
  78  قند پارسي

  

شكر  ن مسعود گنجيدالديبابا فر يو اجتماع يخدمات ادب

  هند ةقار در شبه يدهلو

  ♦♦♦♦محمد افضل

  چكيده
، خليفة بختيار كاكي، يكي از عرفاي سلسلة چشتيه بوده كه در شكر گنج بابا فريدالدين

سراسر هند جايگاه تمامي و شهرت فراوان داشت و در تصوف و عرفان حائز مقام 
  .بود يواالي

كه براي گسترش زبان و ادبيات  استقاره  شبهبرجستة ريد از جمله صوفيان بابا ف
بلكه  ،بزرگ بود يوي نه تنها صوفي و عارف. نظيري انجام داده است فارسي كارهاي بي

بسياري از آثار و افكار اين دانشمند بزرگ خصوصاً . رتبه هم بود عالي اي نويسنده
براي ما كه امروز  ،ديگر باقي ماندههاي  ورهند و كشهاي  وي در كتابخانه  ملفوظات

  .جالب و پرارزش و مشعل راه است
سلسلة چشتيه است كه براي  نامورانترين  از معروف ، يكيشكر گنج بابا فريدالدين

 ،تحكيم و تثبيت اين طريقت سفرهاي زيادي نموده و زجرهاي بسيار كشيده است
گ اعم از تحصيالت، سفرها، شاعري، مجدد در احوال و آثار اين عارف بزر يپژوهش  و

  .رسد نظر مي به اتش ضروريتأليف آثار و
اند، چشتيه، سهرورديه،  ه هند معروف شدهقار شبه تصوف اسالمي كه درهاي  سلسله

اند، ولي  مقامات به ها، چشتيه و سهرورديه منسوب ازين سلسله. اند قادريه و نقشبنديه
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. بودنداند كه بنيانگذاران اين سلسله  ييها تشخصي آن  قادريه و نقشبنديه منسوب به
يكي . دو مقام است كه چشت نام دارد. است »چشت«مقام  به منسوب »چشتيه«سلسله 
اي است در شهر ملتان و  در نواحي هرات افغانستان واقع است و ديگر قريهدو از آن 

كه در است  »چشت«شهر آن  به چشتيه منسوب ةلولي واقعيت اين است كه سلس. اوچ
  .دارد قرار هرات افغانستان نزديكي

لطايف  نقل از سيد اشرف جهانگير سمناني در به در مورد هردو مرجع، نظام يمني
  :نويسد طور مي اين اشرفي
دوم در واليت هند  ؛شهر است و آن 1چشت دواند يكي از واليت خراسان«

  .2»ملتان است  به يبميان ملتان و اچه و آن قريه قر
اين مقام را در  مامقيمانترين تصنيف خود  در معروف 3دين چشتيالءسيد عال

  :كرده است بيانطور  اين اشعار ذيل
ــبز  هندوستان شديم چه باك گر به ــانيم  ةسـ ــن خراسـ   گلشـ

ــد عشــق    ــا بيــاموختم ابج   4دانـيم  رقمي غيـر ازيـن نمـي     ت

ين چن چشت در مورد مقام »االنوار ةشجر«خود در تصنيف نيز بخش  موالنا رحيم
  :نوشته است

 ميان واليت خراسان قريب هرات، و اند يكي شهري است در و آن دو مقام«
و  ،ميان اوچ و ملتان در ،چشت دويم دهي است كه در واليت هندوستان

  .5»اند خواجگان چشت از چشت خراسان بوده

                                                   

  .فعالً به شهر هرات افغانستان است  .1

، 1، ملفوظات سيد اشرف جهانگير سمناني ج )فارسي، قلمي عكسي(نظام يمني، لطايف اشرفي   .2
  ه 830، 341ص

دين اودهي ءالسيد عال 136ص »تاريخ مشايخ چشت«ين چشتي و در الدءسيد عال» مرآةاالسرار« در  .3
  .ترين تصنيف او است معروف »ما مقيمان«. الدين اولياء بود ، خليفه نظامعالءالدين. تحريرشده است

  .ه1256، و، مطبع مصطفائي لكهن9اودهي، ما مقيمان، ص عالءالدين  .4

 )اردو(يق احمد نظامي، تاريخ مشايخ چشت، ، خل)نسخه خطي(االنوار، ةبخش، شجر موالنا رحيم  .5
  .م 1985، مطبوعه نيو پبلك آفست پريس دهلي 135 ص
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  ه نسب بابا فريدلتولد و سلس
برخي نام پدر او را . نظر است فاختال شكر گنجبابافريد  دربارة نام پدر و تاريخ تولد

الدين سليمان  نظر جمال به ولي. اند نوشته 2و بعضي قاضي شعيب 1عزيزالدين محمود
روزگار سلطان  به آيد كه خواهرزادة محمود غزنوي بود و نظر مي به تر درست
الدين  ملتان رفت، و با دختر مال وجيه  به سپس. الهور آمد به الدين غوري از كابل شهاب

ترتيب سني اعزالدين   به كه ندحاصل اين ازدواج سه فرزند بود. ازدواج كرد يجندخ
  .الدين متوكل نام داشتند محمود، فريدالدين مسعود و نجيب

تاريخ تولد او  سيراالولياءصاحب . بسيار اختالف است شكر گنج دربارة تاريخ تولد
ق 582سال  صفياءاالينةخز ق و583سال  تاريخ فرشتهم و  1173-1174/ق 560را 

  .3اند ق نيز نوشته571 و 569هاي  همچنين سال. اند آورده
نگاران قديم و  بسياري از تذكره. وجود دارد نظر در تاريخ وفات او نيز اختالف

ولي ديگر روايات هم يافته . اند هجري ذكر كرده 664 را وفات بابافريد الجديد س
 حضرت ةتذكراشمي در كتاب خود مثالً طالب ه ؛شود كه بسيار اختالف دارد مي

هجري  660 را وفات او سال تاريخ فرشتهاز نقل  به 174ص شكر گنجبابافريد 
  .هجري درج شده است 790 هم اين سال تاريخ فرشتهدر  .تحريركرده است

 و االصفياءينةخز از نقل به هجري و668 آيين اكبري از نقل  به در همين كتاب
  .الحرام تحرير شده است ممحر 5هجري  670 االصفياءسلسة

 ةدر حاشي شكر گنج مسعودبابافريد  سوانحوحيد احمد مسعود فريدي در كتاب 
در همين . كرده است هجري درج 660 تاريخ فرشتهنقل   به 181،182زيرين در صفحه 
  .هجري نوشته است 661، 18كتاب در صفحه 

، و در 101: ص) فارسي( سيراالولياءو در  325: ، ص)اردو( جواهر فريديدر 
هجري  664سن وفات او  133: ص االولياءسفينة در و 54: ص) فارسي( اخباراالخيار

                                                   

  .426 ص ،2 كمال حاج سيد جوادي، ميراث جاودان، ج  .1

  .1380، مركز نشر دانشگاهي،168 ص ،1 ج سيد اطهر عباس رضوي، تاريخ تصوف در هند،  .2

  .288 ص ،1ج ، ركشو نول ،)ه 1320(االصفياء ينةسرورغالم، خز  .3
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  .تحرير شده است
جلد سوم، در صفحه  تاريخ دعوت و عظيمتموالنا ابوالحسن علي ندوي در كتاب 

سال  العاشقينةمخبرالواصلين و تذكرنقل از  به االصفياءينةخزنوشته است كه در  45
  .هجري درج شده است 670 شكر گنج فريدالدين مسعودوفات بابا 

مقام قضاوت كهتوال   به را الهور، سلطان غزنوي او به شكر گنج پس از آمدن پدر
 .كرد منصوب) كوتوال شهري در ملتان(

  :نويسد مي سيراالولياءمير خورد كرماني در 
الم الع قاضي شعيب جد شيخ شيوخ  هقضاي كهتوال كه از ملتان نزديك است ب«

1»ض شدمفو.  
اما . فريدالدين هم عالم بود شپدر. دنيا آمد  به ق571يا  569فريد در سال  شيخ

تري در شيخ  ثير ژرفأهاي بلند شبانه بود، ت اهل قيام مادرش كه زني سخت پرهيزگار و
اين قرار   به داستاني دربارة قدرت روحاني مادر بابافريد. صوفيان آينده بر جاي گذاشت

دار افتاد و ناگهان  زنده خانه ايشان درآمد و نظرش بر زن شب به ي دزدياست كه شب
. اش را بازيافت از مادر شيخ درخواست دعا كرد تا بينايي ،در همان موقع ،دزد. كور شد

  .2اسالم درآمد به خانه شيخ آمد و  به اتفاق اهلبيتش به چون روز شد، دزد
  :نويسد مي طور منيره هائيري درباره مادر بابافريد اين

“Qursum Bibi, Baba Farid’s mother, was an unusual woman. She 

was not only known for her piety but was also credited with 

miraculous power”. 

در . اند هاي گوناگون نوشته صورت  به نويسان هندي فريد را تذكرهسلسة نسب بابا
  :چنين آورده است ياءولاالينةخز

 هفده واسطه  به و ،پادشاه كابل ،شاه فرخ  به هشت واسطه به سب شريف وين«
فاروق اعظم عمر   به بيست واسطه  به و ،سلطان ابراهيم بن ادهم قدس سره  به

                                                   

  .ه1302، مطبع چرنجي الل، دهلي، 69 ص ،)فارسي(مير خورد كرماني، سيراالولياء   .1

  .1380، مركز نشر دانشگاهي، 168 ص ،1ج  سيد اطهر عباس رضوي، تاريخ تصوف در هند،  .2
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  :رسد اهللا عنه مي بن خطاب رضي
؛ شيخ شعيب؛ )پدر(الدين  حضرت شيخ جمال؛ شكر گنج شيخ فريدالدين

؛ )فرخ شاه كابل  به معروف( الدين شيخ سهاب؛ شيخ يوسف؛ شيخ احمد
شيخ ؛ شامان شاه؛ )ريسمان شاه  به معروف(محمود شاه ؛ شيخ نصيرالدين

؛ شيخ اسحاق؛ شيخ ابوالفتح؛ شيخ عبداهللا واعظ االكبر؛ شيخ مسعود؛ سليمان
؛ شيخ ناصر؛ شيخ سليمان؛ خواجه ادهم؛ حضرت خواجه ابراهيم پادشاه بلخ

دنا فاروق اعظم عمر بن خطاب اميرالمؤمنين حضرت سي؛ شيخ عبداهللا
 .اهللا عنه رضي

، تاريخ فريدي به معروف انوارالفريد شسيد مسلم نظامي دهلوي در كتاب خود
بابافريد  نشين حضرت سجاده ،الدين صاحب كه از ديوان غالم قطببابافريد  ةنام نسب
 در آن از شيخ اسحق تا عمر فاروق و ،هم تحريركرده است را موصول شده شكر گنج
  :درج استطور  اين

شيخ اسحق ابن شيخ ابراهيم ابن شيخ ادهم ابن شيخ سليمان ابن شيخ منصور ابن 
 .1شيخ ناصر ابن شيخ عبداهللا ابن امير المؤمنين سيدنا عمر ابن خطاب

  شكرگنج /شكر گنج ةوجه تسمي
دو در قالب حكايت بيان شده  هر دو دليل آمده كه ،در مورد اين لقب، در كتب معتبر

 روزه، ضعف بر درپي سه پي ةتر آن است كه در نتيجة روز روايت رايج. ستا
دهان گذاشت كه فوراً  به اي چند از زمين گرفت و او سنگريزه كرد و غلبهبابافريد 
با خود گفت كه كار، كار شيطان شايد بابافريد  .شكر تبديل شدند  به ها سنگريزه

همان كار  نيمة شب ضعف غالب شد وباز . باشد و آنها را از دهان بيرون انداخت
باآلخره گرسنگي . او باز آنها را نخورد و ،دوباره شكر شدندها  سنگريزه را كرد و

نماز خود ادامه دهد چندتا از  بهبتواند كه  اين مفرط بر او شدت گرفت و براي
ييدكرد و أالدين، كارش را ت مرشدش خواجه قطب. شكرشده را خوردهاي  سنگريزه

                                                   

  .م1979كراچي، الدين دردائي، نفيس اكيدمي  اهللا ديه چشتي، سيراالقطاب، اردو، مترجم پروفسور محمد معين  .1
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  .1هرچه از غيب رسد نيكوستگفت كه 
روزي بازرگاني براي فروختن  .گفتگوي او با بازرگاني است به حكايت دوم مربوط

ال كرد ؤاو س التجارة سر راه دربارة مالبابافريد  همان وقت .رود دهلي مي  به از ملتان شكر
وقتي  !كه چيست؟ بازرگان تمسخركرد وگفت كه نمك است، شيخ گفت كه نمك باد

بازرگان . ش كه شكر بود، نمك شده استا هتجارالبيند كه مال  رسد مي شهر مي  به نبازرگا
  .2مالش شكر شد شيخ گفت شكرباد و .خواستشيخ آمد و معذرت  نزد  به بالفاصله

  :آغاز نموده است طور ايناش را  و منظومهمنظوم كرده   اين واقعه را بيرم خان
  3از نمك شكر و هشكر نمك شد آن كز  بر كان نمك، جهان شكر، شيخ بحر و

 زمان كودكي شيخ منقول است كه  به حكايت غيرمعروف ديگري هم مربوط
 ،بار مادرش يك. داد او از لب طاقچه شكر مي  به خواند مادرش كه شيخ نماز مي وقتي هر

شكر  ،رود و پس از نماز از همان موضع شيخ مي ،نگذاشته بود ،شكر در محل مورد نظر
  .4شود كه باعث تعجب مادرش مي ،خورد مي دارد و برمي

ملتان رفت و نزد   به بعد از آن. فريدالدين تعليمات ابتدايي را نزد مادر فراگرفت
بار در مسجد، فقه نافع  يك. كرد اهللا را حفظ الدين ترمذي، فقه نافع خواند و كالم منهاج

سيد كه اين چه از فريدالدين پر ،خواند كه خواجه بختيار كاكي وارد مسجد شد مي
. نفع خواهي برد نافعاز : بختيار كاكي گفت .نافع: كتابي است؟ فريدالدين گفت

بخش شما نهاده  نفع من در كيمياي سعادت«: پاي بختيار افتاد و گفت  به فريدالدين
  .ن زمان هنوز هيجده ساله بودآو در  وي داد به و همان وقت دست بيعت »است

بوسي  ي نوشته شده است كه بعد از قدمحكايت خيرالمجالسو در كتاب 
  :بختيار كاكي، فريدالدين اين رباعي را خوانداالقطاب  قطب

  وز لطف تو هيچ بنده نوميـد نشـد    مقبول تو جز مقبـل جاويـد نشـد   

                                                   

كشور  نول) فارسي(اهللا ديه چشتي، سيراالقطاب  ؛78-77، ص)فارسي(ميرخورد كرماني، سيراالولياء   .1
  .م 1993 ،165 -164 ص

  .53- 52 ص في اسراراالبرار، خيارعبدالحق محدث دهلوي، اخباراال  .2

  .همان  .3

  .م1971 ،گر ارالمصنفين اعظم، مطبع معارف، د148 ص الدين عبدالرحمن، بزم صوفيه، سيد صباح  .4
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  1از هزار خورشيد نشد كان ذره به  لطفت بكدام بنـده پيوسـته دمـي   

 :قدري مختلف نوشته استاين رباعي را  شسيد نصير احمد جامعي در كتاب خود

  وز لطف تو هيچ بنده نوميـد نشـد    مقبول تو جز مقبـل جاويـد نشـد   

  2از هزار خورشيد نشد كان ذره به  عونت بكدام بنـده پيوسـته دمـي   

نوشتة   به بعداً. قندهار هم رفت و علوم ظاهر را آموخت  به فريدالدين بعد از آن
دالدين آمده است كه او غزني، بغداد، بخارا، در ملفوظات فري. سيستان رفت به اكبري  آيين

  .سيوستان و بدخشان و جز آن را گشته است و علوم ظاهر و باطن را فراگرفته است
آنها اشاره  به راحت القلوب خوانده و آموخته دربابافريد  ي كهيها از مجموع كتاب

اه علمي دهندة جايگ عنوان كتاب وجود دارد كه هم با ارزش و هم نشان 27شود  مي
  :اند از آن جمله .استشيخ 
/ دليل انساني .4 ؛اسرارالعارفين 3؛ جنيد/ عمده ةرسال .2 ؛شبلي/ العارفين تحفة. 1

 .7 ؛خواجه مودود چشتي/ شرح االولياء .6 ؛سلوك اولياء .5 ؛عالمه شقيق بلخي
ر آثا .10 ؛امام زاهد/ تفسير .9 ؛مفصل .8 ؛قاضي حميدالدين ناگوري/ االرواح راحت
/ قوت القلوب .13 ؛فتاوي كبري .12 ؛حسن سجزي الدين معين/ شرح 11 ؛اولياء

 …الدين سهروردي و شهاب/ المعارف  عوارف .14 ؛ابوطالب مكي

كه در وعظ و ذكر براي بابافريد  علم ةتوان نتيجه گرفت كه داير مي ،از همين آثار
ترين آثار مثل  ل قديمكند در حيطة معارف زمانش بود و شام عوام يا خواص بيان مي

  .شد سهروردي ميعصرش  همآثار جنيد و شبلي تا جديدترين آن مانند آثار 
شش «ي نيز نزد شيخ خواند يها الدين اولياء منقول است كه وي كتاب از نظام

پاره قرآن پيش شيخ فريدالدين تجويدكرد و شش باب از عوارف نيز سندكرد و  سي
  .3»هاي ديگري نيز پيش شيخ خواند بتمهيد ابوشكور سلمي و بعضي كتا

  :كند بيان ميطور  اينبابافريد  خصوصيت تدريس ةدربار ،صاحب سيرالعارفين
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رموده چنان ادا نموده كه شنونده را طاقت هوش فچون نسخه عوارف سبق «
ن حالت كسي بميرد آ اگر در ،لذت بيان ايشان مرا حالتي پيدا شده ،بربوده

  .1»دولتي حاصل نموده باشد
 .بوده استبابافريد   معمول زندگيعبادت و رياضت و مجاهده از اوايل عمر در 

هايي است كه وي انجام داده  دربارة بابا فريد، رياضتهاي  ترين حكايت يكي از عجيب
رياضت بسيار توجه داشتند و آن را از اصول بنيادي خود  به مشايخ چشتيهتمام . بود
. آور است شگفت برانگير و كشيدند، بسيار تأمل آنان مي هايي كه دانستند، زيرا رياضت مي

خود رياضت  به حتي هنگام نماز خواندن يا قرائت قرآن نيز ،گرفتند مثالً دايماً روزه مي
ختم قرآن   به كردند نماز ماندند، سعي مي قرار بود شب را بيدار مي دادند و اگر مي

خواندند  كه اگر قرآن مي د، و يا آنكنن يعني در دو ركعت، كل قرآن را تمام ،بخوانند
ترين مسائل  يعني در جزئي ،كردند كه بر روي يك پا و يا ايستاده قرآن بخوانند سعي مي

  .نقش اصلي داشت ،شان رياضت كشيدن زندگي اعتقادي
كه در مقام  چاچآن بود كه در چاه مسجد جامع بابافريد  هاي اي از رياضت نمونه

درختي كه روي آن   به شب او را هر يعني تا چهل روز ،يده معكوس كشاُچه است، چّل
آمده  سيراالولياء در .آوردند كردند و او را صبح بيرون مي چاه بود، داخل آن آويزان مي

  .2اين عمل تنها مرشد و مؤذن مسجد خبر داشتند تا ريا نشود دربارة است كه
شب، همان را  ت و هنگامسنش آن مي در وقت استراحت گليمي داشت كه روز بر

  .3شد داد و البته پاهايش بر آن جا نمي بستر قرار مي
 ةنزد خليف  به دهلي و به الدين حسن سجزي از اجمير نقل است كه زماني معين

را نظركرد و گفت آيا كس ديگري هم  الدين بختيار كاكي آمد و مريدان او خود قطب
او  گفت، بيا تا برويم و. است ه نشستهمسعود نام فقيري در چّل: و او عرض كرد ؟مانده

كردن  تعظيم  به وقتي كه در حجرة او آمدند فريدالدين از شدت ضعف قادر .را ببينيم

                                                   

  .ه 1311، دهلي 52 ص اهللا جمالي، سيرالعارفين، حامد ابن فضل  .1

  .70 ص رد كرماني، سيراالولياء،ميرخو  .2

  .98، صش1383خيارفي اسراراالبرار، تهران محدث دهلوي، اخباراال عبدالحق  .3



  86  قند پارسي

  

سوزي؟ بيا تا ما و تو  اين بيچاره را تا كي در مجاهده مي: العارفين گفت سلطان. نبود
العارفين و بازوي چپ حضرت  پس بازوي راست حضرت سلطان. عطاسازيم

 كن و يا جل جالله فريد را قبول: آسمان نمود و گفتسوي گرفته روي  االقطاب قطب
آواز برآمد كه فريد را برگزيدم و فريد، فريد دهر و . درويشان اكمل برسان ةمرتب  به

  .1وحيد عصر است
عموماً با شربتي . نهاد سر بر عصا مي. اي نداشت دنيا عالقه  به زيست و او با فقر مي

در لنگرخانه غذاهاي متنوع بود، ولي او . كرد افطار ميكه كشمش درون آن بود، 
از ارباب قدرت و . نياز بود با وجود فقر از مال دنيا بي. خورد نان چاودار مي. خورد نمي

ثير فيوض و بركات أالدين بلبن تحت ت سلطان غياث. جست ثروت دوري مي
  .اند اميدهن »خيراالعصار«را  رخان زمان اووكه م چنان. بابافريدالدين بود
  :رقم كرده استطور  اين ،اخالق و كردار او به الدين اولياء راجع خواجه نظام

يعني پيوسته  ،وبيش ستيدي شب كم قيام نيم  به ،بود در خانهشد خلق حد نآمدو«
 رونده را ازو و آينده  ،از كرم خداي تعالي ،در بازبودي و طعام و نعمت موجود

 .رديكيشان نيامده كه او را چيزي نصيب نخدمت ا هكس ب هيچ ،ن نصيب شدهآ
  .2»آدم ميسر نشود كس را از بني عجب قوتي و عجب زندگاني كه هيچ
كه همواره مورد تكريم عام  ،رود شمار مي  به بابافريد از جمله اشراف بزرگ صوفيه

 هقار شبه بهشهرت او . افتندتش ديدارش مي  به و امرا و سالطين ،و خاص بوده است
  . مصر هم رسيد  به بلكه تا ،دبونمحدود 
طرف  به از مرمر سفيد ساخته شده است كه دو در دارد؛ يكيبابافريد  كوچك ةمقبر

 ةدرواز«طرف شمال است و   به نام دارد و ديگري »نور ةدرواز«شود كه  شرق بازمي
 .و قبر پسر بزرگشبابافريد  در داخل مقبره، دو قبر قراردارد؛ قبر. شود ناميده مي »بهشت

زيارتگاه بسيار . استشده  زيارتگاه مردم اعم از مسلمان و هندو ،آرامگاه او هامروز
در ابتدا مقبره و . در پاكستان قراردارد پاكپتناست و در شهر شده وسيع و گسترده 

                                                   

  .167ش، ص1385اهللا ديه بن عبدالرحيم چشتي، خواجگان چشت سيراالقطاب، تهران،  .1

  .75- 74ميرخورد كرماني، سيراالولياء، ص  .2



  …خدمات ادبي و اجتماعي بابا فريدالدين مسعود گنج شكر  87

  

زيارتگاه تماماً از مرمر بنا . الدين اولياء ساخته شد تحت نظارت نظامبابافريد  زيارتگاه
. شود رين و اداره اوقاف بين فقرا تقسيم مييتوسط زا به روز هر يغذاي نذر. شده است

پردازند و  زيارت مي  به روز در اين مكان هر هزاران نفر. استباز  هساعت24زيارتگاه بابا 
شود، غذا  شان برآورده مي زماني كه منت ، وكنند آرزوي خود منت ميبه براي رسيدن 
  .كنند رين تقسيم مييبين فقرا و زا

  حيثيت شاعر  هافريد بباب
 بلكه او در نثر و نظم فارسي نيز دست داشت و ،بابافريد فقط يك صوفي نبود

سربرايوكف . اند او نسبت داده به اشعاري هاي عربي، فارسي، اردو و پنجابي زبان  به
)(serebrayokov  او   به نامه نصيحت نام  به اي منظومهادبيات پنجابي، نويسندة كتاب

دوبيتي در  123گويد  و همچنين مي ،زبان ملتاني دارد به چهل بيتداده كه  نسبت
  .1شهرت دارد) عارفانههاي  دوبيتي(اشلوك  به جا مانده كه به هاي گوناگون از شيخ وزن

تمام  اتفاق نظرِ  به هاي بارز شيخ فريدالدين حيات ادبي و ذوقي اوست كه از ويژگي
  .نخستين سخنور شعر پنجابي استنويسان و مؤرخان ادبيات پنجابي، او  تذكره

اولين شاعر پنجابي فريدالدين مسعود است كه در زمان «: نويسد شيراني مي
  .»كرده است يالدين بلبن زندگي م غياث

آن مفصالً  كرده است و در تأليف شكر گنج بابافريد به اي راجع هاشمي، تذكره
زبان  شيرينبابافريد  ونو اشعار اين عارف بزرگ را آورده و معتقد است كه چ احوال

  .معروف شده است شكر گنج لقب  به همين مناسبت  به ،بوده
) بزرگان كيش هندوان(يان گ، جوشكر گنجبابافريد  كه پيش از« :نويسد قريشي مي

و كسي كه  ،نوشتند مي) مذهبي هندوانهاي  در نظم(كالم خودشان را در اشلوك يعني 
 گفته اولين بار زبان محلي پنجابي را را ترك يعني زبان جوگيان پراكرتو  آب بهرنش

  .2است شكر گنجبابافريد  و اين شعر سرودة همين ،خط فارسي نوشته  به
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سر بردند، و در آن  به تقريباً تمام عمر در ناحيه پنجاببابافريد  از آنجا كه خانوادة
ي، مركز شعر و ادب فارسي شده بود، زبان محلي پنجاب ،الهورجاي   به پنجابزمان 

و همين بود  ،رونق بيشتري گرفت پنجابدر  -الهوررغم حضور زبان فارسي در  علي
  .سلسلة تبليغ اسالم را آغازكردند ،زبان پنجابي به ،كه عارفان و صوفيان آن زمان

گاه شعر  تبليغ اسالم را با زبان و شعر فارسي شروع كرده بود و گاهبابافريد كه  اين با
البته ابياتي از . سروده است، در شعر فارسي صاحب ديوان نبود فارسي مي  به عارفانه نيز

  :مانند اين رباعيات. او باقي مانده است
  در كوي خرابات پريشان كـرده اسـت    عشق تو مرا اسير و حيران كرده اسـت 

  ؟اسرار تو در دلم كه پنهان كرده اسـت   همه رنج و محنت اي دوست ببين با اين

* 

  به يك لحظه سر در ثريا كشـيد    كشـيد چو درويش را كـار بـاال  

  دم سر از عشق باال كشيد كه يك  درياي عشـق  گردد به چنان غرق

*  
  در روز دواي شــخص بيمــار كنــي  ب نمـاز بسـيار كنـي   ش گيرم كه به

  1صد خرمن گل بر سر يك خاركني  غصـه و كـين خـالي    ني زتا دل نُك
1

  :ابيات زير آمده است النفايس مجمعدر 
  زنـم  بر طريـق دوسـتي در مـي     زنـم  حر بر آستان سر مـي هر س

  زنـم  در ميان خاك و خون پرمي  بسـمل بـر درت   همچو مرغ نيم

  2زنــم مـن بــر آن اهللا اكبـر مــي    كنـد  او مرا در عشق قربان مـي 

  :طور مثال مالحظه بفرماييد  هچندين رباعيات از متن ب
  ددن قــدم نگــر آتــا باشــد از   آن عشــق كــه بــود كــم نگــردد

  3بازيچــة شــهوت جــوان اســت  عشقي كه نه عشق جاودان است

* 
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  ه در كار آيـد گچون ديده بديد آن  اصل همه عاشـقي ز ديـدار آيـد   

ـ در دام بال نـه مـرغ      1طمع نور در نـار آيـد   هپروانه ب  يار آيـد هش

* 

  كوشـش نبايـد فـزود   ه كه روزي ب  بـردن چـه سـود    به شغل جهان رنج

ــه دنبــال روزي چــه ب   2تو بنشين كه روزي خود آيد پديـد   ايــد دويــدب

دهند كه كالم شيخ خيلي ساده، شيرين، روان و عارفانه است و  اين اشعار نشان مي
البته افكار و فرهنگ پنجابي در بعضي . افكار پيچيده و دور از قياس در آن نيست چهي

  .شود اشعار او ديده مي
) اميرخسرو دهلوي ازپيش حتي (است  او نخستين كسي ،يياز لحاظ فن شعرگو

در  شكر گنجبابافريد  در واقع. پرداخته است ترويج شعر فارسي، با آميزة هندي، به كه
تحوالتي در شعر فارسي پديدآورده  ،اولين كسي است كه از لحاظ فن شعر قاره شبه

مقبول عام  ،بعد از بابافريد، همين روش را اميرخسرو دهلوي هم اختياركرده. است
 .است شكر گنجبابافريد  لذا باني تحول اين قبيل شعر فارسي. گرديد

كرده بود،  نظر دقيق مطالعه به محيط خود را شكر گنجبابافريد  حقيقت اين است كه
زبان   به در زبان محلي، يعني ،لذا چشم دوربينش دريافت كه اگر عالوه بر زبان فارسي

اين بود كه او . تر و مؤثرتر خواهدبود پنجابيان آسانپنجابي، اسالم تبليغ شود، براي 
همين  كرد و زبان پنجابي بيان  به بار اولين ،جاي زبان فارسي به افكار عارفانه خود را

  .شود عنوان نخستين سخنور شعر پنجابي يادمي  به است كه از او

  بابافريد هاي پيام
مكتب ارشادي او . ن اسالمي استهاي عرفا مبتني بر تعاليم و آموزشبابافريد  هاي پيام
ه هند و پاكستان قار شبه گسترش اسالم در به ترين مراكزي بود كه از مهم پتن پاكدر 

ها را با دعا و  گماشت و بيشتر شب تزكية نفس همت مي به او. كمك شاياني كرد
  .گرفت شماري را تا شب روزه مي كرد و روزهاي بي صبح مي  مناجات
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دهلي آمد و  به )شهركي در شمال غربي( هانسياز بابافريد كه  اين اند پس از گفته
اي را  ناگزير روزهاي پرمشغله، الدين بختيار كاكي پس از مرگ استادش قطب

حضور در مجالس رسمي   به و برايش اسفبار بود كه بخشي از اوقاتش ،گذرانيد مي
براي  هانسيز ا سرهنگانام   به چيز در همين روزهاست كه مردي نادار و بي. بگذرد

 شيخ را گاهروزي سحر ،مدتي سرگردانيپس از و  ،آيد دهلي مي به زيارت شيخ
فهماند  او مي  به افتد و با اشك و آه بر پايش مي. بيند هنگام بيرون آمدنش از خانه مي  به

ين سخن سخت متأثر ا شيخ از. »بودي ديدارت آسان بود هانسيوقتي در ! اي شيخ«كه 
ميان مردم  درو بيشتر  ،هانسي برگردد به گيرد آيد و تصميم مي يخود م به شود و مي

هاي انساني خود را  پيامبابافريد  هنگو و بدين. دنگذاربباشد و اوقات خود را با آنان  
 آموخت كه مشاغل دنيوي را مي. آموخت هاي روزگار خود مي مريدان و انسان به عمالً

  .ها ارج نهند مقامها بيش از  انسان  به چيزي نينگارند و  به
 امالكي كه. منزلتي برابر داشتند ،غني آنجا فقير و. اش براي همه بازبود هخان درِ

 آمد دستش مي به و آنچه را ،ورزيد بخشيدند از پذيرفتن آن امتناع مي او مي به
هاي صادقانه و ارزشمند شيخ  بخشيد و همين تعليمات و آموزش حاجتمندان مي به

 بسياريهاي  ها گردند و قبيله اري از جوكيان هند روانة خانقاهبود كه سبب شد بسي
  .اسالم داخل شدنددين  به

دربارهاي امرا و ملوك  به المقدور از آمدورفت آموخت كه حتي به مريدان مي
گونه تباه نسازند و خود را پايمال  نظر كنند و شخصيت و مقام خويش را بدين رفص

  :كالمش در اين مورد چنين است .حوايج و نيازهاي مادي نگردانند
ندارند، بلكه از  انديگر به و درويشان كامل، حال ايشان آن است كه احتياج«

با حصول غرض و حاجات ايشان را . ديگران ايثاركنند به نعمت خود
دربار امرا و ملوك براي  به چون درويشان دعوي درويشي كنند و. بازگردانند

البد  دست آرند يا درخواست قوت به زيحصول دنيا آمدورفت دارند تا چي
زيرا اگر در وي  ،تحقيق بدان كه آن درويش از نعمت حق محروم است ،نمايند

جايي كه . كسي نكردي به و توقع ،بر در مخلوق نرفتي نعمتي بودي هرگز
و حق سبحانه و تعالي بر درويشان  ،درويش است آنجا هيچ توقع گذرندارد
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كسي  هر كه ،دست ايشان داده است  به زانة مملكتنعمت گشاده و خ صادق درِ
. اند و بديشان توقع دارند يشانواغنيا محتاج در. دهند خواهند مي چه مي هر را

  .1»؟ديگري چه احتياج باشد به درويشان را

  آثار شيخ فريدالدين
الدين  يعني خواجه قطببابافريد  ملفوظات پير و مريد ،اين كتاب :فوائدالسالكين. 1

اين كتاب . رسم چشتيان گردآوري كرده است  به ار كاكي است كه شيخ آن رابختي
 يعني از رمضان ؛بسيار مختصر است و فقط ذكر هفت مجلس در آن آمده است

مدت چهار ماه، توانسته است در اين مجالس   به 584الحجه  هجري ق تا ذي 584
  .حضور يابد و مطالب آن را بنويسد
و تحير، اخفاي راز، مردان كامل، مردان غيب و  موضوع كتاب سلوك و درويشي

شده ن وشتهاي ن فصل جداگانه موضوع هر براي اسراراالولياء البته مانند. كشف است
 الدين بختيار، بعضي از اقوال و وقايع عالوه بر پند و اندرز و نصايح خواجه قطب. است

ت خواجه يا مصاحب. الدين چشتي اجميري نيز آمده است زندگي خواجه معين
 روش. الدين و حميدالدين ناگوري از مطالب ديگري است كه در آن بيان شده است قطب

  .2دهد مريدان خود نصيحت و پند مي  به مرشد كه آميز است گفتگو پندآميز و نصيحت
اين اثر رسالة مختصري است در موضوع تصوف، چنان كه پير و مرشد  :گنج اسرار  .2

شيوة كتب عرفاني از لغاتي   به زد و براي مخاطبشآمو روحاني، اسرار طريقت مي
برد و نگارش كتاب عالمانه  كار مي  به همچون اي عزيز، عزيز من و بدان اي عزيز

  :ين كتاب چنين استامتن  اي از نمونه .شيوة كتب فلسفي نزديك است  به است و
من : آنگاه دل گفت .نور دل، نهصدهزار سال از حضرت باري تعالي جدا ماند«

من تو را : خداوند فرمود. ي آورميهمه مدت تاب مقاومت و جدا توانم اين نمي
 آنگاه .ام؛ لذا نهصدهزار سال ديگر جدا ماند براي اظهار وحدانيت پديد آورده
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 ةتعالي تازيان باري. قدر آب ريخت كه بحرالحيوان شد از چشمان خود آن
خداوند . ر گردش بودمانند آسمان د ،شعله ظاهر گرديد خشم زد كه از آن دو

از جزء  كرد و از جزء اول سر را خلق كرد ي تقسيمياجزا به دل را متعال نور
اجزاي نور تا  ةآنگاه بقي. وجود آمد  به و از سوم نور ،ها خلق شدند دوم جان

بعد از آن آفريدگار عالم  .نهصد سال ديگر در اين عالم وسيع سرگردان بودند
. آسمان را آفريد از نخستين گوهر زمين و. ردآو دوجو هاز نور، ده گوهر ب

گوهر سوم كرسي، گوهر چهارم لوح، گوهرپنجم قلم، . گوهر دوم عشق است
گوهر هشتم شمس، گوهر نهم  المعمور، گوهر هفتم دوزخ، گوهر ششم بيت

  .»هم تركيب شدند و اين دل خزانة الهي است تمام اين گوهرها با. قمر
مترجم آن . با ترجمة اردو منتشر شده است و رسيگنج اسرار با متن فا ةرسال

  .و ناشر آن ملك چين دين، تاجر كتب كشميري بازار الهور ،پيرغالم دستگير نامي است
االصفياي شيخ بن شاه مكي از مريدان ةنام و ذكر اين رساله در تذكر :نامه جوگي  .3

 .1ق آمده است هجري 951 تأليف سيد حسين خوندمير

نظر  به )502به شماره (است  پيشاوراي از آن در دانشگاه  نسخه :هرساله وجودي  .4
هندي و اديان مختلف آن هاي  كه اين رساله را نوشته است با انديشه هر ،رسد مي

  .آشنايي كامل داشت و قصد تطبيق عرفان هندي با عرفان اسالمي داشته است
  :اي از متن نمونه

رود آن را در هندوي ناسك كفون  فاما از اين دوازده انگشت دم بيرون مي«
رود آن را در هندوي شمس كفول  فاما شانزده انگشت دم بيرون مي .گويند
حق . رود در هندوي برهنه كفول گويند فاما چهار انگشت دم بيرون مي. گويند

حمل؛ سر؛ ثور؛ گردان؛ : تعالي بر آسمان را دوازده بروج گذاشت چنانچه
؛ اسد؛ سينه؛ سنبله؛ ميزان؛ عقرب؛ ذكر؛ جوزا؛ هردو دست؛ سرطان؛ پستان

  »…ها قوس؛ ران
ملفوظات اصطالحات عامي است كه در . بخش ديگر آثار وي ملفوظات وي است
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مانند سهرورديه و نقشبنديه و همين فرقه چشتيه رواج داشته است و ها  بعضي فرقه
ن اول بود تمامي اين شيوه بود كه يكي از مريدان شيخ كه معموالً از مريدا به نگارش آن

شيخ خود نشان  به آورد و در بعضي مواقع حتي نگارش درمي  به سخنراني وي را
ترين  از معروف. داده اصالح شود تا اگر جايي اشتباهي و يا كژفهمي رخ ،داد مي

  .اشاره كرد حسن سجزي ةنوشت ادؤفوائدالف به توان ملفوظات مي
ادبي، سياسي،  ةاز جمله جنب ،نگارش ملفوظات از چندجنبه حائز اهميت بود

سو نگارش مريد شيخ است و از سوي ديگر چون  ملفوظات از يك. تاريخي و اجتماعي
  .خود شيخ نسبت داد به توان كرد و تفكري در نگارش آن نداشت مي مريد امال مي

در ادامه  كه ،اند آوري كرده را دو مريد وي جمع شكر گنج ملفوظات شيخ فريدالدين
  راحت القلوب .2 ؛اسراراالولياء. 1 :شود معرفي مي ههريك جداگان

  اسراراالولياء
قلم مريد و جانشين و خادم و داماد وي بدرالدين اسحاق در   به ملفوظات وي است كه

گذاران و درويشان، توبه، خدمت بزرگان كردن  فصل در اسرار عشق اوليا، ذكر شب 22
 گاهي رباعي و دوبيتي. يرايه استپ نثر اين كتاب ساده و بي. فراهم آمده است… و
كردن مخاطبش از  البته شيخ براي مجاب. شود زبان شيخ براي تاييد سخنش بيان مي  به

برد كه  نيز بهره مياست استشهاد قرآني و احاديث كه پر از حكايات كالم بزرگان چشتيه 
  .دارد ن وجوداز اين كتاب نسخ خطي فراوا. بينيم مي القلوب راحتعيناً همين شيوه را در 

 king’ No: 35اي  نشانه  به كمبريجدر دانشگاه  اسراراالولياء نسخة خطي از كتاب

 هانسوي بر آن نسخه عبدالشكور ولد محمدرضارا وجود دارد كه كاتب خود نامش 
 )قم( اهللا مرعشي آيتدر كتابخانة  ،نسخة خطي ديگري از اين كتاب. است نوشته

نام محمدحسين بن   به دست كاتبي به 1254ر سال موجود است كه د 5622شماره   به
پاكستان نيز  بخش گنجخانه  كتابهاي  در فهرست نسخه. محمدسعيد نگاشته شده است

 .1شود يافته مي 13916شمارة   به نسخة خطي ديگري از اين كتاب
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چاپ سنگي رسيده  به لكهنوي هند دربار نيز  و يك كانپور درقبالً  اسراراالولياء
خوش خط است سالم، خوانا و بدون افتادگي با  كمبريجاي كه در دانشگاه  هنسخ. است

 صفحه با قطع كوچك است كه 400اين نسخه مشتمل بر . نستعليق نوشته شده است
  :شود سطر است و با اين عبارت آغاز مي10صفحه شامل  هر

ب ر قلوو تمم بالخير، الحمدهللا الذي نور يس رباهللا الرحمن الرحيم  بسم«
العارفين بنور معرفته و فضل احوال المحققين علي العالمين بكمال فضله و 

حد  حمد بي. لخلقه ةسيلوالسالم علي نبيه و حبيبه الذي كان و ةحكمته والصلو
عد مر حضرت صمديت را كه از فيض فضل او فوائد الفاظ درربار  و ثناي بي

االصفيا،  االنبياء، تاج العالمين، وارث االولياء، قطب المكارم، سلطان صاحب
سمع اين درويش  به الزاهدين، فريدالحق والشرع والدين العارفين، برهان شمس

  .1»رسيد، فوايد آن را نوشته اين مسائل را نام اسراراالولياء نهاد مي
  :گيرد و با اين عبارت پايان مي

ازده پس اين بود از اسرار و انوار كه از لفظ درربار شيخ االسالم در مدت دو«
اگر بعد ازين گوهرجان را . درين مجموعه نبشته آمد ،سال شنيده شده است

آن  ،درري كه از لفظ مبارك ايشان شنيده خواهد شد هر ،حيات خواهد بود
  .2»نبشته خواهد افتاد، ان شاءاهللا تعالي

 106، چاپ شده مشتمل بر كانپورواقع  كشور منشي نولمطبع  دراي كه  ولي نسخه
 ،نامش را در پايان ،و كاتب اين نسخه. سطر است25صفحه شامل  هر هصفحه است ك

م مرقوم  1860ماه جنوري  به و سال طبع را بار چهارم. سيد محمدابراهيم نوشته است
  .كرده است

  :استفصل  22ترتيب زير شامل  به اسراراالولياء
  ؛آن در ذكر اسرار عشق و جز :فصل اول

                                                   

قاره دانشگاه سيستان و  طيبه معصومي، نگاهي به نسخة خطي از اسراراالوليا، فصلنامة مطالعات شبه  .1
  .98 ص ،1391سال چهارم، شمارة سيزدهم، زمستان  ،بلوچستان

  .همان  .2



  …خدمات ادبي و اجتماعي بابا فريدالدين مسعود گنج شكر  95

  

  ؛درويشاندر ذكر متعبدان و  :فصل دوم
  ؛جز آندر ذكر رزق و  :فصل سوم

  ؛جز آندر ذكر توبه و : فصل چهارم
  ؛در ذكر خدمت بزرگان :فصل پنجم
  ؛در ذكر تالوت قرآن :فصل ششم
  ؛در ذكر سورة اخالص :فصل هفتم
  ؛جز آندر ذكر خرقه و  :فصل هشتم

  ؛در ذكر گليم و صوف :فصل نهم
  ؛در ذكر محبت :فصل دهم

  ؛در ذكر خوف و محبت: ل يازدهمفص
  ؛در ذكر طاقيه: فصل دوازدهم
  ؛در ذكر درويشي: فصل سيزدهم

  ؛در ذكر محبت و عداوت: فصل چهاردهم
  ؛در ذكر حسن عقيده: فصل پانزدهم

  ؛در ذكر مصافحه و بوسيدن دست: فصل شانزدهم
  ؛در ذكر طوايف متفرقه :فصل هفدهم

  ؛ماء و مشايخدر ذكر عل: فصل هجدهم
  ؛در ذكر امساك باران: فصل نوزدهم

  ؛در ذكر كشف و كرامات :فصل بستم
  ؛در ذكر تعظيم: فصل بيست و يكم
  ؛جز آندر ذكر رنج و محنت و : فصل بيست و دوم

  :شود ابتداي هرفصل با نام آن فصل و با اين عبارت آغاز مي
برلفظ . بوس حاصل شد پايدولت . فصل هشتم در ذكر خرقة فقيران افتاده بود«

  »…كه مبارك راند
فصل يازدهم سخن در «مثالً : برد گاهي نيز از مشايخ حاضر در جلسه نام مي

الدين  موالنا برهان. بوس حاصل شد دولت پاي. ذكرخوف و توكل و جز آن افتاده بود
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  .»هانسوي و شيخ بدرالدين غزنوي و عزيزان ديگر حاضر بودند
  :اراالولياءاسر اي از متن نمونه

دهد برفور  فرمود كه اي درويش وقتي مجنون شنيد كه ليلي صدقه مي«
بايستاد ليلي همه را  .برخاست كاسة چوبين بر دست كرد پيش در ليلي رفت

مجنون برفور در  .برخاست و درون رفت .مجنون را هيچ نداد .چيزي داد
را هيچ وت ؟!كني كردند كه اين چه رقص است كه تو مي خلق طعنه .رقص شد

آري اگر چيزي نداد باري اين مقدار  :مجنون گفت !نداد و التفات برتو نكرد
  .1»بديد كه مجنون است

  القلوب راحت
در . الدين اولياء بدايوني است نام نظام به ملفوظات شيخ فريدالدين از خليفة ديگر وي

نيز  فوائد السالكين العارفين و االرواح، دليل انيسهمان تعاليم هست كه در  القلوب راحت
تر فهميده  تر است و بعضي مسائل از طريق آن روشن اما اين كتاب مفصل. آمده است

اي از تعاليم او از كتاب  نمونهبابافريد  براي آشنايي با انديشة عرفاني .شود مي
  :شود نقل مي القلوب راحت
. اشدپوش و خودفراموش ب درويش بايد پرده مثالً. صفات درويش متعدد است«

درويش بايد چهار خوي را . پوشي ، پوشيدن عيب بندگان است مقصود از پرده
گوش را كركند تا آنچه  ؛چشم را ببندد تا عيوب بندگان خدا نبيند :رعايت كند

را بشكند تا در ها  زبان الل كند تا سخن ناشايسته نگويد، پا ؛نااليق است نشنود
سي را حاصل شد، او درويش اگر اين چهار ك. جاي ناشايست قدم نگذارد

جاه و مال دنيا گرفتار شد، او درويش  به كسي كه. و اال دروغگو است ،است
 .2»بلكه مرتد طريقت است ،نيست
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