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 كنجكاویهاى علمى و ادبى 
 

 
 

   :اخالف خواجه انصارى هروى  ۀبار   كشف سند جدید در -  1

كتابى را بنام "كنجكاویهاى علمى و    «گ   8۳»نشارات خویش تحت نمبر    ۀ دانشگاه تهران در سلسل

ژده داده شده كه احیاناً به طبع و نشر  آن از طرف ریاست دانشگاه م  ۀادبى" نشر كرده، و در مقدم

 چنین كتب مفید كه حاوى تحقیقات علمى و ادبى استادان دانشگاه باشد، در آینده نیز اقدام خواهند كرد. 

درین روزها كتاب اول این سلسله انتشارات از طرف دانشگاه موصوف بمن رسید و با كمال ولع و  

دقیق استادان دانشگاه است، كه بر موضوعهاى مختلف    آن پرداختم. داراى مقاالت   ۀ دلچسپى بمطالع

تدقیقات عمیقى نموده اند. درین كتاب مقالت مفصلى بقلم دانشمند معروف معاصر آقاى سعید نفیسى  

ن موضوع كنجكاویهاى دقیق و  آ  استاد دانشگاه بعنوان خاندان سعدالدین حموى موجود است، كه در 

آن استاد است. این موضوع مبهم و سرپوشده را هم    ۀى كه خاص آخرینى بقلم آورده اند، و با استیفائ 

 خوب روشن ساخته است. 

مده  و عرفاى بزرگ و نامدارى ازان برآ  یخ عرفان و تصوف مقامى شامخ دارد این خاندان در تار

در كتب عربى و  كه صیت شهرت عرفانى و روحانى شان از سواحل نیل تا هند فرا رسیده و    اند 

از خراسان    شانیاكه    ائى ازین دودمان معروف موجود است و مشاهیر ذكر ه لجاپارسى اسماء الر

 تا مصر در شهرهاى بزرگ علم رهنمائى روحى را افراشته و مورد احترام مردم بوده اند. 

خپلواکی            استقالل   
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( نفر از حمویان فراهم آورده و آنچه در تذكرها و سفاین و  28آقاى نفیسى رساله اى در شرح حال )

 الرجال در آن باره یافته توانسته اند اندرین رساله جمع كرده اند. كتب تاریخ و اسماء 

مسكن و مكان نبوده بلكه نسبتى است كه به  ه  بدانكه نسبت )حموى( درین خاندان از قبیل نسبت ب 

)حمویه( یكى از اجداد خویش كنند، و این خاندان اصالً هرویست، كه بعد ازان در جوین و خراسان  

ام و مصر و دیگر بالد اسالمى مى زیسته اند و مذهب شافعى داشتند، وقتى  و اصفهان و دمشق و ش

در مرآه الجنان یافعى )طبع حیدر آباد( ذكر عمر بن على جوینى صوفى هروى را میخواندم بمراق  

افتاده بودم كه این نسب )هروى( بكدام سبب است. اكنون ازین كنجكاوى دقیق پیدا آمد كه این خاندان  

خواجه عبدهللا انصارى هروى معروف اند كه مزار شان تاكنون در گازرگاه هرات    فبزرگ اخال

هرات برود، و بزیارت این عارف بزرگوار مشرف  ه  مطاف مردم است و محال است كه كسى ب

 نشود. 

چیز نویكه در مقالت فاضل مدقق استاد نفیسى آمده این است: كه ایشان سفینه اى خطى در كتب خانه  

عارف اوایل قرن دهم    ۀن نصیرى دیده اند، درین سفینه مشیخه اى هست كه نسب نامآقاى مجد الدی

مسمى به سالك الدین حموى )ساكن یزد( دران مندرج است مطابق این مشیخه نسب محمد بن حمویه  

سس این خاندان كه همه افراد آن به تناسب نام وى به حموى معروف بوده اند، به چهار پشت  ؤیعنى م 

هـ( میرسیده    ٤81متوفى   -   ۳٩٦هرات )متولد    مشهور عیل عبدهللا انصارى عارف بسیار  ابو اسمه  ب

سعد بن نصرهللا بن محمد بن ابو اسمعیل عبدهللا    نموجب: حمویه بن عثمان بن سعدالدین ب   است بدین

انصارى. چون دودمان حمویان در تاریخ عرفان و تصوف و ادب خراسان منزلتى بلند دارند، و اینها  

هرى پیر انصار خواجه عبدهللا اند، بنابران تمام افتخار این دودمان به هرات عاید    ۀ اخالف خواج از

ن باره در  كنجكاویهاى علمى و ادبى نوشته شده است، و تمام رجال  آاست، و مقالت مفصلى كه در 

وسیله    این دودمان را مفصالً بر شمرده است از غنایم ادبى است، كه من هموطنان عزیز را بدین 

خاندان    ۀبدانسو ملتفت مى سازم، كسانیكه تفصیل و اشباع را خواهان باشند، البته خود كتاب و رسال

 سعدالدین حموى را خواهند خواند. 

این انتساب ب ما معلوم نبود، و نمى دانستیم كه این دودمان بزرگ عرفانى نسل كدام  ه  چون سابقاً 

 را عربى و شامى قلمداد میكردیم. اشتباه )حموى( آنها ه شخص اند بنابران ب

 : بزم صوفیه    -  2 

طبع و نشر شده است    «۷۴»هند تحت نمبر    ۀ گد این نام كتاب بزبان اردو، از دارالمصنفین اعظم    هب

و م عرفاء  حال  و شرح  و عرفان  ادب  تاریخ  در  افغان ؤكه  شد.    لفین  خواهد  مهم شمرده  ماخذى 



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

مرحوم شبلى نعمانى    ۀهند است، كه مكتب تحقیقات عالمبزرگ علمى و اسالمى    ۀسس ؤدارالمصنفین م

را در مباحث اسالمى و ادبى تعقیب میكند، جانشین بزرگ شبلى حضرت االستاد سید سلیمان ندوى  

 ند. ن و شاگردان وى آنرا اداره میك

كتبى را در آن زبان    علمى بزبان اردو خدمتهاى بزرگ فراموش نشدنى را كرده است و   ۀسس ؤاین م

سسه نشر  ؤماهوار "معارف" كه از آن م   ۀگزیده و مفید است. مجلهت آثار براآورده كه بال شببوجود  

 میگردد، یقیناً دایره المعارف اسالمى است. 

همت  ه  د كه كانون تحقیق شبلى، بنموسسه اشخاص مدقق و نویسندگان كنجكاو را نیز تربیه  ؤاین م 

. "بزم صوفیه" از نشرات اخیر این كانون علم و  مفید را دوام میدهند   ۀآنها گرم است، و آن سلسل 

آن فاضل دانشمند سید صباح الدین عبدالرحمن )ایم، اى( است، كه قبالً كتاب    ۀ تدقیق است و نویسند 

 تیموریان هند نوشته بودند.  ۀ مفید دیگرى را بنام )بزم تیموریه( در تاریخ ادب و رجال ادبى دور

بگوئیم جا دارد، زیرا این كتاب    رجال عارف و متصوف افغان  "بزم صوفیه" را اگر تاریخ عرفان و 

خذ  مأ شرح حال وافكار و تالیف و آثار بزرگترین رجال عرفانى افغانى در هند است، و از بهترین  

بقلم یكى از   بنام )تصوف اسالم(  كتابى  بود. قبالً  افغانى خواهد  ما در ترتیب تاریخ رجال عارف 

جد دریابادى چاپ شده بود كه همان سلسله را )بزم صوفیه( تكمیل كرد.  محققان هند موالنا عبدالما

اساس نهاده شده است، اول فاتحان دودمان    افغان  ۀدر حقیقت بناى كلتور اسالمى هند بدست دو طبق

شودند، این جهانگیران  گ، كه كشور فسیح هند را تا سواحل گنگا و جبال تبت و دكن  غزنه و غور افغان

مردم هند ارمغان دادند، و كلتور مشترك افغانى و  ه  آداب، صنایع، عقاید اسالمى را ب صالح، علوم  

 ن كشور وسیع شالوده گذاشتند. در آهندى را در مدت یكهزار سال 

بران بكف نداشتند، و شمشیر برهنه نیازیدند، بلكه باسجاده و عمامه    ۀ دوم كسانى بودند كه دست  ۀ طبق

ساس شریف انسانى و خدمت خلق را بمردم رهنمونى كردند، و  زمین هند رفتند، اح سره  و عصا ب

دت تبدیل نمودند، این دسته مردم اهل هللا در دل مردم  ؤمیدان پیكار و خون را به بزم صفوت و م

  - هند جاى گرفتند و مورد احترام قلبى خالیق بودند، بنا بران مبادى آنها در تشكیل كلتور )افغانى  

 روحى و دینى داشتند.  ۀ هندى( دخیل بودند و صبغ

معروف    ۀ این مردم حضرت شیخ الحسن هجویرى غزنوى است كه پدرش سید عثمان در قری  ۀسردست

و نویسنده كشف المحجوب است بعد از    (1)كنونى خوابیده  ۀمیل بطرف جنوب غزن  به )اربابها( یك

ت دارد، ت و سیستان نسبشوى حضرت خواجه محى الدین چشتى سجزى ]سیستانى[ است، كه به چ

تو هم مقامى بلند دارد و اشعارى  ښ و سوم حضرت خواجه قطب الدین بختیار است، كه در تاریخ ادب پ
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تو از وى باقیمانده است، چهارم حضرت خواجه فریدالدین گنج شكر كه اجداد وى شاهان كابل  ښدر پ

حضرت  بودند. پنجم حضرت شیخ امیر حسینى كه از گزیو سرزمین تاریخى غور برخاست. ششم  

خواجه نظام الدین اولیاء از نسب سادات خلم، هفتم حضرت بوعلى قلندر كه از اوالد امام اعظم ابو  

دراز هروى كه این مردم بزرگوار صدها مرید و    حنیفه كابلى اند، هشتم حضرت سید محمد گیسو

ظوم بیادگار  ن دیار پرورانیدند و خود شان هم ده ها كتب منثور و مندر آلف و مصنف را  ؤشاگرد و م 

 گذاشتند و فكر هندى و كلتور آن مردم را تجلى جدیدى بخشیدند. 

هر چند این مردم از نسب و وطن برى اند و تمام زمین وطن شانست، و هر انسان و مخلوق ا لهى  

مورد رحم و شفقت شان، باز هم اینها از مفاخر افغانى اند و میتوان گفت كه فكر تربیه و كلتور  

هند ارمغان برده بودند، و دیانت اسالمى بهمت این مردم در سرزمین هند مكشوف  ه  ود بافغانى را باخ 

 گردیده است. 

افكار و عقاید و    لفات و شاگردان این عرفاى افغانى را باؤكتاب "بزم صوفیه" تمام احوال و آثار م

مآثر این عارفان    خذ تمام ؤو بهترین كتابى است كه با ارائه م   میدهد آداب و تجلیات  فكرى آنها شرح  

 خدا شناس را فراهم آورده است.

من از دوستم آقاى فاضل گویا اعتمادى منت دارم، كه نسخت این كتاب مفید را براى خواندن بمن  

 .  (2)داد، كه درین سطور آنرا به خوانندگان افغانى و ذوقمندان تاریخ و ادب معرفى كردم

 ____________________________ 

 : خذ أم

 "جالب" نامداشت.  . شاید همین جاى پیشتر "هجویر" یا1

 . ٥  -  1سوم، ص   ۀش، شمار  1۳۳0آریانا، سال   ۀ . مجل2

 


