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مه سیا   د ابوالحسن حافظیان در گسترش علم و عرفان شبه قاره هندسهم عّلا
 (شاعر، پژوهشگر) انیروزه حافظیه فیده قدسیس

 (8332مارس  03-82) دکن -همایش بین المللی پیشرفت زبان و ادبیات فارسی در جنوب هند، حیدرآباد
 

 انید ابوالحسن حافظیعارف بزرگوار س یبر زندگ یمرور
به عرصه وجود  کق در مشهد مقدس قدم مبار . ه 3112ان در سال ید ابوالحسن حافظیس گوارعارف بزر 

پر ارج  یمعصومه خاتون هر دو از انسانها یب یرامتش بکرزا آقا و مادر با ید میپدر بزرگوارش حاج س. نهاد
ن رشته یبه ا یدایات مشغول بود و او هم شوق و عالقه ز یات و عملیاضیزمان خود بودند و چون پدرش به ر 

( کی)نخود  یاصفهان یخ حسنعلید ابوالحسن را به شیده بود سیه متوجه عالقه او گردکپدر . دادمی نشان
حاضر شود و نزد آن استاد  یرد تا در محضر وک یه در آن وقت در مشهد اقامت داشت معرفکطاب ثراه 

ان یحافظ. ت قرار دادیترب م ویتحت تعل رفت وی( هم او را پذکی)نخود  یمرحوم اصفهان. فرزانه درس بخواند
به  یوان عباسیق جنب ایصحن عت یدر حجره فوقانها رد و شبکمی لیرزا جعفر تحصیروزها در مدرسه م

 کینخود  یخ حسنعلیدر اثر استعداد سرشار نزد استادش مرحوم ش یاضت مشغول شد بزودیعبادت و ر 
 یصفا تب و مجلس درسش نور وکاستاد در م. دگران ربو یسبقت را از د ید و گویار مقرب گردیبس

. گران اقرار نمودیش از دیاوت او بکو به هوش و ذ ردکابوالحسن دقت  یمایرا در س یو آزاد یوارستگ
. ان شدیو بارقه عرفان در او نما دیرامت گونه رسک یبه ظهور یان در نوجوانیابوالحسن حافظ دینبوغ س

ن بزرگ مرد علم و یه اکهستند  یفقه و اخالق از علوم ،ئتیه ،طب نجوم ،یاضیر  ،مقدمات صرف و نحو
ام ین ایاو در ا. ل آمدیسته نایسته و بایشا یمالکاز آنها به  یکد فرا گرفت و در هر یعرفان و اخالق نزد اسات

 یهاارت از شهر یز  یه براک یاو از مرتاضان و عارفان. ندکگر هم استفاده ید دیشه مترصد بود از اساتیهم
 . دیگردمی ز بهره مندین شدندمی مشهد مقدس مشرف گر بهید یهاشور کران و یا

 
 د یاسات

و  یزرآباد ید موسیدو استاد بزرگ عصر عالمه س کینخود  یخ حسنعلیعالوه بر عارف بزرگوار حاج ش
او  .داشتند یر بسزائیان تاثیاستاد حافظ یمعنو یهاییمال تواناکدر ا  ین هندید مظهر حسیعالمه حاج س

ان افراد عام و خاص یدر م یو خداداد یو به جهت حسن خلق موروث یات روحانیبواسطه عمل یشهرت تام
ان مردم یل گشاکان عمر از محرمان و مشاوران و مشیافت و تا پای فوق العاده یتیشهر مشهد مقدس محبوب

ه او مردم عام و خاص یو ادع یرفت و از علوم روحانمی مار به شمارید و بینگران ومضطر و نا ام گرفتار،
 . گرفتندمی بهره
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 ستان کپا ان در هندوستان ویت حافظیشخص
افتن او توسط یو معجزه شفا  یل جوانیه در اوایذات الر  یطوالن یماریب یکان از ید ابوالحسن حافظیاستاد س

گانه اکجد بزرگوارش حضرت امام رضا )ع(  اطباء به او . فتد از آن سخن گیه باکدارد  یه خود مبحث جدا
رد کن هندوستان سفر یق به سرزم. ه 3133شان در سال یا. ر برودید به گرمسیه در زمستان باکردند کز یتجو 

 یستان زندگکم قرن در هند و پا یشان در حدود نیا. دیسال و شش ماه در آنجا اقامت گز  31و بار اول مدت 
شور در ارتباط بود کآن  یو لشگر یشورکو سران رد او در تمام مدت اقامت خود با رجال و دانشمندان ک

آمد و با می حسابه شور بکن یو متنفذ ا یعلم یتهایاز شخص یکیستان کپس از استقالل پا  امخصوص
ان در یرانیشان صدر انجمن ایرد اکمی انیرانیهمنوعان بخصوص اه ب یادیخود خدمات ز  یرانیت ایحفظ مل

در  یاریدان و عالقمندان بسیاو مر . گماشتمی همت ارینان بسالت آکبه مش شد ومی ستان محسوبکپا 
کثران پهناور یگر داشت و مردمان آن سرزمیژه مردم دیان و بو یان رجال دانشمندان و دانشگاهیم به او  ا

ز رفت و آمد خلق و کگرفتند خانه او مر یجه هم میجستند و نتمی یمعنو یهایار یدند و از او یورز می عشق
 یمکیاستاد ح .گشودمی لشانکرفت و گره از مشیپذمی یهمه را به نحو یاو با فروتنمردم بود و 

 شان نقلیرا از ا یانهائیداشته است و جر  یو آشنائ یدوست یستانکان با عالمه اقبال پا یحافظ» :سندینو می
 یدد حتسنیعالمه اقبال بنو  یبرا یه شرح حالکر افتادند کآخر عمرشان به ف یهاآقا سال. ردندکمی

ع در آن شرح حال یران و تشیش اقبال به این شرح حال نوشته شد بخصوص علل گرایز از این یصفحات
 ار جالبیبس دم ویان دیحافظ یه در محضر آقاک یگریموضوع د سندینو می در ادامه...  شده بود و یبررس

از واعظان  یکیمنبر  ین )ع( در پایامام حس ید ملت هند در مجلس سوگواریرهبر فق یس گاندکبود ع
 «.ردندکمی یه داشتند نگهدارک یئهاسکس را در مجموعه عکشان آن عیعه بود ایش

د یدر مورد لوح محفوظ به چاپ رسان یش مطالب مفصلیسال پ 31حدود  «دان»تراژ یروزنامه معروف و پر ت
 . رده بودکخطاب « بزرگ دانیاضیر  دانشمند و»تر یان را با تید ابوالحسن حافظیو عالمه س

ثر مردم از هندو و مسلمان کهند بود و ا  یهایتابفروشکثر کن عارف بزرگوار در ا یس اکع ردر آن روزگا
 . س او را در خانه خود داشتندکع
 

 ان به هندوستانیمسافرت حافظ
گیاو پس از تحص» بخش طوس نوشته اند: - تاب فرهنگ خراسانکدر  یعالمه عطارد علوم  یریالت و فرا

و  یزرآباد ید موسیو س کید از جمله مرحوم نخود یاز محضر اسات یوضات معنویسب فکو  متعارف
 د او در هندوستان به محافل و ویم گردیشور پهناور مقکران عازم هندوستان شد و در آن یگر اید یهاشهر

حص ق و تفیات هندوستان به تحقیثر شهرها و وال کشد و در ا  یکمجالس اهل علم و ادب و عرفان نزد
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گون آشنا شد بزرگ  یهاتیاز شخص یکیاقامت در هند  یان پس از مدتیحافظ پرداخت و با طبقات گونا
 یشمال یدر شهرهاها د او سالیات مشهور گردیشور درآمد و در همه شهرها و وال کمسلمان در آن 

 [1]. «ل نفس مشغول شدیمکسب معرفت پرداخت و به تکاضت و یر به ر یشمک یوهستانهاکهندوستان و 
 

 و سفر در هندوستان  کر و سلو یان در سیحافظ
ان و یدانشگاه ،رجال مسلمان. افتندیمی بردند و شفامی آوازه او در همه جا بود و مردم از نفس گرم او بهره

دان و یراندند از مر می مکمختلف هند ح یهاالتیه در اک یئهاو مهاراجه یو هند یرانیبازرگانان معتبر ا
ر اسالم قرار داد و یرا تحت تاث یاریبس یاو هندوها یروش اسالم را ویالم گکراه درست و . بودند دوستان او

 . مسلمان نمود
گون را سیشهرها و وال  ناف هندوستانکاو در اطراف و ا  رد کدن ینار هند دکاحت نمود و از گوشه و یات گونا

د گنگ با مرتاضان بزرگ هند مالقات نار رو کدر  «لچمن جوال»و  «شکی یشیر » و «هردوار» یبه شهرها
مانند هندوها در آب « هردوار»باشد او در می گنگ رود مقدس هندوها. رد و گفتگو با آنان را آغاز نمودک

و رو به قبله بود به نماز  هاه پشت به طرف بتک یرودخانه گنگ خود را شستشو داد و در بت خانه در حال
 یادیرد مرتاضان ز کان قرآن تالوت یبلند و لحن مخصوص قار  یداخواندن پرداخت و بعد از نماز با ص

ار تحت یبس یردند ولکمین کدر  ات رایآ یدند آنان معانیه داشت شنک یپرور قرائت او را با صوت روح
 . با صوت خوش او قرار گرفتند یات آسمانیر آیتاث

ن غارها یرد اکدن یرده اند دکل بنا ه در چهار هزار سال قبکرا  یخین هجده غار تار که د یان در ناحیحافظ
ن یا. است یدنیه شرح آنها شنکدارند  یاتیخ و خصوصیخود تار  یدام براکباشد و هر می متعلق به هندوها

ه مذاهب کو مقامات متبر  هاخانقاه ،هاتابخانهکاز  ،و جستجوگر خود در هند یاستاد بزرگ با روح عرفان
ان در سراسر هندوستان عالمان صاحب یاستاد حافظ. ان بر آمدمرتاض یدن نمود و در جستجویمختلف د

ر یشمکدر . ردکنن پهناور هند گردش یر و سرزمیشمک یهاو جنگل هاوهک،هاانیایدر ب. ردکدا یمال را پک
با مرتاضان مناطق . ردکباشد می زیو شگفت انگ یب علمیه از عجاکف لوح محفوظ یشروع به تصن

گون هم سخن شد و از مهارت آنها در علوم  علوم و معارف آنها اطالع حاصل نمود و از تخصص و گونا
داد و می جین ترو یرد و اسالم را در آن سرزمکمی خود محظوظ یوایان شیبهره مند شد او آنها را با ب یباطن

ن یماالت اکرامات و که کطلبد می یطوالن یه شرح مفصل و فرصتکدند یبه اسالم گرو  یاریبس یهندوها
 . میاور یر بیاقامت در شبه قاره هند به رشته تحر  یهاد بزرگوار را در سالیس
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 ازدواج و خانواده
 یبا رفتار و منش اپر عطوفت و واقع یار مهربان و پدر و همسریان خانواده خود بسیان در میحافظ استاد
ه کنیرش بود و با ایو با تدب ارجمند یدست بانوه ت فرزندان بیاداره و ترب ،او یداخل یامور زندگ بود یاسالم
 ستانکسرد به سفر هند و پا  یزمستان و هوا ان درکز پزشیبه تجو ه داشتند و ک یتنفس یواسطه ناراحتهآقا ب
 ماالت آنانکرد و در کمی پدر اداره یزمستان یهات فرزندانش را در مسافرتیرفتند همسرشان با درامی
فرمود و می را یخواهش فرزندان خاطراته ا گاه در جمع خانواده برساند آقمی د و آنان را به ثمریوشکمی

 . پر بار او خواهد آمد یتاب زندگکدر  انیقیه کرد کمی را یئهاصحبت
شان یه ازدواج را به اکدان خود یه دوستان و مر یاد اقامت در هندوستان به توصیز  یهاان بعد از سالیحافظ 

 یات علمیعلت مشغوله ن عارف وارسته بیا. بستند ییوند زناشو یپ یه ادیدند با دختر خانم سیورز می اصرار
 ینین قزو ید حسیآقا س یشان زاهد روحانیا یکدوست نزد یول. ن امر غافل بودندیقات از ایتحق و یعرفان

آقا  یده بود و در هند و نجف اشرف در آمد و رفت بود برایوشکدر راه علم و عمل ها ه سالکطاب ثراه 
بود را  ید دانشگاه بمبئیه از اساتک «یفیشر  ینق یرزا علیپروفسور م»رده فرزند کلیب و تحصینج یده ایس

ن دختر از نسل یار برازنده است این دختر با شئونات آقا بسیه ازدواج با اکه فرمودند یدر نظر گرفتند و توص
ر بوده است و در آنجا مقبره یشمکبزرگ در  یه عارفک یهمدان ید علیر سیرم )ص( و از نوادگان مکامبر ا یپ

 یدر بمبئ یالدیم 3493ن امر اراده فرمودند و در سال یآقا به ا. باشدمی دانش استیارتگاه مردم و مر یاش ز 
امال ک یبودند در فضائ یرانیثرا اکه ا کدان یان و بازرگانان و مر یدانشگاه ،از عرفا یهندوستان در جمع

 یبستند و بعد از آن برا یوند زناشوئیپ یفیده فاطمه سلطان شر یام سنه زه بین دوشیبا ا یو عرفان یروحان
ر مصروف و یشمکدر ها ه مدتکرا  «لوح محفوظ»ر رفتند و یشمکبه  یاز بمبئ «لوح محفوظ»ل یمکت

برگشتند و با  یان رساندند به بمبئیاست بودند به پا یز علمیه از آثار شگفت انگکنه ین گنجیمشغول به ا
ن شهر یران و مشهد مقدس شدند و به شهر زادگاه خود بازگشتند و در ایعازم ا یانید از سالهمسر خود بع

 . م شدندیمق
 

 ستان کان در پایحافظ
د یم گردین شهر مقیا و درمنتقل شد  یراچکستان به کشور پا کس یهندوستان و تاس یان پس از آزادیحافظ

و در اواخر  یمسلمانان او را هند یاشت ولد یرانیامه ابود و شناسن یرانیه اکنیان با ایعارف بزرگوار حافظ
و  یارکان هند همیعیسلمان و شبا رجال م یارکو همستان کس پا یردند او در تاسکمی یتلق یستانکپا 

ن یا ت بود و مردم او را بهیه اهل عرفان و معنو کنیان با اید ابوالحسن حافظیس ردکمی یمساع یکتشر 
 ار و تجارتکسب و ک راه از خود را یمشغول بود و زندگ تجارت هم به شغل یراچکدر  شناختندمی عنوان
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او  یعه و سنیمسلمان از ش هزار هاو ده ردکمین استفاده هرگز و تبرعات هیرع رد و از وجوهاتکمی نیتام
 [2] ". بردندمی سود او شناختند و از نفس گرممی را
 

 ان یبا حافظ یآشنائ
در سفر اول به شبه قاره هند و » :سدینو می تاب فرهنگ خراسانکدر  یعطارداستاد شمند، یمحقق اند

ق یتحق یبرا ین بار او را مالقات نمودم و از ویاول یبرا یراچکآشنا شدم و در منزل او در  یستان با وکپا 
 رانیادب و مد درخواست نمودم تا مرا با رجال علم و یخواستم و از و کمک یو تتبع و مطالعات اسالم

ام ین پیدر مالقات نخست. دینما یند و معرفکان و عالقمندان او بودند آشنا یه اغلب از آشناک هاتابخانهک
 ینیام یدم و گفتم حضرت آقایرسان یر را به ویتاب الغدکلف بزرگ ؤ م ینین امیخ عبدالحسیمرحوم ش
 [3] «ستان استکد هند و پا یلکه او کد یان برو یحافظ ینزد آقا یراچکدر  :( به من فرمودندینی)عالمه ام

 
 ر یشمکمسجد در  یبنا

 ین مسجد برایو ا ساخته است یمسجد «گرو بازار»ان محله یعیش یر برایشمکنگر یان در شهر سر یحافظ
 یادیز  یهایو آباد هاوهکر یشمک «ترال»وه کدر دامنه . باشدمی ار مورد استفادهیان آن محل بسیعیش

در آنجا برج . دادندمیص نیتشخ یدرستهنند آنها سمت قبله را بکمی یدگزن در آنجا یباشد و گروهمی
در آن محل نوشته . آن سنگ مشخص نمودند یقبله را رو ردند وکدر آنجا نصب  یساختند و سنگ یمربع

ان یعیان شینون آن محل در مکا  ،دید و حاجت خود را از خداوند بخواهیعت نماز بگذار کنجا دو ر یشده در ا
ند و ینمامی مه شعبان مردم در آنجا اجتماعین همه ساله در. معروف است «آستانه»سنت به نام و اهل 

لوح » فیتصن و فیلأت انیحافظ د ابوالحسنیس یارهاکاز  یکی. نندکمی حاجات خود را از خداوند طلب
از  یکید و باشمی زیشگفت انگ یعلم یارهاکاز  یکیه کر فراهم نموده یشمکه آن را در کاست  «محفوظ

قبر مطهر قرار  ینون روکه ا کحضرت رضا )ع( است  کقبر مبار  یرو یبرا یحیاو ساخت ضر  یارهاک
ه از او طلب کدارد  یدوستان فراوان هاشورکات و یو وال  هااو در شهر. (یشمس3134خ نگارنده یدارد )تار 

 [4] .ندکمی فهین مورد انجام وظینند و او هم در حد توان خود در اکمی دعا
 

  یمقام ابوالحسن مشهد
ند به نام کستان مهاجرت که به پا کنیگفتند او قبل از امی یان را در هندوستان ابوالحسن مشهدیحافظ

ده یشک کفله ب سر یوههاکر در دامنه یشمک یاز جنگلها یکیان یاو در م. معروف بود یابوالحسن مشهد
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رده بود و در آنجا به کانتخاب  یخود محل یا براین دنیا یاهویدور از ه یو مستور از درختان انبوه جنگل
 آن یباال  یله نردبانیبوسها شب. خود ساخته بود یبرا یوئکان جنگل سیاو در م. اضات مشغول بودیر 

ر با یشمکشب در آن جنگل پهناور  یکیدر تار . ردکمی برد و در آنجا استراحتمی رفت نردبان را باالمی
ه کهوا . داشتند یئهاشدند و سر و صدامی و جمعکرامون آن سیوانات جنگل پیح. ردکمی ازیخدا راز و ن

 یاضات الهیآمد و به اعمال و ر می نیرفتند و او هم پائمی شدند ومی ندهکشد جانوران پرا می ترروشن
حمد م عالمه. ردهکف یر تالیشمکباشد در می یع و علمیبد یه اثرک را شان لوح محفوظیا. شدمی مشغول
در همان  هکاست  یعلمع یبد بیاز عجا یکیلوح محفوظ » :در مورد لوح محفوظ نوشته اند یمکیرضا ح

 «یمقام ابوالحسن مشهد»ر به نام یشمکنون آن محل در کا  [3] «رده استکف یتصن ریشمکن یسرزم
 یرا گرام یدد ابوالحسن مشهیاد سیند و یآمی ن محلیر به ایشمکان یعیمسلمانان و ش. باشدمی معروف

 . باشدمی ر مورد احترامیشمکآن محل در . دارندمی
 

 لوح محفوظ
و  یار فنیتاب بسکن یا. ده استیف گردیان تصنیحافظ یه توسط حضرت آقاکاست  یتابکعنوان فوق نام 

 اش اعدادتاب همهکن ی، ادارند قابل استفاده است ین فنون آشنائآه به کخواص  یباشد و برامی دهیچیپ
 . ف و منتشر شده استیه انجام گرفته تألک یو محاسبات یباشد و با روش خاصمی

رده و آنها را با کاستفاده  ید و اسماءالحسنین مجآات قریاز آ« لوح محفوظ» تابکان در یمرحوم حافظ
 ان،ر یتاب در اکن یا رد،یگمی جهیه دارد نتک یاتیند و از جمع اعداد طبق نظر کمی ب و محاسبهکیگر تر یدیک
 [6]. ندینمامی از آن استفاده یستان و هندوستان در نزد خواص موجود است و گروهکپا 
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