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  تبادالت فکري ميان صوفيان ايران و هند

از ديرباز ارتباط تفکيک ناپذيري ميان صوفيان هندي و ايراني وجود داشته است. تقريباً 
هند مهاجرت کردند. بديهي  همة عرفاي بزرگ دورة اولية هند از نقاط مختلف ايران به

عنوان  ديگر صوفيان به قارة، روابط نزديکي با شبه است که آنها تا قبل از مهاجرت به
مرشد، مريد، دوست يا مداح داشتند. اين روابط حتّي پس از مهاجرت عرفاي يادشده 

هند ادامه يافت. در منابع و مآخذ عرفاني، اشارات فراواني وجود دارد حاکي از اين  به
 هند حقيقت که عرفاي هندي از طريق جهانگردان، تجار و مريداني که مرتّب از ايران به

و اوضاعِ  يرانيا يرفتند، در جريان تحوالت عرفان هاي عرفاي هندي مي خانقاه آمده و به
  گرفتند. عرفاي ايراني قرار مي

طوري که  اين حقيقت، همان عرفا از همان آغاز در تالشِ حقيقت بودند. دستيابي به
و معرفت القول هستند، تنها از طريق علم  تمامي عرفاي واالمقام در مورد آن متّفق

  پذير است. امکان
ـ ضمن تأکيد بر ارتباط و اهميت معرفت،  صوفي مشهور ابوالحسن خرقاني ـ

  کند: گونه اظهار نظر مي اين
قدرها توسط شيطان در معرضِ خطر نيست که از جانب فرد عالم  دين آن”

  .١“دنيا و صوفي تهي از معرفت در خطر است حريص به
ريات مشابهي را در خصوص کسبِ دانش و معرفت شماري از عرفاي هندي نيز نظ

  اند. ابراز داشته
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عالمي صاحبِ نام، و از مريدان ه)  ۶۳۷الثاني  ربيع ۲۹شيخ حميدالدين ناگوري (م: 
بود و در احکام اسالمي ه)  ۶۳۳رجب  ۶الدين چشتي سجزي اجميري (م:  خواجه معين

ين مصيبت براي انسان بود. در عقيدة وي جهالت بدتر دانش و تسلّط وسيعي داشت. به
  .١فسيل (سنگواره) نداشت نظر او، انسان بدون علم فرقي با

گفتن اين  پير نامدار سلسلة چشتيه، باه)  ۶۶۴الحرام  محرم ۵فريد گنج شکر (م:  بابا
، تأکيد بر اهميت »آيد سواد خيلي زود توسط شيطان از پاي درمي پير بي«عبارت که: 

تشخيص  سواد قادر به اعتقاد بابا فريد، پير بي دانش و معرفت داشت. به فراگيريِ علم و
عالج آنها  تواند امراض قلب را درک کند و لذا قادر به بين حقيقت و سراب نبوده و نمي

  .٢نخواهد بود
فريد  يکي از مريدان باباه)  ۷۲۵الثاني  جمادي ۱۸الدين اوليا (م:  خواجه نظام

علم و معرفت، کسي را که فاقد تعاليم  شد خود در ارتباط باپيروي از نظرية مر به
  .٣عنوان خليفه انتخاب نکرد صحيح اسالمي بود، به

الدين عثمان  مورد نخواهد بود، چنانچه در اين باره مثالي آورده شود. اخي سراج بي
وارد شد،  دهلي براي اولين بار بهالدين اوليا بود. هنگامي که وي  هاي نظام يکي از خليفه

نروييده بود. وي دورة جواني خود را در  قدر جوان بود که هنوز مويي بر صورتش آن
وجود ارتباط  الدين اوليا، با الدين اوليا گذراند. شيخ نظام فضاي معنوي خانقاه نظام

دليل تحصيالت علمي و ادبي ضعيف  وي، به الدين با نزديک، طوالني و هميشگي سراج
رسد، اين  نظر مي عنوان خليفه نداشت. به گزينش وي به الدين، تمايلي به و ناچيز سراج

مقام و از  هاي موالنا فخرالدين زرادي يکي از علماي عالي زحمات و کوشش کمبود با
اي  مقدار قابل مالحظه هاي علماي ديگر در خانقاه به الدين و همچنين تالش مريدان نظام

پيري، بيش از حد کافي  الدين تا زمان رسيدن به سراجهرحال،  برطرف شده باشد. به
کرد  وي اعطا الدين مقامِ خالفت را به کسبِ علم نمود و تنها در اين شرايط بود که نظام
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ضياءالدين در بنگال روانة اين سرزمين کرد. » چشتيه«گذاري سلسلة  منظور پايه و او را به
يخ فريد و شاعر صاحب نام فارسي زبان يکي ديگر از مريدان شه)  ۷۵۱ نخشبي (م:

توصيه نمود تا در طريقت انکارِ نفس، از عرفا تقليد کنند و از عرفا خواست تا  علما به
  آنان التفات داشته باشند. مراعات علما را در مورد موضوعات مذهبي کرده، و به

را ترغيب  شها و رسومِ دراويش تشويق کرد و دراوي کردن سنّت اختيار وي علما را به
اعتقاد وي، يک عالمِ  علوم و معارف و امورِ ديني بپردازند. به تقليد از علما به نمود تا به

يک حيوان نداشت؛ و  هايِ دراويش، فرقي با دين بدون برخورداري از قابليت و صفت
فضيلت و تقواي حاصله از علم و دانش مذهبي، در  گيري از يک درويش بدون بهره

  .١نمايد اثر مي خود پوچ و بيسفر معنويِ 
عرفاي ديگر  صوفيان هند که از اهميت علم و معرفت آگاه بوده و از تجارب معنوي

پرداختند. آنان  مطالعة آثارِ معتبرِ علما و عرفا مي توجه و دقّت بسيار به بردند، با بهره مي
شوار و هاي خود يا تشريح بعضي نکات د اغلب در جهت تقويت و اثبات انديشه

کردند. آنان حتّي آثارِ ديگر عرفا  حساسِ عرفاني، تلخيص آثار ديگر صوفيان را نقل مي
هاي نظري متعدد  جنبه آموختند تا آنان را با پيروان، مريدان و طرفداران خود مي را به

  تصوف و مراحل اکتسابات معنوي آشنا سازند.
هاي  سلسله آثار عرفاي  جعه بهمرا صوفيان هند هنگامِ برگزاري مجالسِ خود، با

دادند. صوفيان  اي از خود نشان مي ديگر، بردباري و حلم عقالني و خردمندانه
هدف اساسي  منظور دسترسي به اي را که به هاي مختلف مسائل و اعمال عارفانه سلسله

ند ساخت قالبِ منظمي منتقل مي گرفتند، به کار مي اهللا (وصال حق) به خود يعني اتّصال به
ميان پيروان،  و ابتکارات و ابداعات بسياري براي بيشتر نافذ شدن طريقت تصوف در

وجود آمد. هر سلسله روش هدايت يا مکتب ارشادي، و همچنين شعايرِ عقيدتي و  به
هاي مختلف  آداب و رسومِ خاصِ خود را رشد و توسعه داد. از آنجايي که سلسله

گونه خصومتي عليه يکديگر رشد  ون هيچتصوف در محيطي خارج از رقابت و بد
هاي ديگر  يافتند، بر يکديگر تأثير گذاشته و بسياري از شعاير و آيينهاي صوفيانة سلسله
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هاي  را جذب خود کردند. بدين سبب، بعضي از اين شعاير و آيينها در تمامي سلسله
منظور  وششي بهخاطر داشت که هيچ ک عرفاني مشترک است. اما، بايد اين نکته را هم به

ايجاد يک سلسلة مرکزي براي تمامي جهان اسالمي صورت نگرفت، بلکه تمامي 
ها بر اين باور و اعتقاد بودند که نفوذ معنوي و روحاني آنان بايد منحصر  سلسله

  قلمرو محدودي باشد. به
اي در مورد تأثيرات آموزنده  کننده در اين مقاله سعي شده است تا توضيحات روشن

تبادالت علمي، فکري و معنوي ميان صوفيان ايراني و هندي، ارائه گردد. متشابهاً،  و
اي نيز در مورد آثار و مکتوبات عرفاي سرشناس ايراني آمده که توسط  شرح خالصه

اند. در حقيقت بايد اذعان  پردازي و تفسير شده صوفيان هند مطالعه، تدريس يا نظر
آثارِ اساسيِ منثور و منظوم عرفايِ ايراني توجة عميقِ صوفيان  اتّفاق داشت اکثر قريب به

خود جلب کرده است و در اين مقاله تنها تعداد اندکي از اين آثار جهت  هندي را به
  اند. تشريح تأثير آنها بر عرفاي هندي برگزيده شده

ن عنوا هند، بهالدين چشتي سجزي اجميري مؤسسِ سلسلة چشتيه در  خواجه معين
ي و عصر مدرن بوده وسٰط يک صوفي بلندمرتبه، مورد ستايشِ دانشمندان و علماي دورة

 انيبسياري از صوف با والني زد وطيک سفر  به دست ،هند به از ورود است. وي قبل
آنان همنشين شد که شيخ  با مالقات کرد و ،سرشناس که بيشتر آنان ايراني بودند

شيخ عبدالقادر جيالني (گيالني)، شيخ » کبرويه«امدارِ سلسلة ي بنيانگذارِ نالدين کبٰر نجم
، »سهرورديه«الدين سهروردي بنيانگذار سلسلة  ضياءالدين، عمو و استاد شيخ شهاب
شيخ  الدين سهروردي، شيخ يوسف همداني، شيخ اوحدالدين کرماني و شيخ شهاب

هاي شيخ ابوسعيد ابوالخير  قبرهزيارت م ابوسعيد تبريزي تني چند از آنان بودند. وي به
، شيخ ابوالحسن خرقاني، شيخ نصيرالدين استرآبادي و خواجه ه) ۴۴۰شعبان  ۴(م: 

  عبداهللا انصاري نيز رفت.
، ١سرورالصّدورالدين چشتي در مورد تصوف، بيشتر در  نظريات خواجه معين

الدين بود.  جه معينتشريح شده که خود، خليفة خوا ملفوظات شيخ حميدالدين ناگوري
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اين نظريات براساس و منطبق بر اظهارات عرفايِ ايراني چون ابوسعيد ابوالخير، خواجه 
همداني است که اعتقادي در مفهوم عشق وجدآور براي  ةالقضا عبداهللا انصاري و عين

نظر خواجه، اين اعتقاد مانع تفرقه و تفکيک ميان عاشق،  . به١گردد خدا را شامل مي
  شوق و خود عشق است.مع

وي معتقد بود همة آن کساني که داراي سه فضيلت مذکور در ذيل باشند، دوست 
خالق و محبوب معبود هستند. سخي مانند اقيانوس، رؤوف و مهربان چون آفتاب، 

  فروتن مثل زمين.
مؤسسِ سلسلة چشتيه ه)  ۶۳۳االول  ربيع ۱۴الدين بختيار کاکي (م:  درگذشت قطب

الدين چشتي اجميري بود، داستان  لي که يکي از خلفاي مشهور خواجه معيندر ده
حايزِ اهميتي براي صوفيان است. اين داستان همچنين حاکي از وسعت نفوذ آثار و 

  هاي صوفيان هندي است. نظريات عرفايِ ايراني بر افکار و انديشه
احمد جام  معروف به ٢جامنام احمد  ذکر شعري از يک شاعر ايراني به در اينجا به

پردازيم که شنيدن آن براي خواجه بختيار  م) مي ۱۰۴۹-۱۱۴۲ه/ ۴۴۱-۵۳۶ژنده پيل (
الدين بختيار کاکي در مراسمِ  دنبال داشت. گفته شده است که قطب کاکي لقاءاهللا را به

شد، شرکت کرده بود و  در دهلي برگزار ميسماع که در خانقاه شيخ علي سجزي 
غزلي از احمد جام ژنده پيل بود. هنگامي که نوازنده اي (قوال) در حالِ خواندن  نوازنده

هوش بر  وجد و شعف آمد که ناگهان بي شعر ذيل را بر زبان آورد، خواجه چنان به
  زمين افتاد:

  هر زمان از غيـب جـاني ديگرسـت     کشــــتگان خنجــــر تســــليم را
زمان که وي هوش و حواس منزل، خواجه دستور داد که هر  پس از مراجعت به

هنگام نمازهاي  خود را باز يابد، آن شعر دوباره خوانده شود که اين حالت هميشه به
شبِ  حالت خلسه افتاد و در پنجمين شب، مطابق با داد. وي سپس به واجب رخ مي
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هجري دارِفاني را وداع گفت و خود را تسليم ارادة  ۶۳۳الثّاني سال  جمعة چهارده ربيع
  وصالِ معبود رسيد و زندگي جاودان يافت. کرد تا بههي اٰل

هاي سهرورديه و چشتيه کوشش  ذکر اين مهم الزم است که پيروان سلسله
هي ساخته و اتّحاد کاملي بين ارادة عارف و ارادة کردند تا روحِ خود را تسليم ارادة اٰل مي

جز  ندن کامل هر چيزي بهاين وحدت، بيرون را وجود آورند. راه دستيابي به ايزدي به
  پروردگار از فکر و روح، و منزه ساختن افکار و انديشه بود.

جام  تقليد از احمد بسياري از شعراي فارسي در هند، در قالب و محتواي غزل به
 ه/ ۶۳۴-۷۲۵الدين اوليا ( يکي از مريدان خواجه نظام ١پرداختند. حسن سجزي دهلوي

و از دوستان نزديک امير  فوايدالفوادنام  فوظات او بهم) و گردآورندة مل ۱۳۲۵-۱۲۳۶
براي يادبود اين حادثة اسفناک غزلي سرود. وي از ه)  ۷۲۵شوال  ۱۸خسرو دهلوي (م: 

  جمله شاعراني بود که در اشعار خود، از اين غزل احمد جام تقليد کرد.
ثير فراواني بر از صوفيان معروف ايراني، تأه)  ۴۴۰شعبان  ۴ابوسعيد ابوالخير (م: 

هجري  ۳۵۷صوفيان هندي بويژة عرفاي سلسلة چشتيه گذاشت. وي که در اول محرم 
جهان گشوده  ـ ديده به اي بين ابيورد و سرخس در سرزمين خراسان منطقه ـ» ميهنه«در 

نشيني و عزلت گذراند و سپس در يک رِباط کهنه  گوشه به بود، هفت سال تمام
ها، اعتقادات و مشاهدات  نشست. تمامي تجارب، رياضترياضت  سرا) به (کاروان

حاالت «عارفانة وي در آثارِ اولياي چشتيه وجود دارد. اولين ملفوظات شناخته شدة او 
ـ  نبيرة ابوسعيد الدين ابوروح ـ نام دارد که توسط جمال» و سخنان ابوسعيد ابوالخير

نام  تري به ـ اثر مفصّل الدين عموزادة جمال گردآوري شده است. محمد بن منور ـ
را گردآوري نمود که بخش قابل توجهي از اثر  اسرارالتّوحيد في مقامات شيخ ابوسعيد

آوري اين کتاب، تمجيد و ستايش از  سلف او را در برداشت. هدف از جمع
  دستاوردهاي عارفانة ابوسعيد بود.

حسن ري و تهيه شد. اولين ملفوظ معتبري است که در هند گردآو فوايدالفواد
الدين اوليا عارف چشتي و شاعر برجستة فارسي،  سجزي از مريدان صاحبِ نام نظام
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اقوالِ مرشد خود را در اين کتاب گردآوري کرده است. اين کتاب در روش، ترتيب و 
دو اثر گردآوري شده از ملفوظات ابوسعيد دارد  موضوع، شباهت فراواني با برخورد با
شده در هند، بيشتر  شود که ملفوظات متأخّر تهيه ها در باال رفت. يادآور ميکه ذکرِ آن

مملو از اقوالِ ابوسعيد  فوايدالفواداند.  نوشته شده فوايدالفوادتقليد و الگوگيري از  به
ابوالخير، وقايعِ زندگيِ او و مالحظات وي دربارة اعمال و آداب و شعاير عارفانه است. 

قابلِ توجهي در شعايرِ صوفيانة توسعه يافته و بجاآورده شده توسط  مشابهات برجسته و
  شعاير و آداب و اعمالِ عرفاي چشتيه وجود دارد. ابوسعيد ابوالخير، با

 ال داشت و مجالسي را براي وعظ در موردابوسعيد در مراسمِ سماع شرکت فع
 ه ۴۱۵در نيشابور در سال داد. وي هنگامِ اقامت  سنّت و طريقت عارفانة خود تشکيل مي

هاي عرفاني در مورد تصوف پرداخت و مجالسِ سماع تشکيل داد و شنوندگان  موعظه به
فراواني را جذب خود ساخت و نارضايتي و خشم علما را برانگيخت. علمايِ مذکور 

  سلطان محمود غزنوي بدين مضمون نگاشتند: اي خطاب به وي نامه در مخالفت با
موعظه  کند يک صوفي است. وي به نمود مي اينجا آمده و وا نه بهشخصي از ميه”

آورد.  دهد، اما در سخنان خود ذکري از سنّت نبوي نمي پرداخته و اندرز مي
شود و  دستورِ وي موسيقي نواخته مي دهد، و به هاي پرخرج و مجللي مي ضيافت

بريان شده و ميوه رقص پرداخته و شيريني و ماکيان  در اثناي آن مردان جوان به
رود، چنانچه اقدامي براي توقّف و اصالح آن نشود، اين  خورند. بيم آن مي مي

  .١“فتنه عالمگير شود
منظور افزودن بر آگاهي شخصي از حقيقت  اي به ـ وسيله در سلسلة چشتيه سماع ـ

است. همة صوفيان اين سلسله برحسبِ عادت، مجالسِ سماع تشکيل داده و حتّي 
رقصيدند. جالبِ توجه اين که علمايِ هندي نيز عليه  آنان در مجلسِ سماع مي بعضي از

طور که در مورد  محکمة وقت شکايت بردند و همان آدابِ سماع صوفيان چشتي به
آن  اساس خواند و به ابوسعيد ابوالخير اتّفاق افتاد، حاکمِ وقت شکايت مذکور را بي

  وقعي ننهاد.
                                                   

1. R.A. Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967, p.29. 
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 سرا) خانه (کاروان ر که قبالً ذکرِ آن رفت، در يک رِباططو ابوسعيد ابوالخير، آن
. نشيني معکوس پرداحت چلّه بار در اين مسافرخانة قديمي به رياضت کشيده بود. وي يک

  کند: مانند را چنين تشريح مي پدرِ وي که ناظر بر اين کار بود، اين رياضت معنوي بي
، داخلِ آن شد و دروازه را پشت خانه رسيده رِباط فرزندم ابوسعيد قدم زنان به”

را ديدم که وارد نمازخانة  رفتم. او که بر باالي بام مي سرِ خود بست، درحالي
داخل نگاه کردم، تا ببينم  ميان پنجرة نمازخانه به رِباط شد و درب را بست. از

آن بسته شده بود بر روي زمين  افتد. ترکة چوبي که ريسماني به چه اتّفاقي مي
پاهاي خود گره زد. سپس  داشت. وي چوب را برداشت و سرِ طناب را بهقرار 

ترکه را در طرفين گودالي قرار داد که در گوشة نمازخانه بود و خود را آويزان 
 روز در همان حالت  قرآنساخت و تالوت کريم را آغاز کرد. ابوسعيد تا پايان

م از گودال بيرون آمد، کري قرآنماند و پس از تالوت يک دورة کامل از  باقي
ترکه چوب را در همان محلّ اوليه رها کرد و از نمازخانه بيرون آمد و در صحنِ 

سوي منزل  گرفت. پس از آن من از باالي بام پايين رفته، شتابان به رِباط وضو
  .١“رفته و تا آمدن وي خوابيدم

خواجه  خليفة، يکي از مريدان و م) ١١٧٣-١٢٦٥ه/ ٥٦٩-٦٦٤(بابا فريد گنج شکر 
اجازة استاد و مرشد خود  بار با ، يک)م ١٢٣٥/ه ٦٣٣ (م:الدين بختيار کاکي  قطب

  .٢اجراي چلّة معکوس پرداخت به
نام  کنيم که طي آن يک درويش چشتي به موردي برخورد مي ما در مطالعات خود به

مان چلّة ه جاي آورد که تقريباً شبيه به شيخ عبدالقدوس گنگوهي نمازِ معکوس به
  .٣معکوس است

 اي دال بر اين که عالوه بر ابوسعيد ابوالخير، صوفي ايراني ديگري اين رياضت اشاره
احتمال فراوان بابا فريد،  معنوي شديد را انجام داده باشد، وجود ندارد. بنابراين، به

                                                   
1. R.A. Nicholson: Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1967, p.13. 
2. Ibid., p.29. 

٣.  لطايف ۱۵-۶ص  ،ه ۱۳۱۱ ،دهلي ،وسيقد. 
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  ده است.اين صوفي ايراني و براي تبعيت از وي، اين رياضت را انجام دا دليل اعتقاد به به
چشتي، در  الدين هاي خواجه معين الي ناگوري، يکي از خليفهوشيخ حميدالدين س

ابوسعيد ابوالخير داشته و در  ، اشارات فراواني بهسرورالصّدورنام  ملفوضات خود به
 اظهارات صوفيانة خود، اقوال و سخنان عارفانه و تقويت و اثبات تشريح نظريات

ترين اولياي اهلِ  الدين اوليا، يکي از برجسته ت. خواجه نظامابوسعيد را نقل کرده اس
تصوف هند در قرن چهاردهم ميالدي و از مريدان مشهور بابا فريد گنج شکر، هنگامِ 

ابوعلي سينا  مالقات ابوسعيد ابوالخير با اظهار تنفّرِ خود از طرفداران فلسفه و حکمت به
  .١کند اشاره ميه)  ۴۲۸ (م:

مالقات جالبِ توجه است و در مجموعة ملفوظات ابوسعيد ابوالخير،  جزئيات اين
  ثبت رسيده که بخشي از آن در ذيل آمده است: الدين به و ملفوظات خواجه نظام

ـ داشت. ابوعلي  فيلسوف و حکيم معروف ابوعلي سينا ـ شيخ ابوسعيد مالقاتي با
د خواست تا نظرِ شيخ را سينا پس از ترک ابوسعيد از يکي از دوستان صوفيِ خو

اصرار،  دربارة خود جويا شود. ابوسعيد در وهلة اول چيزي نگفت. اما فرد صوفي با
  نظر شيخ را دربارة ابوعلي سينا پرسيد. اين بار شيخ در جواب اظهار داشت:

  .٢“مردي حکيم است و طبيب و بسيار علم دارد، اما مکارمِ اخالق ندارد”
نا نامة دوست صوفي خود را که حاملِ جواب شيخ بود، هنگامي که ابوعلي سي

ابوسعيد نوشت و گفت: از  اي به اوقات تلخي و از روي تغير نامه دريافت کرد، با
هاي بسياري دربارة اخالق نوشته، سلوک وي  آنجايي که وي (ابوعلي سينا) کتاب

  غيرقابلِ سرزنش و تنقيد است.
ر مورد اين که ابن سيناي فيلسوف چيزي شيخ در جواب ابوعلي سينا گفت: وي د

اي نکرده، بلکه گفته است که او آداب معاشرت و  داند، اشاره در مورد حسن سلوک نمي
  .٣حسن سلوک ندارد

                                                   
 صورت نامه موجود است. به نظريات اين دو و تبادلِ مفصّلگفتگوي   .١

 .۳۲۱ص  ،لفوادفوايدا  .٢

 .۲۰۴-۲۵ص  ،همان  .٣
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سروده  گويا الدين اوليا همچنين عادت داشت، اشعار و رباعيات فارسي خواجه نظام
  .١آمده، ذکر کند اسرارالتّوحيد شده توسط ابوسعيد در محافل و مجالس را که در کتاب

اين نتيجه رسيده بود که فراهم  هاي خود به ابوسعيد ابوالخير از طريق تجربه
خداي متعال است. وي  ترين راه براي رسيدن به ها، کوتاه ساختن آسايش انسان

نشين و منزوي نبوده، بلکه  آل و نمونه، گوشه همچنين معتقد بود که يک صوفي ايده
ت که فعال در امورِ دنيوي بوده و سرمشقِ ديگران است و اين که اطاعت از انساني اس

سوي پرهيزگاري و  احکام و قوانينِ مذهبي، اولين قدم در رشد معنوي انسان به
ـ نيز اين نظريات را  خصوص عرفاي سلسلة چشتيه به تقواست. صوفيان هندي ـ

  کنندة آن هستند. قبول داشته و منعکس
سپتامبر  ۱۶ه/ [ ۷۵۷چراغ دهلي که در هجدة رمضان  دين معروف بهشيخ نصيرال

الدين اوليا بود. وي در  هاي خواجه نظام م] دارِفاني را وداع گفت، يکي از خليفه ۱۳۵۶
ابوسعيد  وحيداسرارالتّوفور از مطالبِ کتاب  به خيرالمجالسنام  خود به ملفوظات

اي داشته باشد. وصف ابوسعيد  م کتاب اشارهنا ابوالخير استفاده کرده، بدون آن که به
غيره در  ابوالخير و عرفاي ديگر، چون خواجه ابوعثمان حيري، ابوالفضل فراتي و

و مطالبي  اسرارالتّوحيداي بين  مبني بر آثار ابوسعيد ابوالخير است. مقايسه خيرالمجالس
و قابلِ توجه، حتّي آور  آمده، حاکي از شباهتي شگفت خيرالمجالسکه از اين کتاب در 

  در سبک و زبان نگارش دو کتاب است.
تشابه قابلِ توجة ديگري بين حالت و طرزِ برخورد شيخ ابوسعيد ابوالخير و 

خاک افتادن در مقابلِ پير و مرشد وجود دارد.  صوفيان چشتي هند در مورد سجده و به
در مقابل وي را پسنديده  خاک افتادن زني بر پاهاي مرشد و به مشايخِ چشتي عمل بوسه

. اين طرز برخورد، علماي اصولگرا را تکان داد؛ زيرا آنها سجده را ٢اند و جايز شمرده

                                                   
 .۳۴-۷ص  ش، ه ۱۳۴۸ ،چاپ تهران ،اسرارالتوحيدر: منو محمد  .١

سنت عمل شده  با ا خود را در مخالفتام ،ف شودين اوليا معتقد بود اين عمل بايد متوقّالد شيخ نظام  .٢
 ،ادن را جايز شمرده بودندخاک افت ين بختيار کاکي و شيخ فريدالدين گنج شکر که بهالد قطب توسط

 )۱۷۴ص  ،فوايدالفوادرک: (ناتوان يافت. 
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هنگامِ عبادت خداوند و اداي نماز، پيشانيِ انسان  دانستند که طي آن به عملي عبادي مي
  کند. زمين را لمس مي

م نبوده و ابتکاري از هاي هندي در اين نوع طرز برخورد پيشقد هرحال چشتي به
خاک افتادن در مقابل وي مورد  خود نداشتند. عمل سجده و بوسيدن پاهاي پير و به

تأييد و تصويب شيخ ابوسعيد ابوالخير بود که آن را نشانة تواضع و فروتني در مقابلِ 
  برد. . اين عمل همواره مقام معنوي مريد را باال مي١دانست شيخ (مرشد) مي
تأليف ابوالقاسم  ٢اي است ر براي مطالعه و بررسي مکتبِ تصوف رسالهمعتبرترين اث

منظورِ بيان  اين اثر کوششي است بهه).  ۴۶۵عبدالکريم بن هوازن قشيري نيشابوري (م: 
اي عالي از آثار نوشته  ماهيت راست ديني و مکتبي بودن علمِ تصوف. اين کتاب خالصه

. اهميت ارزندة اين اثر، ابوعلي حسن بن احمد زبان عربي است شدة اولية تصوف به
عثماني مريد قشيري را بر آن داشت تا اين کتاب را در زمان حيات نويسنده از اصل 

بسيط و جامع، قشيري را قادر ساخت تا  . مطالعات٣فارسي ترجمه کند عربي آن به
مقتدرانه اصطالح صوفي را تعريف کند و همزمان بتواند آن را براي بخش قابل توجهي 

  از خوانندگان بعدي قابل قبول سازد.
اش در الهور است،  که مقبره» داتا گنج بخش«شيخ علي هجويري معروف به

بهم رسانيده بود. هجويري در  قشيري مالقات کرده و در مجالس وي حضور شخصاً با
زبان  که اولين کتاب شناخته شده در مورد تصوف به المحجوب کشفنام  اثر خود به

. عرفاي سلسلة ٤فارسي است، قشيري و آثارِ وي را در کلماتي بسيار زيبا ستوده است
  چشتيه کتاب رسالة قشيري را در رئوس و مواد درسي خود شامل کرده بودند.

د محمين چراغ  ۱۴۲۲ه/ ۸۲۵د گيسودراز (م: سينامدارِ شيخ نصيرالد م) از مريدان
هاي خود چنين نظري را  دهلي شرحي بر رسالة قُشيريه نوشته است و در يکي از نوشته

  دربارة آن عنوان کرده است:
                                                   

 .۲۲۸ص  ،فوايدالفواد  .١

 شد. آن عمل مي هجري به ۴۳۸و  ۴۳۷هاي  بين سال  .٢

 انجام رسيد. ههجري ب ۴۶۵اين ترجمه در سال   .٣

 .۲۱۰ ص ،ديوبند اردو) چاپِ ةالمحجوب (ترجم کشف  .٤
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استاد ابوالقاسم متوجه خواهد شد که  قُشيريخواننده پس از مطالعة دقيق رسالة ”
ساخته است. وي پرده از ر فراواني را دربارة جهان تصوف مکشوف قشيري اسرا

طلبان و عشّاقِ  حق چهرة عروس حقيقت برداشته و بنابراين صراط مستقيم را به
  .١“حقيقت نشان داده است

اي  که شاعر و نويسندهه)  ۴۸۱الحجه  ذي ۲۲خواجه عبداهللا انصاري هراتي (م: 
يفات بسيار بود، براي صوفيان هند، عزيز و محترم بود. دست و پربار و داراي تأل چيره

اي برخوردار  ـ عرفاني از اهميت ويژه ميان آثار ادبي همة آثارِ منظوم و منثورِ وي در
است. عالوه بر ديگر آثارِ موجود، مناجات خواجه عبداهللا انصاري يکي از بهترين 

  رود. مار ميش زبان فارسي به ـ عرفاني موجود به شاهکارهاي ادبي
خود اغلب الدين چشتي طي ملفوظات  شيخ حميدالدين ناگوري، مريد خواجه معين

از خواجه عبداهللا انصاري و آثارِ وي نقل سخن کرده است. شيخ نصيرالدين چراغ دهلي 
  .٢دفعات از وي اقتباس کرده است به خيرالمجالسنام  نيز در اثرِ خود به

در مورد حالت و طرز برخورد خواجه عبداهللا در قبالِ  بار نصيرالدين چراغ دهلي يک
کرد. وي در  شيوة خاص خود مالقات مي کنندگان به مراجعه ديگران گفت که خواجه با

کرد که  اي برخورد مي گونه رفت، به ديدارِ وي مي هاي مختلف به کسي که از فرقه تماس با
  .٣مکتبِ وي است همکيش و همکرد که خواجه عبداهللا  کننده احساس مي فرد مالقات

سلسلة چشتيه هستند، طرزِ  طور که مشهود است، عرفا بويژه آناني که متعلّق به همان
کردند. در نتيجه تعداد  برخورد مشابهي را در قبالِ پيروان اديان مختلف اتّخاذ مي

  شدند. دورِ آنان جمع مي احساس احترام به شماري از مردم، با بي
ترين نويسندة عارف و  م) برجسته ۱۱۱۱ه/ ۵۰۵ بن محمد غزالي (م: ابوحامد محمد

بود. وي هم از نظرِ ديني يک عالم بود و هم از نظرِ تصوف، صوفي » توس«از اهالي 
 ر شده تا رهبري تجديد حياتصاحبِ نامي که شديداً اعتقاد داشت براي وي مقد

  هده گيرد.اسالمي را براي برقراري اسالم ناب عصر اوليه بر ع

                                                   
 .۱۱ ص ،مکتوبات گيسودراز  .١

 .۱۱۲-۳ ،۵۳ ص ،خيرالمجالس  .٢

 .۱۱۲ ص ،همان  .٣
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نام کيمياي سعادت  عربي و خالصة آن به به احياء علوم الدينترين اثر غزالي،  مهم
طور مداوم مورد مطالعه و بررسيِ  زبان فارسي که توسط خود نويسنده نوشته شد، به به

را  کيمياي سعادتهاي مختلف قرار داشته است. صوفيِ هندي  صوفيان هندي سلسله
دانست. شيخ حميدالدين ناگوري از  ن و تشخيص طريقِ حق ميکيميايي براي تعيي

بار خود شيخ  . يک١واست تا هميشه کيمياي سعادت را مطالعه کنندخ مريدان خود مي
بود، وي که تحت تأثير بيان، استدالل و روش ارائة  سعادت کيميايمشغولِ مطالعة 

دت خوشحالي گريه سرداد و وجد درآمد و از ش غزالي در اين کتاب قرارگرفته بود، به
  اشتياق چنين گفت: با

  شادباش اي شيخ محمد غزالي، شادباش
اي را در شکل  کننده طور يقين نقش مهم و تعيين بنابراين، نظريات امام غزالي به

  گيري انديشة صوفيان سلسلة چشتيه ايفا کرد.
هاي  جو و پژوهشکند که امام غزالي پس از جست الدين اوليا ادعا مي خواجه نظام

الدين سه مرتبه در  هاي خود را آشکار ساخته بود. خواجه نظام پردردسر، مقاصد و يافته
مراجعه نموده  احياء علوم الدينامام غزالي و کتاب وي   به فوايدالفوادنام  کتاب خود به

  و در جريان سخنان خود از غزالي نقل قول کرده است.
بار در مورد  الدين اوليا که خواجه يک هاي نظام خليفهالدين، يکي از  موالنا حسن

الدين سپرده شده است، احياءالعلوم را مرتباً مطالعه  موالنا حسن وي گفته بود دهلي به
نام  . نصيرالدين چراغ دهلي نيز در اثر خود به٢کرد و در نتيجه در آن مهارت يافت مي

  ده است.کر از امام غزالي و آثارِ وي ياد خيرالمجالس
نظريات غزالي در مورد اعتقادات بايزيد بسطامي و منصور حلّاج، هشدار مهمي 

صوفيان است. بدين معني که سخنان عشّاق در حالت وجد نبايد بر زبان رانده شود،  به
هاي صوفيه در هند اين نظريات را پذيرفتند و در قبال  بلکه بايد پنهان بماند. سلسله

ات حکومتي عليه صوفياني که در استفاده از سخنان سوداگرانة عشق اقدامات جدي مقام
  عمل نياوردند. پروا بودند، اعتراضي به پرشور بي
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نظريات مؤکد امام غزالي شديداً پايبند  هاي مختلف به متشابهاً، بيشتر صوفيان سلسله
عرفا الزامي  هاي ديني براي اعتقاد امام غزالي، رعايت اشکال صوري فعاليت بودند. به

کمال عرفاني بدون رعايت و انجام شعاير و  بود. بر طبقِ گفتة امام غزالي رسيدن به
  پذير نبود. تشريفات مذهبي امکان

تجارت و داد و ستد  عرفاي سلسلة چشتيه مردم را براي امرار معاش خود تشويق به
اي توضيح در نموده و مشاغل کشاورزي و صنعت را جايز شمرده و تأييد کردند و بر

  اقتباس از امام غزالي پرداختند. هاي خود به مورد اين نکات و تقويت و اثبات گفته
مشاغل دولتي  توانند به ها معتقد بودند که شاگردان و مريدان معمولي آنان مي چشتي

استخدام شدن در مشاغل دولتي نيستند.  ها (جانشينان) مجاز به بپيوندند، اما خليفه
حکّام و درباريان را براي عرفا، روحانيون و صاحبدالن، خطرناک و  زديکي بافريد ن بابا

دولت بودند، اکثريت  هر نوعي در ارتباط با . اما آناني که به١دانست بدبختي مي مقرون به
ها مؤسسات دولتي را الزاماً  داشتند. در عين حال اين حاکي از اين است که چشتي

نظريات و  رخورد و مواضع آنان در قبالِ دولت مشابه بادانستند. طرز ب آور نمي زيان
اطاعت از کساني کرده بود که  برخورد امام غزالي بود که پيروان خود را ترغيب به

قدرت را در تصرف خود داشتند؛ زيرا اطاعت از دولت و حکومت براي حفظ نظم، 
  امنيت و قانون واجب و الزامي بود.

برادر امام اي نوشته است بر سوانح امام احمد غزالي،  سيد محمد گيسودراز حاشيه
درستي مطالعه  عنوان اثري معرفي کرد که تاکنون به محمد غزالي. گيسودراز سوانح را به

  نشده و منتظر است تا کسي مضمون و مندرجات آن را آشکار کند.
مريدان ان و ابوالمعالي عبداهللا بن محمد بن علي ميانجي همداني از دوست ةالقضا عين

بود.  طور کامل مجذوب و مستغرق تصوف همداني به ةالقضا امام احمد غزالي بود. عين
شهادت وي در  هاي وي خشم علماي اصولگرا را برانگيخت و در نهايت منجر به نوشته

عنوان  هجري، آن هم در سنِ سي و سه سالگي شد. آثارِ وي به ۵۲۵الثّاني  جمادي
  فاني محسوب شده که مشهورترين آن تمهيدات نام دارد.اي از حقايق عر خالصه
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مورد امعان نظر هاي وي را  الدين اوليا نامه شيخ حميدالدين ناگوري و خواجه نظام
هاي  الدين، نامه خواجه نظام بار حسن سجزي گردآورندة ملفوظات دادند. يک خود قرار

دستگيرش نشد. هنگامي که حسن  را مطالعه کرد، اما بدرستي چيزي از آنها ةالقضا عين
الدين در جوابِ  خواجه ابراز داشت، نظام سجزي ناتواني خود را در فهم و درک آنها به

  او گفت:
ها را براساس دانش و شناخت خود از حقيقت نوشته  ) نامهةالقضا آري، او (عين”

  “.است
ر مکتبِ عرفاني مقام رفيعي را د ةالقضا الدين توضيح داد که عين سپس خواجه نظام

فهم نظريات وي  درک عرفاني قادر به اي با کسب کرده و لذا تنها صوفي بلندمرتبه
  خواهد بود.

طور  را به ةالقضا مرتبه خواجه نصيرالدين چراغ دهلي در حالت وجد اين رباعي عين يک
  :آن رسيده بود، خواند يقين براي تشريح شدت حالت وجد خود که وي در آن لحظه به

ــرآمده ز خويشــتن مــي    بايــد برخاســته ز جــان و تــن مــي   بايــد س
  بايـد  زين گرم روي، بند شـکن مـي    در هر قدمي هـزار بنـد افزونسـت   

نوشته و مرتباً  ةالقضا عين تمهيداتاي بسيار عالمانه بر  سيد محمد گيسودراز حاشيه
بک نويسنده و عارف  مسعودپرداخت.  در مجالسِ خود مي ةالقضا نقل از اين اثر عين به

همداني  ةالقضا ِ عينتمهيداتبرمبناي  تمهيداتچشتي کتاب ديگري را تحت عنوان 
  رشتة تحرير درآورده است. به

رسد که آثارِ عرفاي اولية ايراني مورد تجزيه و  نظر مي يادآوري اين نکته الزم به
در گردآورندة اند. يک مرتبه حميد قلن تحليل منتقدانة صوفيان هندي قرارگرفته

 (ملفوظات خواجه نصيرالدين چراغ دهلي) حديثي را براي خواجه نصيرالدين خيرالمجالس
  “.موي مجعد ديدم من خدا را در هيئت مرد جواني با”اين معني بود،  خواند که به

هاي حديث (مجموعة  وي گفت که اين حديث در هيچ يک از کتاب خواجه به
مريد خود دستور داد تا  اين بدان معني بود که خواجه به احاديث) معتبر وجود ندارد.

نکند. وي هميشه مشوق درک منتقدانة  خواند، قبول کورکورانه هرچه را در کتاب مي
  انديشه و افکار عارفانه بود. آثار مربوط به
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مؤسسِ سلسلة سهرورديه بود. اين سلسله ه)  ۶۳۲ الدين سهروردي (م: شيخ شهاب
جهان اسالمي منتشر شد و يکي از دو سلسلة بسيار مهم عرفاني را در  در بيشتر مناطقِ

الدين سهروردي کتب متعددي  داد. شيخ شهاب تصوف اوليه در هند تشکيل مي
اي در  نام دارد. اين کتاب نيز اثر برجسته المعارف عوارفکرد که مشهورترين آنها  تأليف

صوف است که عميقاً مورد مطالعه هاي مختلف ت تلفيق و هماهنگي مابين سلسله
هاي متعدد وجود نداشت، لذا  داشت. از آنجايي که رقابت و خصومتي ميان سلسله قرار

سهروردي کتابي بود که مورد استفاده و مطالعة تمامي صوفيان  المعارف فرعواکتاب 
  داشت. قرار

را کامالً  قرآنوي  فريد عارف و ولي مشهور سلسلة چشتيه، عالمي واالمقام بود. بابا
را متداول ساخت. وي  المعارف عوارففريد مطالعة  کرد. بابا لحني خوش تالوت مي با

فلسفة دشوار لوايح اثر قاضي حميدالدين ناگوري را که از اولياي سهروردي مقيم دهلي 
  کرد. بود، تدريس مي
د، پنج فصل از فري محلّ زندگي بابا ١»آجودهن«الدين اوليا در سفري به خواجه نظام

فريد  الدين آگاه شده بود که بابا را از مرشد خود آموخت. خواجه نظام المعارف عوارف
چنان مهارت  را با المعارف عوارففريد  باباالدين سهروردي دارد.  شهاب اعتقاد عجيبي به

آورد و  وجد مي هنگامِ تدريس به که آنها را بهآموخت  خود مي شاگردان ي بهخاصّ
را براي  المعارف عوارففريد  ساخت. روزي که قرار بود بابا حقيقت نزديکتر مي به

فريد شد و او هم  تولّد فرزند پسري براي بابا کند، همزمان با الدين تدريس خواجه نظام
  الدين نام نهاد. ياد سهروردي، فرزند خود را شهاب بدين مناسبت و به
ده است که نشان دهندة آشنايي نزديک الدين داستاني روايت کر خواجه نظام

فريد  و همچنين سختگيري وي در تعليم است. بابا المعارف عوارف فريد با بابا
دقّت فراوان  و همزمان، با ٢داد را از روي يک نسخة ناقص درس مي المعارف عوارف

                                                   
1. Ayudhan. 

فارسي  را به الکفايه الهدايه و مفتاح مصباحنام  کتابي بهه)  ۷۵۳عزّالدين محمود بن علي کاشاني (م:   .٢
 آن افزوده بود. نوشت که خود آن را ويرايش کرده و مطالب جديدي به المعارف عوارف ايبرمبن
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الدين متوکّل،  . خواجه اظهار داشت که شيخ نجيب١کرد اشتباهات متن را تصحيح مي
تري از  کرد، نسخة سالم دهلي زندگي ميفريد که در نهايت فقر در  رادر باباب

فريد واکنش تندي عليه اين پيشنهاد از خود  اما بابا را در اختيار دارد. المعارف عوارف
اعتقاد او اين پيشنهاد داللت بر ناتواني وي در تصحيح نسخة ناقص  نشان داد؛ زيرا به
جواب مبهوت ماند، چون وي هدفي جز گفتن حقيقت  شنيدن اين داشت. خواجه با

پايِ پيرِ خود افتاد و شديداً از وي عذرخواهي و طلب بخشش  نداشت، از اين رو به
  .٢کرد را تدريس مي المعارف عوارفنمود. سيد راجو قتّال از اولياي سلسلة سهرورديه نيز 

 المريدين آدابم)،  ۱۲۱۹ه/ ۶۱۶ :توفيم( مجدالدين بغدادي خوارزمي البررهحتفة
غيره، ديگر آثارِ عرفاي ايراني هستند که مورد مطالعة صوفيان هندي  و ٣يالدين کبٰر نجم

  قرار داشتند.
نوشته است و ديگر عارفان هندي  المريدين آدابسيد محمد گيسودراز شرحي بر 

عارفانة خود را  اند تا اعتقادات و مشاهدات نيز مطالبي را از اين دو اثر استخراج کرده
م) يکي ديگر  ۱۲۶۰ الدين باخرزي (م: اثبات رسانند. سيف اساسي نشان داده و آن را به

ها و اظهاراتش افکار صوفيان هندي را تحت تأثير خود  از عارفان ايراني است که نوشته
و  االنس نفحاتخصوص  به ٤ن جاميدورة بعد، آثار نورالدين عبدالرحٰم داد. در قرار

منظور تقويت و  ، در قلب صوفيان هندي جاي گرفتند. عارفان هندي اين دوره بهوايحل
  آثار جامي بودند. اثبات تعليمات و افزودن بر تجارب عرفاني خود متکي به

اوج خود  هاي دوازدهم و سيزدهم ميالدي، شعر عارفانه در قالبِ مثنوي به طي قرن
و رومي  )م ١١١٩-١٢٣٠ /ه ٥١٣-٦٢٧( م)، عطّار ۱۱۳۱ه/ ۵۲۵ رسيد. سنايي (م:

کنندگان اين سبک  ترين ارائه سه شاعرِ صوفي از برحسته م) ۱۲۰۷-۱۲۷۳ه/ ۶۷۲-۶۰۴(
خود جلب کردند که در  بودند. اين شعراي عارف ايراني توجة عميق صوفيان هندي را به
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  همت گماشتند. نقل آثارِ آنان حد وسيعي مطالبي را دربارة زندگيِ آنان بازگو کرده و به
عطّار که زندگينامة عرفاي  االوليايةتذکراثر سنايي،  يقةالطريعةو شر حلقيقةايقةحد

موالنا رومي، جهت استخراج مطالب الزم، مورد استفادة  مثنويايراني و عرب است و 
  مرتّب عرفاي هندي بودند.

خود،  داشت که صوفيان هندي حتّي در مجالس (ملفوظات) در اينجا بايد توجه
بيان، توضيح و تشريح اشعارِ متعددي از اين شعرا و ديگر شاعران صوفي ايراني  به

پرداختند. اين توضيحات مهم هستند و اهميت آنها بدين خاطر است که توضيح  مي
اي قرار داشتند  دهندگان آنها خود نيز صوفي بودند و لذا از نظرِ مقامِ عرفاني در درجه

  هم معني و احساس حقيقي و پنهان اين اشعار بودند.درک و ف که قادر به
اقتباس و ذکرِ اشعارِ  عالوه بر اين، شرايط و قرايني که طي آن عرفاي هندي به

سازد. احتماالً  شعراي ايراني پرداختند، نيز معني و ادراک واقعي آنها را آشکار مي
د ابيات ذيل، مثنوي را ايرا خواجه نصيرالدين چراغ دهلي اولين صوفيِ هند بود که با

  :١شاگردان خود معرفي کرد به
ــه  ــت از ال ــه جنّ ــر ک ــت پيغمب ـواه    گف ـزي مخ   گر همي خواهي ز کس چي
ــدا   ور نخواهي ضـامنم پـس مـر تـرا     ــدارِ خـ ــأوا و ديـ ــت المـ   ٢جنّـ

م) در طولِ  ۱۴۳۶-۷مير سيد محمد اشرف جهانگير سمناني (م: پس از سال 
حافظ  سالمي در قرن چهاردهم ميالدي برحسبِ اتّفاق باکشورهاي ا مسافرت خود به

مالقات کرد و سپس براي اقامت دايم، راهي هند شد. وي  )م ١٣٨٩ه/ ٧٩١ (م:شيرازي 
  الدين رومي نوشته است: تفسير جالب توجهي بر اين اشعارِ موالنا جالل

ــه   از جمــادي مــردم و نــامي شــدم    ــردم ب ــا م ــر زدم وز نم ــوان س   حي
  پس چه ترسم کي ز مردن کم شدم  از حيــــواني و آدم شــــدممــــردم 

  تــا بــرآرم از ماليــک پــر و ســر      حملـــة ديگـــر بميـــرم از بشـــر   
  کُّــل شــي هالــک الّــا وجهــه      وز ملــک هــم بايــدم جســتن ز جــو

                                                   
الدين  اي ديگر شامل اين مجموعه، نشان داده شده است که قبل از چراغِ دهلی، شيخ شرف در مقاله  .١

 .سرود که در پيروی از مثنوي موالنا است گل و بلبلنام  پتي مثنوي به قلندر پاني

 .۱۶۲-۳ ص ،خيرالمجالس  .٢



  ٥٦  قند پارسي

  

ــوم    ــان ش ــک قرب ــر از مل ــارِ ديگ   آنــچَ انــدر وهــم نايــد آن شــوم      ب
ــه   پس عدم گردم عـدم چـون اَرغَنـون    ــدم ک ــ گوي ــون ان ــه راجع   ا الي

دانست و عقيده داشت الزمة  سوي خدا مي سمناني مرگ نفس را صعودي معنوي به
هاي زندگي مادي است. اين اشعار  سوي حق، جدايي از پيچيدگي صعود معنوي به

کند که  تناسخ حمايت و طرفداري نمي اند، از طور که بعضي از علما اظهار داشته همان
  .١سمناني، روي هم رفته چيز متفاوتي است گفتة اين خود البتّه به

و بعضي از شاعران ديگر، در مجالسِ سماعِ  ، جاميهاي عراقي، سعدي، حافظ غزل
ها آگاهي معنوي و وجد شنونده را  شدند. اين غزل صوفيان چشتي در هند خوانده مي

  ساختند. افزون مي
داشت. مشاهدة جذّابيت  سعدي تأثير فراواني بر افکار و قلبِ صوفيان هند هاي غزل

خسرو و حسن سجزي دهلوي دو تن از شعراي  هاي سعدي، امير و افسونگري غزل
الدين اوليا را که شاهد تأثيرِ شورانگيز و مهيج  فارسيِ هند و از مريدان خواجه نظام

الدين اوليا و ديگر  هاي سعدي بر عواطف و احساسات عارفانه خواجه نظام غزل
ه او بودند، بر آن داشت تا از سبک سعدي تقليد کنند. اما نصيرالدين صوفيان خانقا

ثمر و ناموفّق اين  گويد. دليلِ اين تالش بي چراغ دهلي از عدم موفّقيت آنان سخن مي
  .٢بود که غزليات سعدي، از تجاربِ معنوي واقعي سرچشمه گرفته بود

ها در مجلسِ سماع  که توسط قوالهاي سعدي  قابلِ توجه است بدانيم، يکي از غزل
در دهلي خوانده شد و پدرِ محمد گيسودراز در آن شرکت داشت، اکنون در 

اتاين غزل مانند غزل کلي هاي شناخته شدة سعدي  سعدي موجود نيست؛ چون سبک
  .٣هاي وي افزوده شود ديوان غزل تخلّصِ سعدي است که بايد به و داراي مقطع با

                                                   
 الف. ۱۳۶برگ  ،(خطّي) مکتوبات اشرفيه  .١

 .۱۴۳ ص ،خيرالمجالس  .٢

که شاملِ اين مجموعه است، نقل » حديث سعدي در مجالس و آثار عرفاي هند«اين غزل در مقالة   .٣
 .گرديده است
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