
  

  

  

  

  

   نه و عارفانه در گفتار خواجه يوسف همدانياهاي صوفي ي انديشهتجلّ

  )الحيات تبةبا تكيه بر مباني ر(

  

  دكتر سيد احمد حسيني كازروني

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي

  
  

  مقدمه

دار تصوف   مروي، طليعه١ بوزنجردي همدانيةامام ابويعقوب بن ايوب يوسف بن حسين بن وهر
 همدان به دنيا آمد و در سال ٢)بوزينجرد( ق در بوزنجرد ٤٤١ يا ٤٤٠در آسياي صغير در سال 

 سال زندگي پرفراز و نشيب ٩٥پس از ) ميان هرات و بغشور(ق در شهر باميين بادغيس  ٥٣٥
نثرش، جسد او توسط يكي از شاگردان   استاد سعيد نفيسي در تاريخ نظم وةطبق گفت. درگذشت

كيلومتري مرو به  ٣٠ در» علي بيرام«نجار به مرو منتقل و در محلي مشهور به  نام ابن رادتمندش بها
  .خاك سپرده شد و مزارش هم اكنون در آنجا زيارتگاه اهل دل و مشتاقان طريقت است

ها حكومت   دلة سال پس از مرگش بر عرص٣٠٠اين عارف صاحب كرامت كه بيش از   
طريقت منصبان  و صاحبان ارگذ  تصوف و از بنيانةآور حوز مان ناكرد يكي از وارستگ مي

الحيات از او به بزرگي تمام  السير و رشحات عين االنس و حبيب نقشبندي بود كه صاحبان نفحات
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مند و  اند سنايي غزنوي از آبشخور ذوقيات اين عارف رباني بهره گونه كه نوشته همان. اند ياد كرده
گونه مراحل كمال را پشت  نگيز او، سير و سلوك عارفانه را درنورديده و بدينا از بقاياي آثار دل
 خراسان بود، با پيوند مدرسه و خانقاه، شريعت ةدر خانقاهش كه ملقب به كعب. سر گذاشته است

 ةاز سد. رسانيد ل انسش، مريدان را به فيض ميفآميخت و در مح و طريقت را با يكديگر درمي
گذاشت باز هم پيروان خواجه  مي ايراني، مراحل فراز و نشيب را پشت سر ميدهم كه عرفان اسال

.  مريدانش بودندة خراسان از جملةيوسف حنفي مذهب و اهل طريقت نقشبندي در حوز
سمعاني در انساب خود گفته است كه خواجه يوسف همداني را به دفعات در خانقاهش مالقات 

  .استهايي آموخته  و در مجلس او حديثكرده 
 مناظرات علماي مذاهب حنبلي و ةها و حوز هشدر شهر بغداد، يعني مركز تعاطي اندي  

ها به كسب تجربه پرداخت و بعدها براي تحصيل علم حديث به شهرهاي مختلف  شافعي مدت
و به تكميل راه سلوك شد خراسان رهسپار مختلف از جمله اصفهان، سمرقند و بخارا و مناطق 

 كه خود ،خلكان در خانقاهي صاحب اعتبار در شهر مرو  ابنةام به گفتسرانج. همت گماشت
  . اقامت گزيد،گذارش بود بنيان

 خود از ةنام الطير و يك بار در الهي االولياء و دو بار در منطقةعطار نيشابوري، دو بار تذكر  
سرار خواجه يوسف با حرمت تمام و با القاب و اوصافي همچون امام، امام روزگار، صاحب ا

  . يوسف همدان ياد كرده است وافروز جهان، بيناي كار، شمع دل
الحيات خواجه به ةتبهاي تشريحي مسايل ر ثيرات كالم كليله و دمنه در برخي از شيوهأت  

نام ايراني از  در قرون بعد، شاعران و نويسندگان صاحب. رنگ، ملموس و مشهود است نوعي كم
  .اند ادي در گفتارشان بهره و نصيبي برده استداللي و استشهةاين طرز و شيو

 ة همداني براساس گفتار دكتر محمد امين رياحي، تنها اثر بازماندةالحيات خواجةتب رةرسال  
 زندگاني انسان ةگان  درجات سهةصورت پرسش و پاسخ دربار خواجه يوسف است كه به

  .مرتب و مدون گرديده است) ، ايماني و احساني اسالمي(
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  يش ها وسف همداني و بيان انديشهخواجه ي

، از پيروان طريقتي بود كه ٣االسالم، ابا يعقوب يوسف بن ايوب الهمدانيةحجالشيخ االمام المفتي، 
گونه معرفي و با اوصاف   او را بدين-نام ابوجعفر محمد سميرمي  به-يكي از مريدان وفادارش

، در تصوف   جامية بنا به گفت.اشته استاالسالم او را ستوده و گرامي دةحجشيخ، امام، مفتي و 
و مريد شيخ ابوعلي فارمدي ) پير علمدار(مصاحب شيخ عبداهللا جويني و شيخ حسن سمناني 

 ١٨و در )  ق٤٤٠ -٤٤١( به مكتب رفت ، روستاي يوزنجرد همدان،او در زادگاهش. بوده است
نجا در محضر فقيه بزرگ و در آكرد براي تحصيل كماالت به بغداد عزيمت ) ٤٥٨ -٤٥٩(سالگي 

 به ، بغداد بودة كه مدرس و رئيس نظامي،)ق ٤٧٦متوفي به سال (شافعي يعني ابواسحاق شيرازي 
و نقل ) علم خالف(جدل در نهايت در حوزة كالم و خواندن فقه و كالم و حديث پرداخت و 

عظ و  وه بغداد بةخود گرديد و سالياني چند در نظاميزمان حديث از محدثان معروف 
او با رياضت و مجاهدت، شريعت را به طريقت پيوست و در مقام . داري مشغول شد مجلس
نام   متصوفان به در زي خرقه را از دست شيخ عبداهللا جويني دريافت و رسماً،داري تصوف

  .روزگار درآمد
به  تغيير مذهبش از شافعي ةدربار. او از مردمان غرب ايران بود كه بر مذهب شافعي بودند  

اط نمود كه نخست بر اين مذهب بود اما پس از رفتن به خراسان و ماوراءالنهر بحنفي چنين استن
مسند  ها در اين مذهب بر گرايش پيدا كرد و سالبه مذهب حنفي كه اكثر ساكنانش حنفي بودند 

  ٤.ارشاد نشست
د كرنوس أاو تصوف نظري و عرفاني، شريعت و طريقت و مدرسه و خانقاه را با همديگر م  

  .آورد مدرسه پرداخت و در مجالس به وعظ روي و و در خانقاه به درس 
غزالي، هر دو از عالمان عارفند كه تصوف را از سادگي و محمد امام يوسف همداني و امام   

اي  و مدرسه و مبتني بر شريعت اسالم و به شكل مدرسي مصول منظاصورت  پيرايگي به بي
  .اند درآورده
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گ عرفاني داد، او از جمله نخستين نهاي تصوف را با تعليماتش ر ي، طريقت همدانةخواج  
عارفاني است كه آثار عرفاني را به تقرير و بيان درآورده و صوفيان عارف را با بحث و جدل و 

  .برهان آشنا ساخته است
 ةگون مانده از پيشينيان به  همچون برخي از كتب مدرسي باقي،»الحياتةتبر« ارجمند ةرسال  

محتويات اين .  بخش تنظيم گرديده است١٤آمده و در درشرح و بيان صورت  پرسش و پاسخ به
اندكي دارد به  شيخ محمد شبستري، حجم گلشن راز ةمانند رسال  ي كيفي كه از جهت كمةرسال

  .دهد  پاسخ ميشود االتي كه از او پرسيده ميؤس
درگذشته به سال  (-ش شيرازيزغُبن بپرداز رباني از قول ابوسعيد علي  سيماي اين مجلس  
پيري باشكوه و وقار با محاسني « :، چنين ترسيم گرديده  جامينفحات االنس مندرج در -) ق٦٧٨

 بر آن جامه به خطي درشت به آب زر، ...اي سفيد نيكو   جامه]با[ ...اني رغايت نو سفيد و به
  ٥.» ...دكه سر تا پاي جامه را گرفته بو الكرسي نوشته، چنانةيآ

شرح زير ذكر نموده،  نام خواجه يوسف به  خود سه رباعي را بهةالدين اوحدي، در تذكر تقي  
من به خدا، سياح جهان معرفت، يار عشق، ؤ حق، مةخواجه در اين رباعيات، خود را گرايند

 عشق، يار ةآگاه، منزلگاه روح مقدس، صاحب اسرار جهان، بيناي كار، جان فرسايند صاحب دل
  :ا، عاشق ره عشق، سرگردان غم عشق، منزل عقل مجرد و زنده به دم يار دانسته استخد

  رايدــر يار خود نگــكه به غيبايد     رسايدـمردي كه به راه عشق جان ف«
  ز دوزخ و از بهشت يادش نايدــك    بايد ان ميـق چنـق به ره عشـــعاش

*   *   *  
   تو كرده دين و دنيا به هوساز كار    ايمن به تو زنده همچو مردم به نفس

  سردي همه از براي من دارد و بس    رم با همه كسـگرمست نيم چو بنگ
*   *   *  

  زلـرد منــل مجـوداي تو را عقــس    دس منزلـق تو را روح مقــاي عش
  ٦»سر پا در گل از دست غمت دست به    ي دلـت يعنــرفــان معــاح جهـسي
اي بود كه مشتاقانه قدم در  ابواسحاق شيرازي، روستازاده مكتب ةيافت خواجه يوسف، پرورش  

ها رياضت و تالش و مجاهدت به كسب مقامات  مسير شريعت و طريقت گذاشت و پس از سال
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معنوي نايل گشت، سرانجام پيري وارسته و مرشدي آزادانديش و مرادي عالي نظر و شوريده 
  . همت براي عارفان نظري گرديد حال با قلبي بلند

وار  الدين محمد مولوي، هفت شهر عشق را سالك  موالنا جاللةعطار نيشابوري، كه به گفت  
  :پيموده، اين خواجه همدان را چنين ستوده

  صاحب اسرار جهان، بيناي كار    ارــدان، امام روزگــمـف هـيوس«
  ٧»گاه داشتآاك و دل ــ پــةسين    دان كه چشم راه داشتـيوسف هم

گاهي زباني :  گوناگون استالحياتةتبرحجم   كمةواجه در مجموعهاي گفتاري خ ويژگي  
 احاديث قدسي و نبوي و سخنان اهل حقيقت زاستداللي دارد و به آيات كريمه استناد جسته و ا

گيرد و با عباراتي موزون و  گويان را در پيش مي پردازان و مجلس جويد، زماني طرز قصه مدد مي
 هم به ياد زادگاه و ديارش و گاهيگشايد،  به لب به سخن ميدار و با شور و جذ بياني رديف

 .شود يابد و با برخي از بياناتش عجين مي افتد و فهلويات واليتش در كالمش رسوخ مي مي
زنده «: اي در باب پرسندهبه پاسخ اي كوتاه  تعالي و تحميديه وي پس از توسل به ذكر باري  

 .دهد پاسخ مي ٨»كيست و زندگاني چيست؟
  درجات گوناگون زندگاني انسان  اي در كسوت نقل تعليمي گانه  مجالس چهاردهخواجه طي ،

  .سازد لل و هدفمند نمايان ميمدبا بياناتي را ديگر موجودات  و تفاوت آن با
عني آسودن و آسودگي و يزندگاني «: استباره چنين   همداني در اينةمفاهيم گفتار خواج  

 اما در محل و محيط آسايش اختالف تفقندالكي در اصل آسايش متمامي موجودات زميني و اف
ها روزگار  ترين منزلت  آنكه زنده به دنياست بداند كه در كمترين درجات و نازل.نظر است

دانيم كه خداوند  به يقين مي. ا وي در اين مرتبت شريكندب حيوانات ة زيرا كه جمل؛گذراند يم
  :او كرد  جانوران را مسخرةجملآدمي را مكرم كرد به بار امانت و 

»د كَقَ لَورمنا بني آدمو ح لناممفي  هحِرالبو ٩.»ِر الب  
قدر وسع و نياز در مسائل دنيوي و حيات مادي از قبيل تدارك  هرچند كه آدمي بايد به  

 هدهر حال نيازش را برآور تغذيه و فراهم كردن مسكن و پوشاك و تشكيل خانواده بكوشد و به
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 لْ باالنعاِم كَإال م إنَّه« : خدا غافل باشد كه در قرآن مجيد فرموده استةاز اين فرمودنبايد سازد اما 
ه١٠.»لُّضَ اَم   

  ١١.»نيا الدِةيو الحةين زنون الب ولمالُاَ«: و قال تعالي
  ١٢.»لناهزَنْ اَماِءنيا كَ الدِةيو الحلُثَما منَّاِ«

 هزار پيغمبر را جهت ارشاد آدميان برانگيخت تا رهبر و هار چ ويستخداوند يكصد و ب  
اش  محبس و زنداني بيش نيست و نبايد دچار غرور و فتنهبدانند كه دنيا ا باشند تا اهل دنيا نمراه

  ١٣.»ليٍم سٍبلْقَ ِبي اِهللاتَ اَنال م ِانون ال ب و مالُعفَنْ اليموي«: و قال. كار خواهند بود گرديد زيرا زيان
. خداوند آدمي را به قواي فهم و عقل و تميز آراسته تا از مقام ديگر جانوران افضل باشد  

آدمي دارد و مقام  و مدح به تناوب در پستي مقام حيواني و شرافت مقرآن كريم، آياتي در مورد ذَ
  ١٤.»روِر الغُعتاال منيا ِا الدُةيوح ما الْو«: متاع دنيا را كاالي غرور ناميده است

في  هذا لَنبقي ِا اَ وير خَُةرِخاآل و«: در مقام شاهد مدح آخرت، اين آيه را ذكر نموده است  
  ١٥.» موسي وبراهيم ِاِفحولي صُ االُِفحالصُّ

وران از جمله بازاريان، تاجران،  ف و پيشهرخواجه يوسف، سپس اشاراتي به صاحبان ِح  
مور، رئيس و مرئوس، قاضي و مقضي و عالم و أر طبقات مردم از قبيل آمر و مصنعتگران و ديگ

قدر ضرورت  هر فرد بايد به:  نهصد سال پيش اين سرزمين داشته و گفته استةمتعلم در جامع
خواهي نكند زيرا ضرورت مقدر است و  بكوشد و كار كند اما در جمع تعلقات دنيوي غلو و زياده

 نِئطم تَنوا و آمذينلَّاَ«: گونه است كه در قرآن كريم آمده آسايش بدان. ود نه مطلق و معد،محدود
  ١٦.»نيا الدةيوح ِبضواناًلوب ِر القُنِئمطْتَِاال ِبِذكِر اِهللا   اِهللاكِرِذم ِبِهوِبلُقُ

هللا ت دنيوي به ذكر و امراامعتقد است تا لذّ. داند و بس او آسودگي آدميان را در ياد اهللا مي  
» دوا فينا جاِهذينالَّو«به يقين بايد از عالم . بدل نگردد، منزل و مسكنت عقبا فراهم و آبادان نشود

  .رسيد» ناِلبم سههدينَّنَلِ«گذشت تا بتوان به عالم 
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جوي همداني، صوفي، درويش، موحد، مقرب، رونده و عارف را در  پير حقيقت  
وار  ايج و مخلص بيانشان را از شناخت حقيقت، فهرستخن كشانده و نتسخود به » الحياتةتبر«

گونه است جمل آن بديندر ميان گذاشته كه م:  
  .و ذكر مولي آراسته گشتفْ به صَ]تا[ از كدورت دنيا پاك گشت ]بايد[: صوفي گفت«

  .از جهان غرور فقير گشت و به جهان سرور توانگر گشت: درويش گفت
  .تنها گشتو  از شرك آزاد گشت و فرد: موحد گفت

  .از دست مرگ جست و به حيات ابد پيوست: تفمقرب گ
  .از منزل خراب برخاست و به منزل آبادان نشست: رونده گفت
  ١٧.» رضوان آرام يافتةديوان نجات يافت و به روض) آشيان(ر كْاز آشيان شيطان و و: عارف گفت

جسماني دانسته و دايش كدورت پوش، شرط ذكر مولي را زُ گونه، صوفي خرقه بدين  
 رداند، يكتاپرست اال اهللا را د گذاري در جهان سرور را منوط به ترك جهان غرور مي درويش، قدم

زنند، سالك  ال اله مقيد كرده و مقربان درگاه حق، حيات اخروي را در رهايي از دنيا رقم مي
جام عارف ن سراطريقت، ترك دنياي ويران را موجب دريافت مكافات و آباداني آخرت شمرده و

  .خدابين، شرايط رهيابي به بهشت برين را پرهيز از شياطين و دستگاه ديوانيان دانسته است
خواجه يوسف، قالب بدن را مركب امانت دين و حمال وظايف شريعت محمدي فرض   

حق در هواي الهيت پرواز كند و زبان در ذكر اهللا و راهيان كرده و اظهار داشته، بايد هماي همت 
  .يت و وصال صورت بنددؤن در سوز و گداز ديدار محبوب قرار گيرد تا رت

تر از عمارت تن به نوافل دانسته و گفته  آن عارف همداني، عمارت دل به نوافل را فاضل  
است كه عمل اسالمي تابع و پيرو فكر ايماني است زيرا اسالم، يعني تسليم در برابر اوامر و نواهي 

  . اسالم، و ايمانتآيات كريمه كه اسالم، ايمان اسخدا و با استشهاد به 
  ١٨.»مينِلسم منتُن كُلوا ِاكَّو تَ فعليِهاِهللام ِبنتُم آمنتُ كُناِ«: قال تعالي

االسالم ان تشهد ان ال اله اال « :گونه نقل كرده  اسالم، حديثي بدينةاو از قول پيغمبر دربار  
من باهللا و ؤااليمان ان ت«: جويد استناد مي) ص(سول خدا ر ة، همچنين در تعبير دين به فرمود»اهللا

   ١٩.»مالئكته و كتبه و رسله و البعث و القدر خيره و شره من اهللا
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ما «: كند پردازد و چنين روايت مي ئيل ميرپس از آن، خواجه يوسف به پرسش پيغمبر از جب  
 و ةتي الزكوؤ و تةل اهللا و تقيم الصلون ال اله اال اهللا و ان محمد رسوا«: ، پيغمبر فرمود»االسالم؟

، مصطفي »ما االيمان؟«:  ايمان كه گفتة باز پرسش جبرئيل دربار،».تصوم رمضان و تحج البيت
من باهللا و مالئكته و كتبه و رسله و البعث بعد الموت و الحساب و القدر خيره و ؤان ت«: فرمود

   ٢٠».شره من اهللا
نگرد تا چه  اعل است و اسالم، قالب وي، بنده به قدر مياو عقيده دارد كه ايمان، قلب ف  

گونه  كمال دولت مريد وابسته به پير مشفق اوست، همان. خواهد و قدر به قضا تا چه فرمايد مي
عي نمايد و گاهي در ايشان، آتش شهوت بتواند بر كسي آتش خشم زند و او را س كه ابليس مي

كند و  گيرد كه خشم و شهوت، نور دل را زائل مي تيجه ميزند تا در معني، بهيمي گردند؛ سپس ن
  .رود مريت عقل از دست ميآ

شود و به  در باب فرونشاندن خشم متوسل مي) ص(حديثي از پيغمبر مصطفي به هم  باز  
 و اگر خفته باشي ببر پاي باشي، بنشين و اگر نشسته باشي بر پهلو بخس اگر«: گويد فارسي مي

  ٢١.» است و آتش را آب كشدغسل آر كه خشم، آتش
)  باد و آتش،خاك، آب ( احسان پنداشته و طبايع آدمي بر چهار ركن ةوي جان را خان  

: از رسوالن خدا پرسيد) ع(جبرئيل : پردازد گونه در اين مورد به حديثي مي استوار شده و بدين
و » يراكانّه تراه فاعلم ك تراه فان لم تكن ان تعبد اهللا كانّ: قال) ما االحسان؟(«احسان چيست؟ 

  .»آن كس كه به احسان زنده است، هم مسلم است و هم مومن«: چنين اظهار داشت
  :خوانيم از پير همداني، كه با زبان راز با رازدار سخن گفته است مي  

  جز تو كسي  ه جمال تو ديدم، نديدم بات«
  جز تو كسي  هفراوان خلقم پيش اندر آمد، نديدم ب

  جز تو كسي  هندانم ب   و من ميمكان است عيان
  جز تو كسي زمان است عيان و من مي ندانم به

  چشمم هزار گردد كه بيند تو را 
  جز تو كسي  هببندم، نخواهم كه بينم ب
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  كالم توسمعم تيز است به وقت سماع 
  زبانم فصيح است به وقت گفتار مدحت 

  قصير است به وقت گفتار مدح جز تو كسي 
يدن نرگس وصل تو  به بويروحم حي  

  ٢٢»خمود است كه بويد وصال جز تو كسي
ك تراه و اين رتبه، تعبد اهللا كانّ: زندگاني به احسان دو رتبه دارد، يكي«: خواجه گفته است  
 تر ه يراك و اين رتبه فروتر و پستفان لم تكن تراه فاعلم انّ:  دومةتر و بلندتر است، رتب عالي
   ٢٣.»است
دانسته ايمان  پرورش و تابش نور ةرش و تابش نور اسالم و دل را خان پروةتن را خان او  

 دل را در ديدار جانان منقلب پنداشته و گفته . پرورش و تابش احسانةاست و سر و جان را خان
عقل و تميز، منشأ افعال محكم و كه صاحبان  جان، ديده به ديدار عزت عزيز دارد؛ چنان: است

دانند و از سويي ديگر اعتقاد بر آن  افكار درست مي پاك را موجد درست را دل بيدار و سريرت
گيرد  و سريرت پاك از جان مقدس و مطهر مايه مياست كه سر.  

 بقاي اركان است، دانايي و بينايي ةخواجه معتقد است كه جان، اصل اصول و نفوس، قاعد  
يقين را در دانايي، . د آمدوجو وجود جان در قالب جسماني به  بهي و گيرايي و روايييو شنوا

 حكمت را در شنوايي، طاعت را در گيرايي و خدمت را در .تفعبرت و فراست را در بينايي يا
عالم از ديدار حق و مقيم در  ةمقيم در رتب. ست كه جملگي وابسته به صفات جان استندا روايي

سالم و ايمان و احسان ظاهر انوار ااند و اين تفاوت در رتبة  رتبة ديدار، هر دو زنده به احسان
شده ها هم بر تفاوت گذاشته  ها، اسرار و جان ها، دل شود و چون انوار متفاوت است لذا تن مي

  . آنها در فرزندان آدم يكسان استةولي در اصل آفرينش، هم
مجاهدت يعني ذكر خدا و فكر زاده و فرزند اوست كه راهنماي طريقت است و به لطف   

خاطر . فكر، خانه و دل پاك، منزل اوست.  فكر دل، ذكر با زبان استةه، مقدمحق متكي و وابست
  .خدا پنداشته استاز پيكان را رسولي از رسوالن حق و پيكي 
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گون  گونه  اني و اخالقمع، همچون كوه و  بياناتش حاكي از آن است كه صورت و نهاد آدمي  
باشد و انواع معادن در  خت و آب مي آهن، گچ و خاك و در وسيم، سرب زر ومعادن مانند به 

  .سازد گونه مجسم مي ، بدين نهاد آدمي
آب در جوي به مشيت .  مثال تن چون سنگ آسياست ومثال دل همچون چرخ و فلك  

آورد، هرچه شتاب آب در جويبار دل  را به گردش درميشود و چرخ دل  پروردگار جاري مي
د  حاصل حياتش آشكارتر سازت و در نهايدسازقرارتر  تر و بي تر گردد چرخ دل را شتابنده افزون

. ...   
گونه كه هست به پايان  و بدان ٢٤الحياتةتبر كتاب ةدر اينجا سخن را با كالمي از خاتم  

تر است يا نعما؟ جواب داد  ما بال تمه مهتران دين پرسيدند كه در اين رااز مهتري را ...«: بريم مي
 بال، نه بيماري نه تندرستي، نه درويشي نه توانگري، نه نيكويي نه كه در اين راه نه نعما بود نه

  .»زشتي، سايل گفت اين را، واهللا اعلم بالصواب
 معاصران خود از ةاين محدث عارف براي نماياندن و مستندسازي و توجيه گفتارش به مثاب  

افزون از (بوي و احاديث قدسي و ن)  سوره٣٠ آيه در بيش از ٥٠در حدود (سور و آيات شريفه 
  .ل و مستند ساخته استاستفاده كرده و كالمش را ضمن آراستگي، مدلّ)  حديث٣٠
  

  ها نوشت پي
  .)مقدمه( به تصحيح محمد امين رياحي ،الحياتةتبر، خواجه يوسف، همداني .۱
  .)نقل از همان كتاب(و در يك منزلي همدان ) در راه ساوه به ري(واقع در حدود سفيدكوه : بوزنجرد. ۲
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