن ش هللازایعز خیش.اند، مزار در ناگور ششصدوهفتادوسه نوشته

کمال بود، حضور پدر انتقال نمود، در عنفوان صاحب اریبس دالدینیحم

:دندییران شعر سیقواالن ا یشیخانقاه دروهشباب ب

ـ  دهیفا بده و جان بده و جان بـده جانسـت یچاریدر گفـتن بس

 رةینبلهذا خرقۀ خالفت خود به .بمردو فتادیم، بینعره بزد و گفت داد يو

مرتبت  یعال خیمشا از سپدیفر خیش.عطاکرد زیالدین عبدالعز دیفر خیخود ش

.2»اوست دیمر ینخشب ایبود، ض

.اسم روستایی است.1

دانشگاه الدین اشرف، تصحیح آذرمیدخت صفوي، مرکز تحقیقات فارسی  زخار، جلد اول، وجیهبحر.2

.257، 256گره، ص  اسالمی، علی



هاي فارسی صوفی حمیدالدین ناگوري در تذکره173

احوال صوفیه و عرفا است که مؤلف آن شیخ عبدالرحمان  اي درتذکره االسرارةمرآ.2

چنین دربارة صوفی حمیدالدین ناگوري وي .چشتی صابري عباسی العلوي است

:استنوشته

ناطق به لسان آن سلطان ارباب تجرید، آن پیشواي اصحاب تفرید، آن ذکر «

،ـاهللا سرهقدسـ الیؤالتارکین شیخ حمیدالدین صوفی الس حالی سلطان

نام او .رکین صوفی استالتا احمد و لقبش سلطانکنیت وي ابی

که  ،نهاد سعید بن زید بن عمر قریشی استاز اوالد پاك حمیدالدین،

مبشره  ةاز عشر .و شوهرخواهر امرالمؤمنین عمربن الخطاب بود پسرعم

الی از خلفاي کامل و محرم راز ؤشیخ حمیدالدین س.عنهاهللا رضیـ است

پدر وي در زمان سلطان .از متقدمین مشایخ هند ،جه بزرگ استخوا

:وي گفته است .الدین غوري در ملک هند آمد معزالدین سام عرف شهاب

زندگانی .»مسلمانان آمد، منم ۀاول مولودي که بعد از فتح دهلی در خان«

دراز یافته که از زمان خواجه اما اوایل حال سلطان المشایخ در قید حیات 

در.مالزمت هم نموده باشدرا ممکن است که سلطان المشایخ  .بود وي

تجرید و تفرید قدمی راسخ داشت و از مخلصان حضرت مولی 

و در  ،بود و به غایت همت عالی از دنیا و عقبی برتر داشت ـ  اسمهعزّـ

و هم در  ،وي را در فواید طریقت .تصوف مکانی رفیع و بنایی شافی دارد

و مکتوبات و رقعات و اشعار  ،انیف بسیار مشهور استاسرار حقیقت تص

کرده المشایخ به دستخط خود جمع و اکثر رقعات وي را سلطان ،نیز دارد

و  ،نموده استدر ذکر وي جمع االولیاسیرچنانچه بعضی از آن در .است

و در بزرگان  .است عشقیه ۀرسالوالطریقت  اصولاشهر تصنیفات او 

کرد وي کسی که در هندوستان حقایق و معارف تصنیفسلسله چشتیه اول

کند که وي تارك عظیم بود  المشایخ نقل می از سلطان سیرالعارفیندر.بود

در.ال که دو فرسنگی از اجمیر است سکونت داشتؤو در موضع س و

.اعلمواهللا.ال از مواضع ناگور استؤنویسد که موضع س می اخباراالخیار

عورتی که هرچنان ؛جمالی با کمالی داشت .قدم بودنوي اول حال پریشا
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چون شرف صحبت حضرت خواجه بزرگ  .شد دید فریفته می که وي را می

به .ب شد و بیعت نمودفت تائدریا ـ  سرهقدس  ـالحق والدین معین

ترك و تجرید شعار خود ساخت و هرچه  .یکبارگی از جمیع مرادات برآمد

 و چون به اشارت خواجه ،فقرا گردانید در ملک او بود همه را نصیب

آبی  ةده جریب زمین احیایی به کنار ،ناگور متوطن گشت ۀبزرگ در قصب

سال هم بهسال.کاشت زد و سبزي می یل میببه دست مبارك خود  ،داشت

و فتوح و  ،نمود میل نمی…برداشت اصالًو زنده در ،بود بر آن قانع می

در  ،وي را زنی بود خدیجه نام.فرمود نمیکس چیزي قبول شکرانه از هیچ

به .نمود بعد از یک هفته به سبزي افطار می.عصر بود ۀزهد و ورع رابع

وقتی  .ساختی رستی و جامه می جهت ستر عورت به دست خود ریسمان می

.سلطان عهد به خدمت شیخ حمیدالدین متوکل مبلغی کلی فتوح فرستاد

که این را از  ،وي اعراض کرد.نش بردشیخ به جهت امتحان آن را پیش ز

شیخ خوشحال شد و .خلل مکنفقر من به پیش من دورکن و در جمعیت

.آن را واپس داد

الحق والدین را  خواجه بزرگ معینآرد که روزي میاخباراالخیار صاحب 

فرمود هرکسی هرچه خواهد، گو بخواه، که ابواب اجابت  ،وقت خوش بود

پس رو به جانب شیخ  .بخواست دیگر عقبی یکی دنیا.مفتوح است

خواهی که در دنیا و عقبی معزز و مکرم  حمیدالدین کرد که تو چه می

بعد از .خواست خواست مولی است.بنده را خواستی نباشد:گفت ؟باشی

وي نیز .همین کلمه را بر زبان راند .الدین آورد آن رو به خواجه قطب

.هرچه حکم شود اختیار شما راست.نیستالتماس کرد که بنده را اختیاري 

 ،التارك للدنیا و الفارغ عن العقبی:بزرگ را فرمود بعد از آن خواجه

در.التارکین لقب شداز آن روز او را سلطان .التارکین صوفی سلطان

الی و ؤآرد که در بیان فقر و غنا میان شیخ حمیدالدین س می االولیاسیر

وقتی شیخ حمیدالدین  .کریا مکتوبات بسیار استالدین زءاالسالم بهاشیخ

دانم که خدمت شیخ از واصالن حق است و این  تحقیق میبه نوشت که من 
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پس چگونه باشد که آن .حق است ةکه در دنیا مردود کرد…هم تحقیق 

ها نوشته که  الدین در این باب جوابءشیخ بها.کند بزرگ دنیا را دور نمی

دنیا  ۀقل متاع الدنیا قلیل، معلوم است که هم:حق تعالی فرموده است

ها بسیار نوشته  و دیگر تمثیل ،مقدار بر من خواهد بودو از آن چه ،چیست

آرد و لیکن شیخ حمیدالدین را می مفصلالعارفین سیر در هچنانچ؛ است

غیب روشن عالم…او را هو در این باب چندان غلو نمود ک ،شدنمی تسلی

در بعضی کتب چیزها در این ضمن  هساکت شد اگرچ و …فاما این  .شد

.شد هنوشت هاست ک هقدر مندرج ساختهمینو لیکن در سیراالولیا  ،اندهنوشت

مصنف  هکاز آن ؛بیشتر است هندوستانو اعتبار سیراالولیا از جمیع تصنیفات 

و  ،المشایخ بود اعتقاد سلطانکتاب مذکور میرسید محمد کرمانی مرید پاك

 ،سته اکردالمشایخ از شیخ نصیرالدین محمود نقلاحواالت از سلطان اکثر

 هگاهر،ندویی بودهناگور  ۀدر قصب هکند ک المشایخ نقل می و هم از سلطان

.این از اولیاي حق است هنظر مبارك شیخ حمیدالدین بیامدي فرمودي کهب

آخر  .خیر خواهدبودهکار او ب ۀخاتم .وقت مردن با ایمان خواهدرفت

ن ایام یکی از آدره همنویسد کاالولیا میسیر در همو  ،شد همچنان

شیخ  هزکریا در ناگور رسید و شنید ک بهاءالدیناالسالم فرزندان شیخ

و چندنفر از  انگیختی یغوغا .شود حمیدالدین در نمازجمعه حاضر نمی

ت و پیش شیخ حمیدالدین رف ،هبین را با خود متفق ساختدانشمندان ظاهر

شیخ فرمود  ،دغلو بسیار کردن تن جماعآچون  .کردن گرفتامر معروف

ولیکن  ،حجت شرعی ملزم گردانیدهب .مصر نداردحکم ناگور ه نکنید کغلو

و اوقات  ،بود هدمت شیخ حمیدالدین را رنجانیدخهزادچون آن شیخ

اند زبان مبارك رشیخ حمیدالدین به ،غوغا متفرق گردانیدهاو را ب ةمعمور

و را حبس درویشان که آن مقدار که وقت ما را متفرق گردانیدي من ت

 يدر اثنا ،بود هسفرکرد یا جاییکرزبهاءالدیناتفاق آن فرزند شیخ  .مفرمود

متمردي او را بگرفت و حبس فرمود و گفت چندان مال از میراث شیخ  هرا

او مکتوبی  .سازمرا خالصو بیار تا ت .است هتو رسیدا بهیکرزبهاءالدین
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 همقسوم طلبیدخود از مال ۀشیخ صدرالدین برادر کالنش نوشت و حصبه

و باز آن متمرد گفت چیزي از مال  ،وي را فرستاد ۀشیخ صدرالدین حص

پس الچار شیخ  .را رهاکنمو آن زمان ت ،شیخ صدرالدین نیز بطلب ۀحص

 هن فتنو ای ،شدشیخ خود مالی به وي فرستاد تا خالص ۀصدرالدین از حص

.کماالت شیخ حمیدالدین را قیاس بایدکرد .نمودن مال دنیا بوداز سبب جمع

چند دور ه هرعاشق بیچار !تهیهات هیها«:فرماید می هعشقی ۀوي در رسال

مستور  هچند کهرو  ،چند صبور است مستور استهرو  ،است صبور است

ما ا ،کشددم جامی میهریعنی  .خون دل مخمور است ۀپیال هاست ب

و یار  ،دل خواهان یار است !تهیهات هیها.جامی کامی حاصل استرههب

قرار زار بید از این نمایش زارهدمی هدلدار جلو هدر دید .کسوت اغیارهب

.ارنچو همو به تمام اضطرار سوزان  ،باشدمی هایش خار خلیدپةدر دید

طرارجویان یار بر اض هزارصد هو ب ،باردبار میوار باران خونعیي منهاچشم

 ةبیچار هیگاهی بر حال تباهناز گانگار از سر هک ،باشدهدادسردار قرار

ت هیها.خونبار بیرون آید هتا خار اغیار از دید ،ار نگاهی فرمایدگفدل

سهم  همف ۀواسط هب ،آردمی همرا در شمار ف همعالم و هک هگانآاز!تهیها

رحم سهم  ۀواسط هب .انداخت اهدلنظر رحم بر .ها پیدا شدبر جان

 هیچوهم چون اقتضاکرد  ،آوردهبر وهم حمل همچون برخاست ف .برخاست

دال تا چند در این  .و برخاستهوهدر فضاي المکان صداي  .درمیان نیافت

خیر و  ،کفر و اسالم ،نفس شیطان و خلق و دنیا .تصرفات متصرف باشی

معرفت  يو در اشیا ،کنحبت جمعمةرا در دایر همهشت و دوزخ هب ،شر

یعنی  .کندر دریاي وحدت پرتابو ،بندهبسیاري به دست عشق غلول

».احدا و السالم هرب ةوالیشرك بعباد

.در این مختصر گنجایش آن نیستکه وي در این فن کلمات عالی بسیار دارد 

ۀیستماو احدي و اربعین  ۀرمضان در سنه تاریخ یازدهم ماهب هوفاتش روز شنب

در زمان  یۀو ستماو سبعین ثالث  هاآلخر در سنربیع همونستقول اصح بی هب و
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الی ؤمرقد پاك شیخ حمیدالدین س .الدین بلبن واقع شد سلطنت سلطان غیاث

.»1استآن دیار  حاجات ۀدر ناگور قبل

:کند ي چنین ذکرمیناگور نیالدددربارة صوفی حمیاالصفیا اخبارهمچنین مؤلّف .3

 اهللاروحـيالناگور یاحمد العبد الصوف خیمحمد بن ش نیلدادیحم خیش«

از اعاظم  .لقب اوست التارکینسلطانو  ،تابومحمد کنی ـ روحهما و مرقدهما

ه از عشرة ک دیبن ز دیو از اوالد سع ،است يزجسنیالدنه معیخواج يخلفا

 نیزم طنابواال داشت و  همتیراسخ و  یقدم دیو تفر ددر تجری .مبشّره است

و عشر محصول  ،ختیرافته تخم میتدست خود که هم به ،ه بودگرفت ایاح

ه چون ک ندگوی.کردیرا قوت خود و فرزندان م باقی ،هسلطان وقت را گذارد

هت خانقاه مقرر جهب اي هیقر دهنشاه زمان رسیمسامع شاهب خفقر و فاقۀ شی

هان بود ج ةفاخرد ه در صالح و سداک خهمخوابۀ شی .نمود و مبلغ نقد فرستاد

دون  يانقد قلب دنیساله را بههلفقر چ سزنهار در آخر عمر متاع نفی :گفت

 ست برايوه حاصل آن مشت خاك که سبزکردة مزارعان همت تک !ینفروش

تارش ه هرمن کگردش چرخ ۀچرخ ةریو دا ،استهرمق بسندسد

.یکاف تجهت ستر عوربهقدس  يایزوا ناننشیگوشه ۀخرق يدوزبخیهبه

باشم که مردمن ،بلند ورزدهمه همتنه گفت هرگاه زن ایمالزمان شاهب خیش

بخشش هو باز ب داريمرا معذور ؟همت بر خود توانم نهادتچگونه عاری

:يازارین هازچی

ۀ چرخنـد مـردان  سر گشـت چرامر چرخ را دادنـد گـردان  زنان

ه خواج ه روزيکند کیم ؤنیبدا نیالدنظام خیاالولیا نقل از خط شریصاحب س

هد بخوا هرچه کسی ؛ه امروز ابواب مرادات مفتوح استفرمود ک نیالدنمعی

 خیش .گشتند ابهردو کامی،کردالتماس یعقب يگریو د ایدن یکی.ابدبی

.است یخواست مول ، خواستباشده را خواهش نمیگفت بند نیالددیحم

.الف 319-ب 317، ورق 676شماره االسرار، نسخۀ خطی، کتابخانۀ خدابخش، پتنا، ةمرآ.1
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والفارغ عن  االتارك عن الدنی«:مد و فرمودآخوش تیغاهرا سخن او ب هاجخو

 التارکینسلطانن روز بهآاز.یصوف نیالددیحم التارکینسلطان»ٰیالعقب

و  ،شکرگنج نسبت اخالص درست داشت نیالددیفر خشیو به .هورگشتمش

.سلوك نیارسال رسل و رسائل از طرف ۀقیطر

غنا باب فقر ودر  .افتیاه دنیرا متوج ایزکر نالدیهاءب خه او شیست کانقل

آنهخالص .مراسالت نوشت طباق و با ثینصوص و احاد مقتضايکه بهاش

 یو چون بعض ،است ن حجاب وصول حضرت مولیو متاع آ ایدن خیمشا

ها  آن خوارق عادات از نایو با ،ن دارندآوافر از یعصر حظّ خیمشا

ه حل وداگر لطف فرم ،شودیفروم رتیگرداب حهب نیمسک نیا ،دنزنسربرمی

.هدبودخوا تیعنا نیع ،ندة مشکل نمایعقد نای

طاق اجل  شهفتادوسه کوس رحلت بر پیششصدو ياالخرعونهم ربیستیب

.ناگور :گاهآرام.وازه ساختبلندآ

 ریفق«:شوده بود بجنسه نگاشته میشکر نوشتگنج نیالددیفر خشیرقعه که به

ه اسحار کدر.شانیا دیرجان و دل مهو ب ،است شانه خاك راه درویک ریحق

را در  شانو ارواح منور ای ،باشد رنفوس طاهرة واصالن را بر بساط قرب با

ه طالب ک زیعزدوام رجعت و قوام منقبت از برادر ،داریقات عزت ددسرا

 اجابتو به ،هدخوایاز شمار سعداست م قتیحقهو ب استمراتب اولی

بر .دیرس فیمکتوب شر .»ریقد ءیکل ش یعل یان رب«.باشدیم دواریام

اولوالعلم المشتغلون ،شودتبرکاً و تقرباً هللا نموده می .هاد شدن هدیمردمک د

 هم من شئما فات یاولوالعلم تقرب .راًیکث بکوایو ل الًیقل ضحکوایفل یبذکر قرب

هتر م زبوردر.همارواحالتعطب  ،همبافات ینس ایفاولوالعلم المشتغلون  بکوایل

باشد و قرب مده است چون ذکر مدام حجاب قرب میالم آلسا د علیهودا

اگر  .افتدیدر زمان انس نعمت وصل در توقف م ،گرددیمدام حجاب انس م

تا هرکه جمال  ،ردآ يجووعالم جستهب يرو يگووتواند از عالم گفت

غم  ؛»لعبونهم یخوض هم فیذر ثم«،هان باخبر باشدو از علم ن دینظرآدر معنی
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.ه الهاديو ان یهاف دیریمن  حملییحت ایفما قدر الدن.گار خود بخورروز

:باد وريبرکات برآ

هــد خــوش باشــدا دفنــمبخــوداوورهـد خـوش باشـد   خودم بقـا د هاو بگر

هد خـوش باشـد  حضرت او رضا دگرکنه در انتظـار وصـلش لـی   خود کمن

٭

هو دف و چنگ و چغانيبربط و با ناباهلعــل مغانــمــیه بــود جــامکــنجــاآ

هد سرمست و مـنم مسـت شـبانه   شااونجا بود و ذکـر مـن آنجـا   من آمحراب

ه از محنــت و انــدوه زمانــهشــدفــارغمقــدسه پــر نــور معــاليشــدعاشــق

ـ ه بـر عـالم بـاقی   شـد هوالخرابـات هبیمستته از غایشدخودیب 1»هنشـان هب

:طور آمده استاین الجمالاخباردر تذکرة .4

 شانیا تکنی ،هقدس سرـيالناگور يدیالسع یالصوف نیالددیحم خیش«

 یکی.بود یو باطن هرياست و جامع علوم ظا التارکینسلطانابواحمد و لقب 

داشتند  ءایاح نه زمیک ياند و در ناگور قدریچشت نیالدنیاز کبار خلفاء مع

 توفا .ودندنمیخود م القوت عی ،هدست مبارك خود در آن زراعت نمودهب

ه، نسل و بود هفتادوسه هجريصدواآلخر سال ششعهم ربینوستیدر ب شانیا

.2»است رقبر در قصبۀ ناگور که از مضافات صوبۀ اجمی

:چنین نگاشته استدر بارة وي االولیاسفینۀشهزاده دارا شکوه در تصنیف خود .5

ابواحمد شانیا تیکن .يالناگور يدیالسع یالصوف نیالددیحم خیحضرت ش«

هندوستان هرهاياز ش ست هريو ناگور ش ،است التارکینسلطاناست و لقب 

و  ددر تجری.اندیچشت نیالدنه معیحضرت خواج ياز خلفا التارکینسلطانو 

، دانشگاه 3/85ۀ خطّی، گنجینۀ فرنگی محل، شماره نسخ ،يعبدالصمد آگرو خیشا،یاخباراالصف.1

.19،20گره، ورق اسالمی علی

، دانشگاه 30/22ماره شۀ خطّی، گنجینۀ حبیب گنج، نسخ ،یبن راجمحمد  یراج، الجمالاخبار.2

.76، 75گره، ورق اسالمی علی
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 یو باطن يرهعلم ظا انو جامع می ،هندخیو از متقدمان مشا ،عصر ۀگانیدیتفر

 ایزکر نالدیهاءب خیرا با ش شانای.اندهبود یهو صاحب کرامات و مقامات عل

 نو طناب زمی ،ه در ناگورواقع شد اریدر باب فقر و غنا مراسالت بس یملتان

 الیو قوت ع ،کردندیدست مبارك خود زراعت مهداشتند و آن را بمیءایاح

هفتادوصدواآلخر سال ششعهم ربیونستیدر ب شانیوفات ا .ساختندیخود م

.1»بۀ ناگور استه و قبر در قصبود سه هجري

:نویسد طور میایندربارة صوفی حمیدالدین ناگوري الشعرا ریاضةتذکرصاحب .6

مولد و .صوفیه بوده ءتبار طبقۀ علیاشیخ حمیدالدین ناگوري از مشایخ عالی«

خدمت به.نمک حسن شاهد مملکت هندوستان بوده.مدفنش ناگور است

الدین چشتی  از خواجه معین رسیده و خرقه الدین سهروردي می شیخ شهاب

دست خود زراعت یک جریب گویند به.دارد ـالعزیزسرهاهللاقدسـسجزي 

:راستاو.فرموده همان معیشت میسال بهکرده و سال به زمین می

ــا آن ــتهب ــه نجس ــی آزارتک ــام گه ــرده غوز تی ــا نک ــارتجف ام افگ

»شـکنم بـازارت  قهر بدر لحظه بهبا این همه گر کنی نگه سوي کسی
2

:دربارة صوفی حمیدالدین ناگوري چنین آمده العارفین ریاضدر تذکرة .7

حمیدالدین ناگوري قدس سره، ناگور از ممالک هندوستان و شیخ از معارف «

الدین سهروردي ارادت داشته و  خدمت جناب شیخ شهاببه.عاشقان است

که از اکابر سلسلۀ ،الدین حسن سجزي چشتی خرقه از دست جناب شیخ معین

نمود و  دست خود زراعت میدر آن والیت به.چشتیه است، پوشیده

جناب را در تصوف رساالت الیقه و عبارات آن.فرمود محصول قناعت میبه

دو رباعی این .نامهعشق ۀالقلوب و رسال راحت ۀاز جمله رسال .محموده است

.94ص  کانپور، کشور،نولداراشکوه، چاپ ،اءیاالولۀنیسف.1

الشعرا، جلد اول، علی قلی خان واله داغستانی، مقدمه و تصحیح و ترتیب پروفسور شریف  ریاض.2

.180-179م، ص  2001ضا رامپور، اتراپرادش، هند حسین قاسمی، ناشر کتابخانۀ ر
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:از اوست

ــا آن ــتهب ــه نجس ــی آزارتک ــام گه ــرده غوز تی ــا نک ــارتجف ام افگ

قهـر بشـکنم بـازارت   در لحظه بـه همه گر کنی نگه سوي کسـی با این

*

ــه ــردآن را کــه ب هــر عــذر کــه گویــد همــه را بپــذیردتهمــت معاصــی گی

ــا تیــغ بــال ســرش ز تــن برگیــردپیشبردوستی بخواند دروان را که به »ب
1

صوفی  التارکینسلطاندربارة  فینالعار اتضالعاشقین و عر عرفاتمؤلف تذکرة .8

:طور نگاشته استحمیدالدین ناگوري این

تواصل، عاشق برگذشته از المعارف، کامل واصل م المشایخ، صاحب شیخ«

.مراتب لطفی و جوري، شیخ حمیدالدین ناگوري، از مشایخ مقرر هند است

.صاحب کرامات و کشف و شطح و طامات است.منشأ و مدفنش ناگور

و گویند در عهد خود  .و پایۀ قصور جاللش رفیع است ،دستگاه کمالش وسیع

خدمت خضر و صحبت و به ،ملقب شده بود]االتقیا وامام[االولیا  رئیسبه

الدین  و خرقه از خواجه معین ،رسیده الدین عمر سهروردي می شیخ شهاب

دست خود زراعت یک جریب زمین و در ناگور اکثر اوقات به ،سجزي دارد

:او راست.گذرانیده سال تا سال معیشت می ،اینکرده و به می

ــا آن ــتهب ــه نجس ــی آزارتک ــرده ام گه ــا نک ــع جف ــارتاموز تی افگ

قهـر بشـکنم بـازارت   در لحظه بـه همه گر نگه کنی سوي کسـی با این

*

ــه ــردآن را کــه ب هــر عــذر کــه گویــد همــه را بپــذیردتهمــت معاصــی گی

ــا تیــغ بــال ســرش ز تــن برگیــردپیشبردوستی بخواند دروان را که به »ب
2

کوشش مهر علی گرکانی، ناشر کتابفروشی محمودي، العارفین، رضا قلی خان هدایت، به ریاض.1

.94ش، ص  1344بهشت  ایران، ادري

اهللا  الدین محمد اوحدي حسینی، تصحیح ذبیح العارفین، جلد دوم، تقی العاشقین و عرضات عرفات.2

.1128-29ش، ص  1389ي و آمنه فخر احمد، ناشر میراث مکتوب، ایران صاحبکار
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دربارة هم الغرائب مخزن، تذکرة فمؤلّ خان هاشمی سندیلويشیخ احمدعلی.9

:است نوشته گونه این صوفی حمیدالدین ناگوري

 ۀطبقۀ عالی ،اهللا علیه، از مشایخ طبقۀ کبارحمۀشیخ حمیدالدین ناگوري ر«

و بسی  ،، و نهایت مهذبجامع بود میان علم ظاهر و باطن.صوفیه است

و  ،الدین سهروردي رسیده خدمت شیخ شهابو به ،اهللا را دریافتهاولیاء

شیخ ابوالفضل و شیخ .داردـ  سرهقدسـز خواجه معین سجزي خرقه ا

این دو رباعی از .نمود گفتن رباعی توجه میهگاهی ب.فیضی از اوالد اویند

:طبع شریف اوست

ــا آن ــتهب ــه نجس ــی آزارتک ــام گه ــرده غوز تی ــا نک ــارتجف ام افگ

قهـر بشـکنم بـازارت   در لحظه بـه نگه سوي کسیکنی با این همه گر 

*

ــه ــه ب ــرد آن را ک ــی گی ــت معاص هــر عــذر کــه گویــد همــه را بپــذیردتهم

ــرد پـیش بردوستی بخواند دروان را که به ــن برگی ــال ســرش ز ت ــغ ب ــا تی »ب
1

دربارة صوفی حمیدالدین ناگوري دهلیجمیع اولیايتذکرة معروف ذکر صاحب .10

:نویسد طور میاین

ق والدین و از اوالد سعید بن زید الح از اعاظم خلفاي خواجۀ بزرگ معین…«

اول مولودي که بعد فتحِ دهلی «:او گفته.است که او عشرة مبشره بود

و  ،االولیا زنده بود عمري دراز یافته تا اوایلِ سلطان.»آمده، منموجودبه

الدین کلمات او را از تصانیفش  ولیکن شیخ نظام ،مالقات یکدیگر معلوم نیست

.2»انتخاب نموده

ص1968اهتمام محمد باقر، الهور الغرائب، شیخ احمد علی خان هاشمی سندیلوي، به مخزن.1 م،

42-641.

اهللا، تصحیح پروفسور شریف حسین قاسمی، عربک ایند پرشین ذکر جمیع اولیاي دهلی، حبیب.2

ص1987-88تونک، راجستان  تیوت،ریسرچ انستی ،41،42.
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الفضالء فی تحفۀموسوم بههند  تذکرة علما و صوفیانترین معروفدر .11

:خوانیم چنین میالکمالء تراجم

الی، کنیتش ابواحمد و لقب ؤشیخ حمیدالدین الصوفی السعیدي الناگوري الس«

الدین سجزي  از اعاظم خلفاي خواجۀ بزرگ معین.التارکین است وي سلطان

از اوالد  ـ اهللا علیهم اجمعینرضوانـصافیه اجمیري و اکابر علماي صوفیۀ 

عمري دراز یافته، و .بودـ  عنهماهللارضیـجمله عشرة مبشره  سعید بن زید من

خانۀ مسلمانان پیدا شده، از زمان مولودي است که بعد فتح دهلی بهاول

را.الدین اولیا باقی بود الدین تا اوایل وقت شیخ نظام حضرت خواجه معین او

وفاتش .مشهورتر استالطریقه  اصولصانیف بسیاراند؛ از آن جمله نسخۀ ت

الثانی سال ششصدوهفتادوسه هجري وقوع یافته، مرقدش در  ونهم ربیعبیست

ال، موضعی است از مواضع ناگور که شهري ؤس.یزار و یتبرّك به.ناگور است

.1»است به سرزمین ماروار

:کند این طور ذکر میي میدالدین ناگورة صوفی حددربا االصفیاینۀخزمؤلّف .12

لقب او  ـ سرّهقدسـشیخ حمیدالدین صوفی السعیدي الناگوري «

بزرگ  ۀاز اعاظم خلفاي خواج.و کنیت او ابواحمد است التارکینسلطان

در تجرید و تفرید قدم راسخ و همت عالی و .الدین حسن سجزي است معین

که از  ،سعیدالدین زید است و وي از اوالد حضرت .نی معلی داشتأش

و از متقدمین مشایخ هند  ،المبشرین بودةمآب و عشراصحاب جناب رسالت

الدین حسن  و عمر طویل یافته، چنانچه از عهد والیت خواجه معین ،است

نقل است که .الدین در صدر حیات بود المشایخ نظام سجزي تا اوایل سلطان

 ،سن سجزي را وقت خوش بودالدین ح روزي حضرت بزرگ خواجه معین

اجابت مفتوح  فرمود که از حاضرین مجلس هرکسی چیزي بخواهد که درِِ

، محمد عبدالشکور ریوانی معروف به الکمالء الفضالء فی تراجمتحفۀتذکرة علماي هند، موسوم به .1

.53، 52ص  لکهنو، کشور،نولرحمان علی صاحب بن شیرعلی احمدآبادي، چاپ 
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مقصود رسیدند، دیگر طلب عقبی نمود، هردو به ،کس دنیا خواستیک .است

از«:فرمود که ،سوي شیخ حمیدالدین صوفی نمودبعد از آن خواجه روي به

شیخ .»بی معزز و مکرم باشیم که در دنیا و عقهخواچهبراي تو از خدا 

ال ؤسبنده را چه مجال که زبان به«:کردند کهعرض)صوفی حمیدالدین(

خواجه من بعد متوجه به .»خواست من خواست مولی است ؟!بجنباند

يو!که تو هم بخواه آنچه بخواهی رهارشا ،الدین بختیار اوشی شده قطب

:جواب پرداخت که بیتبه

روي و سر بر آستانم هرچه تو خواهی بخواهم

رمایی برآنمـه فـاشد هرچـرمان نبـده را فـبن

التارك من الدنیا و الفارغ «:فرمود که.دل شدهخواجه بزرگ ازین هردو خوش

الزاهدین  الدین صوفی و قطب حمید التارکینسلطاناهللا من العقبی و الموصول الی

از آن روز شیخ  .»الدین بختیار اوشی االقطاب قطب الواصلین قطبةقدو

وفات شیخ حمیدالدین .شد التارکینسلطانخطاب حمیدالدین مخاطب به

الثانی سال ششصدو هفتادوسه  ونهم ماه ربیعتاریخ بستاقوال صحیح بهبه

آن.هجري است و مرقد منور او در ناگور است جناب را با شیخ بهاءالدین و

و شیخ  ،ت و مکاتبات بسیاراندزکریا ملتانی در باب مباحث فقر و غنا مراسال

اال از عهدة جواب آن  ،تحریر مکاتبات پرداخته استبهاءالدین هرچند که به

:از مؤلف.برنیامده

ــنید چون حمیدالـدین صـوفی شـیخ دیـن     ــدا از دل شـ ــاریخش نـ ــر تـ بهـ

زیــن جهــان در روضــۀ جنــت رســید نیــز ســرور گفــت ســال رحلــتش    

»ک دوران حمیدالــدین ســعید ســالالعاشــقینطرفــه پیــر عقــل قطــب   
1

)هجري673(

امیرخورد کرمانی مؤلّف سیراالولیا سید محمد مبارك علوي کرمانی معروف به.13

صم1972لکهنو االصفیا، غالم سرور الهوري،ینۀخز.1 ،308،309.



هاي فارسی صوفی حمیدالدین ناگوري در تذکره185

:نویسد طور میایندربارة صوفی حمیدالدین ناگوري

آن بادشاه اهل تصوف، آن مجرد از آفت تکلف، آن عالم با عمل، آن عابد «

یعنی  ،لنهار، آن والی حضرت متعالا اللیل، آن صایم سل، آن قایمکبی

احمد ابی ،االنبیاء والمرسلینالی وارثؤس ،والدین لملۀااالسالم حمید شیخ

الحق  االسالم معین شیخ ۀبزرگ خلیف ـاهللا سره العزیزقدسـالسعیدي الصوفی 

اهللا قدسـالدین بختیار اوشی  االسالم قطبشیخ ۀخرقوالدین سجزي بود، هم

.و او ساکن خطّۀ ناگور بود ـزیزسرهم الع

الدین سجزي  خدمت شیخ معینچون این بزرگ به:فرمود المشایخ میسلطان

آنحرفاً و قرناً او را بر ،دولت توبه نصوح رسیدپیوست و به ـ اهللا سرهقدسـ

اهللا جواب داد که شیخ حمیدالدین رحمه.آن کار شود داشتند تا باز بر سرِ

 يحورافردا به که ،ام من ازاربند خود چنان محکم بسته بروند بنشینند که

الی را ؤشیخ حمیدالدین س:فرمود که المشایخ می و سلطان .بهشت هم بازنکنم

ایشان در اقصاي عالم  تصی ،روند کردند که بعضی اولیا از جهان میالؤس

این  تحکم ،دساشنروند نام ایشان کسی نمی و بعضی که می ،رسد می

بعد  ،خویش خود را مستور داشته است ةهرکه در حیو:اب فرمودچیست؟ جو

خود در شهرت ةکه در حیوو آن ،گرداند رفتن آن حق تعالی او را مشهور می

.گیرد کس نمیبعد رفتن او نام هیچ ،کوشیده است

اهللا سره قدسـالی ؤدر بیان مجاهده و روش شیخ حمیدالدین س :نکته

الی در خطّۀ ناگور یک بیگهه ؤخ حمیدالدین سشی:منقول است که ـالعزیز

دست بیگهه از آن بهنیم .روزگار خود بدان گذرانیدي.زمین ملک داشت

.تا غایت که آن برسیدي ،کردي و چیزي بکاشتیراستکلندمبارك خود به

ین بیگهه حاصل ا دیگر راست کردي و چیزي بکاشتی و آنچه از ۀنیم بیگه

مصرف رسانیدي، دي بهوو ستر عورت خ قوت البديشدي از آن به
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و چادري دیگر بر سر  ،چادر در کمر مبارك خود بستی 1که یک فوطهچنان

.سربرديهین دنیاي غدار عمر عزیز با بدین طریق در .وجود مبارك انداختی

:بیت ،سنائی خوش گوید

ــرد   ــزد خـ ــات نـ ــن دو روزه حیـ چه خوش و ناخوش و چه نیک و چه بدایـ

خدمت شیخ ن حال مقطع ناگور را خبر شد، چیزي نقدانه بهچون از ای

اگر خدمت شیخ قدري  :داشت کردبرد و عرضه ـ  اهللا سرهقدسـحمیدالدین 

حال را فراغی بهتر  ،من تدبیر تخم و عوال آن بکنم ،زمین دیگر قبول کند

از خواجگان کسی از این بابت قبول نکرده :شیخ حمیدالدین فرمود که.باشد

کرد مقطع را معذرت .و این یک بیگهه که ملک من است مرا کافی است است

مقطع از بزرگی شیخ حمیدالدین و درویشی .نکردوردة او هیچ قبولآو از 

بادشاه عهد پانصد تنکه نقره و فرمان یک  .خدمت بادشاه عهد اعالم دادبه

ز قبل من خدمت شیخ ببر و اکه این به ،ن مقطع فرستادآ نام شیخ بردیه به

.مقطع همچنان کرد .کندداشت کن تا قبولعجز و مسکنت بسیار عرضههب

 تشیخ حال هیچ نگف ،خدمت شیخ حمیدالدین بردچون آن سیم و فرمان به

و حرم ایشان در آن  ؛مقطع را نشسته بگذاشت و بر حرم محترم خود رفت

ته بود و حال دامنی بر سر نداشت و دامن پیراهن مبارك خود بر سر انداخ

الغرض شیخ  ،شتهگکه در کمر مبارك داشت کهنه و پاره اي شیخ را نیز فوطه

شیر زن  .خدمت آمدبه.درویشی بیازمایددر خواست که تا آن شاه زمان را 

تو .گفت که بادشاه عهد پانصد تنکه نقره و فرمان یک دیه فرستاده است

خواهی که فقر  تو می !گفت که اي خواجه ؟شاه زمان ازگویی؟ بستانم  میچه

من دو سیر ریسمان .دارتو خاطر جمع ؟کنیچندین سالۀ خود را باطل

فوطه و مرا  ارو از آن مقدار جامه خواهدشد که ت ،ام دست خود رستهبه

ان نچون این سخن شیخ حمیدالدین از آن فخر ز.دامنی مرتب خواهد شد

که اي خواجه مرا  تغایت خوش شد و بیرون آمد و مقطع را گفبه ،شنید

.وعی پارچه استن.1
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.ام قبول کردنِ نهمرد من .تبدین حاجت نیس

و مراسالتی که میان  سؤالیدر بیان بعضی کرامات شیخ حمیدالدین  :نکته

.سرهمااهللاقدس  ـزکریا بود بهاءالدیناالسالم  شیخ حمیدالدین و شیخ

چون او در نظر شیخ  ؛هندویی بود در ناگور :فرمود المشایخ میسلطان

وقت مردن گفتی به.خدا است الدین بیامد شیخ فرمودي که این ولیحمید

و واقع هم بر آن  .خیر خواهد بوداو با ایمان خواهدرفت و ختم کار او به

درجت و کرامت  و این نفس دلیل بر علو .فرمودند جمله شد که ایشان می

 منقول .که او را نظر بر عواقب امور بود ،است سؤالیشیخ حمیدالدین 

در جهان منتشر  سؤالیشیخ حمیدالدین  ةآوازاست در آن عصر که نام و 

درواز ملتان بنسبه در شده، سوداگري بود که کنجد از ناگور در ملتان بر

بهاءالدین  االسالم مراسالتی که میان شیخ حمیدالدین و شیخ.ناگور آوردي

ه من نبشت کبهاءالدین  خدمت شیخشیخ حمیدالدین به.بودي برسانیدي

و این هم تحقیق است  .خداست دانم که خدمت شیخ از واصالن یق میتحق

تعالی است، چگونه است که آن بزرگ این دشمن که دنیا مبغوض باري

معلوم  :نوشت که يودرین جواببهاءالدین  شیخ.کند خداي را دور نمی

در تمثیلی که .دومقدار بر من خواهد باست که هم دنیا چیست و از آن چه

شیخ حمیدالدین را دل اسا .نوشت اند جوابی  قلت و حقارت دنیا کرده

نوشت و بدین سبب ملتفت  کرامات درین باب شیخ حمیدالدین می .شد نمی

تا این  .که چندان الیجتمعان الغرض ،شودچه حملبود که آن بر خاطر می

غیب ر این معنی از عالم کرد که او را سشیخ حمیدالدین درین باب غلو

ن ایام آدرو منقول است که هم .شادگن سر بر کفاما این س .روشن شد

در ناگور  ـ  اهللا سرهقدسـزکریا بهاءالدین  االسالم فرزندي از فرزندان شیخ

غوغایی .شود شنید که شیخ حمیدالدین در نماز جمعه حاضر نمی.رسید

در خصومت  کرد وانگیخت و چند نفر دانشمندان ظاهربین را با خود یار

امر  ؛آمد ـقدس سرهـهم بر در شیخ حمیدالدین هبگشاد و با جمعیت ب
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فرمود که  .غلبۀ او زیادت شد .شیخ ساکت بود .معروف کردن گرفت

حجت شرعی او را ملزم کرد فاما به.مکن که ناگور حکم مصر نداردغلبه

وغا غانیده بود و اوقات معمورة او را بهرنجچون شیخ حمیدالدین را 

شیخ حمیدالدین بر زبان مبارك راند و فرمود بدان مقدار  ه،انیددمتفرق گر

الغرض .را حبس درویشانه فرمودیمو انیدي ما تدکه وقت ما را متفرق گر

آن فرزند  ـ  قدس سرهماـبهاءالدین  بعد از نقل شیخ حمیدالدین و شیخ

را بگرفت و در اثناي راه متمردي او  ،جایی سفرکرده بودبهاءالدین  شیخ

را بیار آن  ،تو رسیده استهببهاءالدین  گفت که چندین مال از میراث شیخ

جانب او به .کردرا حبسبهاءالدین  فرزند شیخ.کنمیترا رهاو تا من ت

مال  ۀو حص ،ماجراي حبس خود نبشت ـ  سرهقدسـشیخ صدرالدین 

آن  ،رستادچون شیخ صدرالدین آن مال بر او ف .خود از مال مقسوم طلبید

بر شیخ صدرالدین بنویس تا او  ،تو آمد ۀو گفت که حص دمتمرد مال بست

او.را بگذارمو آنگاه ت ،تو مالی بر تو فرستدنیز از نصیب خود به

.آورد خدمت شیخ صدرالدین در قلمین باب بها ضرورت مکتوبی دربه

ادر را بعد تا آن بر ،شیخ صدرالدین مبلغی از مال خود بر آن متمرد فرستاد

دارد کاین حروف بر آن جمله  عرضه می .هانیدو رخالص  ،مدتی از حبس

یعنی  .واهللا اعلم .و آن آن است ،که حق تعالی را درین زیر حکمتی بود

الجرم اوقات  ،را سر فوت آن بود که مال نگهداردبهاءالدین  االسالم شیخ

 ،فرزندان رسیدبه فاما چون آن مال ،انیدردگ معمورة ایشان را متفرق نمی

تحقیق است که مال دنیا فتنه است و ایشان را بدان مثابه قوت نه که 

کرد و تا تعالی کرمهرآینه در حق فرزندان او باري ،گردآوردن توانند

آن مال از دست فرزندان  ـ  سرهقدسـسؤالینفس شیخ حمیدالدین به

دلیل بر علو درجت و  هماین.و ایشان را در بال نینداخت ،ایشان متفرق شد

مناقب و فضایل این  هالجمل فی .سرهقدسـکرامت شیخ حمیدالدین بود 

.بر این مقدار اختصار افتاد ،بزرگوار بسیار است
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راه حق از شیخ  تکه اصحاب سلوك از مشکال لهؤنکته در بیان اس

دارد  عرض می.آید و جوابات آن بزرگ در این کتاب می ،اند حمیدالدین کرده

ه این حروف بر آن جمله هرمسئله که در طریقت و حقیقت اصحاب سلوك ک

 سؤالیـ علیهاهللاۀرحمـسؤالیرا مشکل شدي از خدمت شیخ حمیدالدین 

.فرمود هاي شافی می و این بزرگ جواب ،کردند می

اند و خدمت ایشان جواب فرمود  له که از خدمت آن بزرگ کردهؤبعضی اس

دیده بعضی از  .المشایخ گذشته است ر مبارك سلطاننظبنده در کتابی بهاین

عالمت ح در قلم مبارك خود بهالمشایخ بهله و جوابات آن سلطانئآن اس

سالکان .له و اجوبه را بنده در این کتاب آوردهؤآن اس .حاشیه اختیارکرده است

.امیدوار را مغفرتی حاصل شود ةو نویسند ،آن ذوق ۀراه حق را از مطالع

.1»شاءاهللا العزیزان

دربارة صوفی  اخباراالخیارنام به ها ترین تذکره ترین و معروف یکی از بزرگ.14

:دهد اطّالع می گونه حمیدالدین ناگوري این

لقب او ابواحمد  ـ  علیهاهللاحمۀرـسؤالیالالناگوري یصوفالالدین  دیحم خیش«

ر تجرید و تفرید د.است الحق والدیننیخواجۀ بزرگ مع ايفخلاز اعاظم 

همت .وي از بندگان خاص حضرت مولی عزّ اسمه است.قدمی راسخ داشت

و نظر التفات او جز بدانچه وراي شخوص  ،عالی او از دنیا و عقبی برتر است

او را شانی عالی است در تصوف و مکانی رفیع در بیان  .افتد ثالثه است نمی

اند،  عشرة مبشرهست که از ادیبن ز دیسع وي از اوالدو.قواعد طریقت

وي گفته .وي از متقدمین مشایخ هند است، سن طویل یافته.عنهماهللارضیـ

از زمان .است که اول مولودي که بعد از فتح دهلی در خانۀ مسلمانان آمد، منم

یحتمل که  .الدین باقی بود الحق والدین تا اویل وقت شیخ نظام خواجه معین

قدس ـالدین  و شیخ نظام.اعلمواهللا.یز واقع شده باشدمالقات میان ایشان ن

.229تا  222امیر خورد کردمانی، ص سیراالولیا، سید محمد مبارك علوي کرمانی معروف به.1
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و  ،خط خود نوشته بودکلمات او را از تصنیفات او انتخاب نموده به ـ سره

.کرده استالمشایخ نقلآن را از خط سلطان االولیاسیرصاحب 

هرکسی :الدین را وقت خوش بود فرمود نقل است که روزي خواجه معین

کس دنیا یکی .بخواه که ابواب اجابت مفتوح است هرچه خواهد، گو

خواهی  تو می :جانب شیخ حمیدالدین کرد کهرو به.دیگر عقبی ،بخواست

بنده را خواستی نباشد؛ :در دنیا و عقبی مکرم و معزز باشی؟ گفت

جانب خواجه بعد از آن رو به .تعالیـ خواست، خواست مولی است

کرد که بنده را اختیاري وي عرضه.ا فرمودالدین آورد و همین کلمه ر قطب

التارك من «:خواجه بعد از آن.نیست، هرچه حکم شود اختیار شماست

او.»الدین صوفی حمید التارکینسلطانالدنیا و الفارغ عن العقبی  روز آن از

.لقب آمد التارکینسلطانرا خطاب 

ور، یک دو که موضعی است از مواضع ناگ سؤالینقل است که او را در 

کاوید و  دست مبارك خود آن زمین را میطناب زمین احیایی بود که هم به

ونهم وفات او در بیست.ساخت ریخت و قوت فرزندان از آن می تخم می

 ناگور استو مرقد او در ،بود ئۀوستماوسبعینثلث 673اآلخر سنۀ ربیع

.1»اهللا سرهقدسـ

ت دربارة راه سؤاالهاءالدین زکریا ملتانی و االسالم ب بعد از این مکتوبات با شیخ

.سلوك شریعت و طریقت ذکر شده است

زمان و محل درگذشت

، در ناگور از این جهان فانی سؤالیصوفی حمیدالدین ناگوري سعیدي  التارکینسلطان

.است)در ایالت راجستان(جانب شمالی شهر ناگور مرقد انور به.دارالبقا رفتبه

.دیدن تعلق دارداي بلند و ارفع که به وسیعی و دروازه ۀمحوطمشتمل بر 

اخباراالخیار فی اسراراالبرار، عبدالحق محدث دهلوي، تصحیح و توضیح پروفسور علیم اشرف .1

.142شمسی، ص  1383خان، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، ایران 
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:آمدهطور این زخاربحرةتذکردر .وجود دارد نظردرباة تاریخ وفات ایشان هم اختالف 

 یوفات، بعض کیورمضان سال ششصدوچهل ازدهمیروز شنبه به«

.1»اند االول ششصدوهفتادوسه نوشته ربیعنهم

ونهم یسند که صوفی حمیدالدین ناگوري روز یکشنبه بستنو نگاران می بیشتر تذکره

ولی صوفی محمد ایوب تارك چشتی .از دنیا رخت اقامت بسته  673اآلخر  ربیع

صوفی حمیدالدین  گانیکی از نبیرکه خود ،»تاریخ صوفیاي ناگور«فاروقی مؤلف 

ویسد که ن پوري میالدین چشتی فتح حوالۀ نبیرة دیگر حاجی نجمناگوري است، با

.یا قبل از این رحلت فرموده 677شعبان سال در صوفی حمیدالدین ناگوري، ماه 
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