
   در بنگاله و نهضت بهگتي چيتنيهاخي سراج مؤسس سلسلة چشتيه  ١٩٧

  

 و  چشتيه در بنگالهةاخي سراج مؤسس سلسل
  بهگتي چيتنيه نهضت

  ∗عليم اشرف خان

قاره، يكي از مناطق فرهنگي و ادبي از زمان قديم  بنگالة غيرمنقسم جزو شبه
اند  قاره خدمات شاياني انجام داده صوفيان، عرفا و بزرگان دين در شبه. آيد مي شمار به

الدين اوليا  حضرت نظام. ش و ثمرآور بوده استو زحمت ايشان در اين ديار سودبخ
همچنين مريد و خليفة ايشان و . سهم مهمي در زمينة سلسلة چشتيه در هند داشته است

مؤسس سلسلة چشتيه در بنگاله شيخ اخي سراج و خليفة او شيخ عالءالحق هم در اين 
معه اقدامات مثبتي اينها در استحكام جا. اند يادگار گذاشته زمينه خدمات شاياني به

در اين مقاله . كنند آورده بودند كه تا هنوز عموم مردم در تقليد آنها افتخار مي عمل به
داده شده و نيز نهضت بهگتي  احوال و خدماِت مؤسس سلسلة چشتيه در بنگاله شرح

هاي فرهنگي  ترين نهضت چيتنيه هم ضمناً بررسي شده است كه يكي از معروف
  .گردد  ميقاره محسوب شبه

بعداً همين بنگاله مركز . ميالدي فتح نمود ١١٩٨قشوِن مسلمانان بنگاله را در سال 
سواحل و بندرهاي بنگاله  علم و ادب و فرهنگ و عرفان شد و سواحل و بنادر ايران با

طوري باهم مربوط شدند كه صداي دلنشين شاعر پرآوازه و عارف شهير شيراز 
  :گاله چنين طنين انداز شدهاي بن شيرازي در گوش حافظ

  ١رود  زين قند پارسي كه به بنگاله مي        وند همه طوطيـان هنـد  شكّر شكن ش 
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الدين،  روابط بين ايران و بنگاله تا حدي استوار و پا بر جا بود كه سلطان غياث
  :دربار خود دعوت نمود و اين مقطع شاهد آن است حافظ شيرازي را به

ـ     افل مش غ  الدين  حافظ ز شوق مجلس سلطان غياث        ١رود  الـه مـي   و از ن  و كه كـار ت
مندان  در اواخر قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ميالدي يكي از عقيدت

الدين  سراج. خدمِت او رسيد الدين عثمان اَودهي به نام سراج الدين اوليا به نظام حضرت
سالي در خدمت . بودخوانده و باسواد نبود ولي دولت يقين راهنماي وي  اصالً درس

.  برگشت٢لكهنوتي مادرش به ها كرد و بعداً براي مالقات با الهي ماند، خدمت محبوب
مريداِن خود  الدين اوليا به وقتي حضرت نظام. داد چندين سال همين ترتيب را ادامه

گفتة  بنابه. نمودند الدين را هم براي خالفت ذكر داد، مريدان وي نام سراج خالفت مي
  :الهي فرمود ، حضرت محبوبسيراالولياب صاح
  .٣“ استخالفت علم اولين مرتبه در”

عنوان خليفة خود  الدين را به الدين اوليا سراج پس معلوم شد كه حضرت نظام
الدين در قلب  اخالص و محرومي سراج. خوانده نبود علّتي كه او درس برنگزيد، به

او مجبور شد كه در محضر . تأثيري گذاشت ٤علّامة روزگار موالنا فخرالدين زرادي
الدين را تربيت خواهم نمود و  هي قول بدهد كه من در ظرف شش ماه سراجمحبوب اٰل

الدين را  پس از تربيت و تعليم، سراج. كرد الدين طبِق قوِل خود عمل موالنا فخر
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 ميالدي وقتي مسلمانان بنگاله را فتح نمودند ١٢٠٤وتي بوده بعداً لكهنوتي شد و در سال  همين شهر لكشمن
ميالدي  ١٣٥٢/ه ٧٥١شاه تغلق در سال   فيروزوقتي. عنوان دارالخالفة خود انتخاب نمودند لكهنوتي را به

 ميالدي شيرشاه سوري لكهنوتي را ١٥٣٧در سال . لكهنوتي حمله كرد نام اين شهر را فيروزآباد گذاشت به
الدين محمد اكبر پادشاه يكي  ميالدي در عهد حكومت پادشاه تيموري هند جالل ١٥٧٥كرد و در سال  تاراج

وضع ناجور آب و هواي اين  خانان به لكهنوتي حمله كرد ولي بنابه  منعم خان خاننام ساالران او به از سپه
محل را دارالخالفة خود كرد  وقتي شاه شجاع راج”:  نوشته استاكبرنامهابوالفضل در . منطقه همانجا فوت شد

  .يادكرده است» آباد جنت«نام  همايون، پادشاه تيموري هند گور را به. “شهر گور ويران شد
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» هند آيينة«خطاب  الهي او را با الدين اوليا آوردند و محبوب حضرت نظام پيش
  .عنوان خليفه خود هم برگزيد ساخت و به مفتخر
  : همين واقعه را چنين عنوان كرده استاالقطاب ضةرو
الحق كه وي آيينة هند بود كه تمام هند از وي رونق ارشاد و هدايت بيفزود و ”

المشايخ صاحِب  اگرچه خلفاي سلطان. طريق معرفت و واليت روي نمود
آنها شيخ نصيرالدين محمود كه چراغ دهلي و شيخ مقامات عالي بودند، اما از 

هند است، چاشني ديگر داشتند و از اين دو بزرگ بسي  الدين كه آيينة سراج
  .١“مردمان صاحب تكميل و ارشاد پيدا آمدند

.) ق ه ٧٢٥(اخي سراج، بعد از وصال سلطان المشايخ  الدين معروف به شيخ سراج
 محمد بن تغلق سلطان دهلي، مشايخ دهلي را جبراً وقتي. چندين مدت در دهلي ماند

گفتة امير خُرد  به لكهنوتي بازگشت و بنا الدين به فرستاد، شيخ سراج ديوگير مي به
الدين اوليا با خود  كرماني چندين كتاب براي مطالعه و مباحثه از كتابخانة حضرت نظام

چشتيه را در بنگاله  گاله بود كه سلسلةالدين از اولين كساني از عرفاي بن شيخ سراج. برد
  :نويسد  چنين ميسيراالوليادر اين باره . كرد اي در بنگاله تأسيس داد و كتابخانه توسعه
جمال واليت خود بياراست و خلق خداي را  الدين آن ديار را به شيخ سراج”

… دسِت بيعت دادن گرفت، چنانكه پادشاهان آن ملك داخل مريدان او آمدند
بلة هندوستان است و خلفاي او تا اين غايت در آن ديار خلق خدا را ضة او قرو

  .٢“دهند دست مي
 اخباراالخيار في اسراراالبراراخي سراج در  الدين ملقب به احوال مفصّل شيخ سراج

  :چنين ذكر شده است
سراج، از مشاهير و خلفاي شيخ  اخي الدين عثمان المشهور به شيخ سراج”

آنچه از سالسل مريداِن شيخ در اين ديار . سره  اوليا است، قدسالدين نظام
وي از عنفوان . مشهور است سلسلة او سلسلة شيخ نصيرالدين محمود است
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شباب كه هنوز موي ريش آغاز نشده بود در حلقة ارادت شيخ درآمده بود و 
ام مق بعد از چند سال براي ديدن والده به. يافت سلك خدمتگاران پرورش در

رسيد و در  خدمت مي باز به. رفت گور مشهور است، مي لكهنوتي، كه اآلن به
وقت عطاي خالفت او را شيخ فرمود كه اول درجه در اين كار علم است، او را 

كرد كه او را در  موالنا فخرالدين زرادي عرض. چندان نصيبي از علم نيست
. كرد فخرالدين زرادي تعلّمبعد از آن در خدمِت موالنا . كنم شش ماه عالم مي

بعد از آن موالنا .  نام نهادعثمانياو را . موالنا براي او تصريفي تصنيف كرد
بعد از . كرد  تحقيقالبحرين مجمع و قدوري و مفصّل و كافيهالدين اندپتي  ركن

بعضي كتب از . كرد سره، سه سال ديگر تعلّم الدين، قدس نقل شيخ نظام
نامه كه از خدمت شيخ يافته بود،  ها و خالفت  وقف بود و جامهكتابخانة شيخ كه

جمال واليت خود بياراست و در باب او نفس شيخ  خود برد و آن ديار را به با
ها را كه  نقل است كه او بعضي جامه. چنين رفته بود كه او آيينة هندوستان است

وقِت رحلت بر آن گوري ساخت و در . كرد از خدمِت پير يافته بود، دفن
بعد از وفات او همچنين . كنند ها دفن وصيت كرد كه مرا در پايان گور جامه

مقام او نيز در آن ديار است؛ . ِايل يوِمنا موجودو » گور«خلفاي او در ديار . كردند
  .اهللا عليه رمحة

  :الدين مانكپوري آمده است در ملفوظات شيخ حسام
چون شب شد، . دين عثمان اودهي شدال درويشي سهروردي مهمان شيخ سراج”

آن . الدين جامه از تن بركند و بر بستر افتاد بعد از نماِز خفتن، شيخ سراج
وضوي  چون بامداد شيخ برخاست و به. نماز مشغول بود درويش تمام شب به

كرد، درويش گفت عجب كاري كه تمام شب در خواب بودي و نماز  شب نماز
او را تواضع بسيار نمود و فرمود شما بسيار بزرگيد، شيخ ! وضو كردي بامداد بي

تمام شب كار كرديد، و ما كااليي داريم و دزد درپي آن كاالهست، نگاهباني آن 
  :والسالم، قطعه. كرديم مي

  دل عاشق هميشه در نماز اسـت         اگــر عاشــق بــه مــسجد درنيايــد
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ــ ــاز عاش ــسقنم ــان رازي   ١هم او داند كه او داناي راز است         انت پنه
شيخ عالءالحق والدين بن اسعد بنگالي از خانوادة , سراج ترين خليفة اخي معروف

سراج در قلب عالءالحق چنين تأثيري  ثروتمندان بود ولي صحبت و فيوض شيخ اخي
نيز در پندوه . گذاشت كه او زندگي متموالنه را ترك گفت و راه فقر را اختيار نمود

. آوردند  گوشه و كنار بنگاله در آن خانقاه هجوم مينمود كه مردم از خانقاهي را بنا
قطب عالم  از وصال شيخ عالءالحق خليفة او حضرت شيخ نورالحق معروف به پس

نور قطب عالم فرزند شيخ  شيخ نورالحق معروف به. بخشيد سلسله را شهرِت دوام
 دهلوي گفتة شيخ عبدالحق محدث بنا به. عالءالحق بود كه مكتوبات هم نگاشته است

غايت شيرين و  شيخ نور قطب عالم را مكتوبات است به شيخ نورالحق معروف به”
  .٢“زبان اهل درد و محبت لطيف به

 احوال مفصّل شيخ اخباراالخيار في اسراراالبرارشيخ عبدالحق محدث دهلوي در 
  :عالءالحق والدين بن اسعد الهوري بنگالي چنين نگاشته است

در ابتداي حال از . اخي سراج است ين عثمان الملقّب بهالد خليفه شيخ سراج”
غايت مبجل و در آخر در سلك مريدان شيخ انتظام  اغنيا و اكابر وقت بود، به

نعمت  سراج با گويند كه چون شيخ اخي. يافته، فقر و انزوا اختيار فرمود
 الدين اوليا رخصت يافت و خواست كه جانب وطن اصلي خالفت از پيش نظام

كرد كه در آنجا شيخ عالءالدين مردي  خدمت وي التماس متوجه شود، به
غم مخور كه وي ”: سرآيد؟ فرمود وي چگونه به جاه است، مرا با دانشمند و عالي

نقل است كه شيخ . آنچنان شد كه شيخ فرموده بود. “خادم تو خواهد بود
گردانيدند و  ه او ميهاي پخته همرا بود، طعام الدين بيشتر احوال سوار مي سراج

نهادند، چنانكه موي سر  خادمان شيخ ديِگ آِش گرم بر سر شيخ عالءالدين مي
او رفته بود و گذر شيخ از پيش خانة خويشان او بودي كه وزراي پادشاه بودند 

نقل است كه روزي . شد و در وي از اين خيال تفسيري و تأثيري پيدا نمي
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اي همراه داشتند، جايي   فرود آمده بودند، گربهقلندران در خانقاه شيخ عالءالحق
قلندري “ يابيد؟ گربه كجا”: شيخ گفت» !شيخ گربة ما بيار«: قلندران گفتند. برفت
ديگري خصيه نمود، “ !هم از شاخ بيابي”: فرمود. “نمايي بر شاخ آهو مي”: گفت
ود، چون بيرون آمدند قلندري كه ذكر شاخ كرده ب. “!از خصيه بيابي”: فرمود

كسي كه خصيه نموده بود، چنان آماسيد كه هم . زد شاخ گاوي بيامد او را به
حدي كه بادشاه  شمار داشت، به شيخ عالءالحق خرج بي. بدان مرض هالك شد

. “دهد دسِت پدر شيخ است، او مي خزانة من به”: برد و گفت وقت غيرت
تا دو سال در سنارگانو .  برود١كرد كه شيخ از شهر من برآيد و به سنارگانو حكم
خادم را فرمود كه هر روز خرج از آنچه داشت، دو چندان كند و شيخ را . بود مي

هيچ وجه استقامتي نداشت و دو باغ از بزرگان ايشان كه  اما به. خرج فراوان بود
هيچ وقت بر زبان نياورد و . گرفت حاصل آن هشت هزار تنكه نقره بود، كسي

گفت كه عشر عشير آنچه مخدوم من  مي. كرد ندازه ميا هاي بي خلق بخشش به
 هجري ٨٠٠وفات او در . قبر او در پندوه است. داشت، از خرچ ندارم

  .“٢ئةثمانما
سراج و خليفة ارشدش شيخ عالءالحق والدين بن  اخي الدين ملقب به شيخ سراج

 شهرت و دوام اسعد بنگالي عرفاي معروف بنگاله بودند كه سلسلة چشتيه را در بنگاله
بعد از وصال شيخ عالءالحق والدين فرزند و خليفة او شيخ نورالحق معروف . بخشيدند
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الدين طغرل آمده است، وقتي او عليه سلطان بلبن سركشي و  قاره اولين مرتبه ذكري در ضمن مغيث شبه
در زمان . اين منطقه از لكهنوتي فاصلة زيادي دارد. كرده بود و در شهر سونارگانو پناهنده شده بود بغاوت

جا بسيار دشوار بود بدين سبب اكثر حاكمان سونارگانو بر سالطين دهلي آمد و راه رفتن آن برشگال سيل مي
نام فخرالدين  ابن بطوطه از شهر سونارگانو ديدن كرده بود و يكي از ياغيان آن ديار به. باغي شده بودند

 و ميگهنا پوتْر وقتي اين شهر را آبادان كرده بودند در وسط رود ِبرهم. فخرو را ذكر نموده است معروف به
 اكبري آيينابوالفضل هم در . اند مؤرخان انگليسي پنبة آن شهر را بهترين پنبة جهان ياد كرده. داشته بود قرار

تاريخ . (هاي سونارگانو هم شيرين و معروف است حتّي انبه. سونارگانو را براي پنبة آنجا توصيف نموده است
  ).فيروزشاهي
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   در بنگاله و نهضت بهگتي چيتنيهاخي سراج مؤسس سلسلة چشتيه  ٢٠٣

  

اگر افكار ديني و مذهبي از . داد شيخ نور قطب عالم سلسلة چشتيه را در بنگاله رواج به
، روپا، سناتن و جيواگوسوامي، متفكّران ١تعليمات چيتنيه مكتوبات نور قطب عالم را با

كنيم، حقيقت و وضعيت نهضت بهگتي در بنگاله  حاِن جامعة بنگاله مقايسهو مصل
اين هم ممكن است كه ضمناً تأثيرات عرفاي چشتيه بر نهضت . آشكار خواهد شد
  .٢بهگتي بررسي شود

  گيري نتيجه
وي مريد . الدين تبريزي بود نام شيخ جالل اولين بزرگ كه وارد بنگاله شده بود به

تاش حضرت بهاءالدين زكريا ملتاني  الدين سهروردي و خواجه حضرت شيخ شهاب
نحوي معرفي نموده بود كه اكثر هندوان مذهب آبا و  وي اسالم را در بنگاله به. بود

 ميالدي ١٢٢٥وي در سال . اجداد خود را ترك گفتند و در حيطة اسالم درآمدند
  .كرد و مقبرة پرانوارش در سلهت وجود دارد فوت

توان ادعا كرد كه اسالم در بنگاله بيشتر در روستاها رايج شد  ة مؤرخان ميطبق گفت
پول بودند و درس مساوات و برابري  دليلي كه آنجا ماهيگيران و كشاورزان بيشتر بي به

وقتي اينها داخل اسالم شدند از نابرابري و . براي آنها بيشتر باعث رحمت بوده است
  .شدند مند مي بركت اخوت اسالمي بهره ند و ازشد عدم مساوات يك لخت بيرون مي

عهده  عرفاي بنگاله در گوشه و كنار آن ديار تبليغات و نشر و ارشاد اسالم را به
تعليمات و افكار آنها نه تنها نهضِت بهگتي در بنگاله پيدا شد بلكه در اكثر  داشتند كه با

ات و تفكّرات حضرت شيخ تعليم روستاهاي بنگاله تصوف راه يافت و سلسلة چشتيه با
  .ترين سلسلة صوفيه است سراج رشد پيدا كرد و هنوز در آن منطقه محبوب اخي

توان گفت كه چيتنيه تأثيرات بسيار مثبتي بر نهضِت بهگتي و  براي حسن ختام مي
نام روپا، سناتن و جيواگوسوامي گذاشته بود و افكار و  افكار و تعليمات هر سه تن به

                                                   
 ميالدي عدم مساوات ١٤٨٥چيتنيه مفكر و مصلح معروف بنگاله كه نهضت بهگتي را برپا كرده بود، در سال   .1

  .هاي مختلف را تعليمات اساسي خود قرار داده بود را با تمام قوت از بين برد، نيز اخوت بين فرقه
  :توان از كتابهاي انگليسي زير استفاده كرد ي شيخ نور قطب عالم و چيتنيه ميدر ضمن بررسي بين تعليمات اساس  .2

1.  Chaitanya’s life and Teachings, J.N. Sarkar. 
2.  Chaitanya’s Pilgrimages and Teachings. 



  ٢٠٤  قند پارسي

  

 چشتيه سبب شده بود كه چيتنيه را به نهضِت بهگتي رهنمون كند و تعليمات عرفاي
  .نهضِت بهگتي سراسر بنگاله را تحت تأثير خود درگرفت
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