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  و نقش تصوف در آنقاره  شبه ورود اسالم در
ل شونده يتبد يو تقاضاها ياسالم ةالزم است كه جامع يتصوف اسالم ةمطالع يبرا
در  يصوف كرد عملطرف نوع  كيم تا از يطور كامل مور توجه قرارده را بهاست يس

و محركات اصل  يو مذهب ينيد يها هيگر نظريطرف دو از خ مشخص شود، يتار
ار يآنان بس رفتاروضعيت  رده تالش يافكار صوف بررسي در. معلوم گرددز يپرورش آن ن

ت را يخ وضعيتاررهبر قرار دادن با كه ما  يتا زمانشود  نميعملي ن ياست و ا يضرور
  .ميل نكنيه و تحليتجز

وجود   ه در آن بهيصوف ةن طبقيهستند كه اول يتيوضع منظرِ پس بستر و بصره و كوفه
ن ياولاين دوشهر  .برپا كرده بودند ياديكه فرمانداران در آن ظلم و ستم ز ييجا. آمد
زمان . شد گر جهان پخشيد يبه جاهاتصوف جا نهضت  نيو از هم ،بودند صوفيه كزامر

هاي شاخص صوفيان  چهرهن دوره يدر ا. ديم مقررگرد850 يال 661 هين دوره از صوفيا
ن يت ايوضع. بودند …م ادهم وي، ابراهرناي، مالك دي، حسن بصريس قرنياوشامل 

  .1ذكركرده است ءاياالولةدر كتاب خود تذكر نيشابوري ن عطاريدالديفررا بزرگان 
. نه عرب و هند قطع شديريدسياسي روابط  ،منور شد ياز نور اسالمكه عرب  يزمان

عرب به ديار خود از  يها يو با كشت ،شروان خود را ادامه دادنديتاجران مسلمان كار پاما 
 ياسي، روابط سينگذشت كه به همراه روابط تجار يمدت. كردند يوآمد م هند و لنكا رفت

  .ند نبوديآ چنان خوش ن روابط آنيز ادر آغا يول ،ز دوباره شروع شديآنها ن
 يشود به فاصله كم يها ذكر م خيهند كه در تارقاره  شبه و ين ارتباط عرب اسالمياول

حكم بن  ،در زمان حضرت عمر. داد يرو رضزمان خالفت حضرت عمردر از آغاز اسالم 
 يها برا يرانيا .كرد با آنها مقابله يرانيارتش ادر مقابل عمرو به دفاع خود از منطقه سند 

و ظلم  يريل دليخ  به دليدر تارها  عرب .نددفاع خود از منطقه سند ارتش را خواسته بود
هر از قبل اد. راجا داهر حكمران سند بود زمان در آن .ندو ستم خود معروف بود

 .قتل رسانده بودند پناه داده بود  د بن اسلم فرماندار مكران را بهيكه سع ييها عرب  به
  .مناسب نپنداشترا جنگ با راجا  يبر هند بود و و يوقت مخالف لشكركش ةفيخل
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اد ي به وي آدمي رافتوحات  سلسلة ،ن شدينش تخت يكه محمود غزنو يزمان
ن يسبكتگپدرش داد كه  را ادامه يپال جنگ يه راجا جيمحمود عل. اندازد يسكندر اعظم م

را  ياتك و يكيدر نزد يمحمود غزنو. م آغازكرده بود1001در سال 
فتح كشورها و و ، يروزيپ ميل بهتنها  نهدر فتوحات خود سلطان محمود  .داد شكست

خود شعرا و  ةو در قلع ،داد ز نشانيعلم و ادب را ن يبلكه سرپرست ،كردن اموال جمع
 در درباركه دربار محمود بود  ييها اشعار و نوشته. كرد را دور هم جمع يبزرگ يعلما

، ي، عنصري، فردوسيمحمود غزنو ةدر عرص. ران و توران نبوديداران اك از فرماني چيه
  .مشهور بودند يو فرخ يعسجد

م يشتر قابل تعظياز همه ب يرونيبدانشمند برجسته ابوريحان  هيغالباً در زمان غزنو
گر از يد يكي. بعد از وفات محمود كامل كرد يرا مدت لهندتحقيق ما كتاب يو. بود
را در يز .الهور بوددر پايتخت غزنويان  گرفتن علم و فن زمان رونق آنرات قابل ذكر ييتغ
ن يل اين دليهم  و به ،م شدنديآنجا سفركردند و مق بهاز اهل علم و فن  ياريبسزمان  آن

ابن  يكه عل يچنانچه زمان. گشت لياسالم تبد ةض آنها به مركز اشاعيز از فيشهر ن
آورد و  ياد ميبه  يليرا خ يمحبت غزن يو ،آورد فيتشر به اين شهر يريعثمان هجو

ن وقت ياما در ا« :؛ ازجملهآمده است صي در اين خصواتيالمحجوب روا در كشف
ما از  ،رسها اهللا ماندهحن ين ممكن نگشت كه كتب به حضرت غزنيش از ايپ

  .»ام ان ناجنبشان ماندهيار هند در ميكردند كه من اندر د تيشكا
كرد كه  سيتأس يدر الهور خانقاه نيز ،علم و فضل بود انيبمركه از  ،يابونصر فاراب

ديگر  ازو بلخ و بخارا از آهسته  و آهسته ،پناه بود يگر بزرگواران جاياهل علم و د يبرا
ر بالد يو جوق جوق تشنگان علوم از سا«. ن منطقه آمدنديبه ا علما و دانشمندان دياران

ذالك غيرراق و بخارا و سمرقند و خراسان و كاشغر و ماوراءالنهر و ع يها تيهند و وال
  .»دآمدينو در حدود الهور پد يك آبادانيكه  چندان ،شدند يع منتفع ميرات منياز آن خ

كسوتان  شياز پ و ةقيقةالحقيحدارزشمند  يمثنو صاحب ،ييشاعر معروف سنا
گ مداح بزرهاي خود، ديوان  و عالوه بر هنرآفريني ،ساكن آن ديار بودز يتصوف ن

  .كرد مرتب را نيزمسعود سعد سلمان 
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 يول ،د شهر الهور بودين فروغ را ديشتريكه ب يشهر يدر زمان غزنواگرچه 
ديار نه تنها از شهرها در آن . سند و ملتان بودنددوشهر  م اسالم در منطقهيقد ةگهوار

 خيسند مزار ش راگر د. آوردند يف ميخ تشريز علما و مشايعرب بلكه از بالد عجم ن
ن پاك و هند يم، در سرزميرا حساب نكن ،كشور بود كيكه در آن زمان حاكم  ،ابوتراب

ن يالد يخ صفيمزار ش) منطقه بهاولپور(در منطقه اوچ  يگاه اسالم ارتين زيتر يميقد
بود كه  يو ةو خواهرزاد يشاگرد خواجه ابواسحاق كازرون يو. است يكازرون يحقان
  .شدآفاق  ةخود شهر يانو روح يغيتبل يها ل تالشيبه دل

خ يش ةدربار فوائدالفواددر كتاب نيز الدين اوليا  المشايخ حضرت نظام سلطان
  .است ي به ميان آوردهذكر ين كازرونيالد يصف

اوچ را  ياد روستايسد بنينو يم ارياخباراالخدر كتاب  نيز عبدالحق محدثخ يش
  .گذاشته است ين كازرونيالد يصف

شتر يل هم بيخ اسماعيكه از ش يعالم. بودند يخ متعدديشام و علما ويعالوه بر 
. بخش معروف بود بود كه به داتا گنج يوغزن يريبن عثمان هجو يخ عليمشهور شد، ش

 ةدر اواخر عرص يسلطان مسعود ابن محمود غزنو ياسالم يكشورها به بعد از سفر
را  يمسجدجا رسيد، و در آنبه الهور از دانشمندان نفر  بيستبه همراه حكومت 

و  ندداد ن مكان درس هم يدر ا يمدتكرند  علمايي كه او را همراهي مي. ركرديتعم
ن ياسالم آوردند از ب در آن زماناز افراد  يليخ. ندشدف مشغول يلأف و تيسپس به تصن

بعد از  ، وبود شده معاون الهور ين مسعود غزنوبكه از طرف مودود ا» راجو يرا«آنها 
هنوز هم خادم مزار  يو افراد از نسل و نهاد، يخ هنديرا ش يب ومسلمان شدن  لق

  .هستند يو

  هندقاره  شبه تصوف در يها سلسله
  هينقشبند ةسلسل

-718( يين محمد نقشبند بخاراياست منسوب به خواجه بهاءالد يقيه طرينقشبند
خواجه  يرانيعارف ا به خواجگان كه اصل آن ةمنشعب از سلسل يا ، شاخه)ه  791

  .گردد يبازم يسف همدانوي
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اقتدار مغوالن در  ةافت و به خصوص در دورين سلسله در هند هم نفوذ يبعدها ا
قه يطر نين غالباً به ايسرزم ن آنيو سالط ،خ آنها قابل مالحظه بودير و نفوذ مشايهند تأث

  .به شاه نقشبند ارادت داشتنيز  يمور گوركانير تيند اميكه گو چنان؛ ندمنسوب بود
قت او در يطر. قت شمردين طريانگذار و مؤسس ايتوان بن ين نقشبند را نميءالدبها

 يوسف همدانيكه خواجه  يقه و سلوكيطر. قت خواجگان استيقت دنبالة طريحق
. ان نهاده بونديبن )ق575درگذشت ( يو خواجه عبدالخالق غجدوان) ه 535-440(

و مصلح  ييافته بود، محيم ينان عبدالخالق تعلين كه خود از جانشيخواجه بهاءالد
 يم عبدالخالق غجدوانيشد از تعال يا ختهيآم يقت نقشبنديقت خواجگان شد و طريطر

در ماوراءالنهر و خراسان رواج  يدر اندك مدت يقت نقشبنديطر .يين بخارايو بهاءالد
خواجه و ) ه 802: م(ن عطار يعالءالداو خواجه  ين، خلفايبهاءالدو پس از  تفاي

بر مسند ارشاد نشستند و در ) ه  851: م( يعقوب چرخيو ) ه 822: م(ارسا محمد پ
-806(داهللا احرار ينان خواجه عبيبعد از ا. بسزا داشتند يقت سهمين طريج ايترو

قت ين طرياست و در عهد او، ا يموريخ عصر تين مشاين و منتفذتريمشهورتر) ه  895
  .دينفوذ و شهرت و رواج رساوج   به

شاعر و  يتوان عبدالرحمن جام يقت مين طريرو ايشاعران مشهور و پاز عارفان و 
  .را نام برد يعارف قرن نهم هجر
  :االنس نوشته است در نفحات يعبدالرحمن جام

عت و يشان، اعتقاد اهل سنت و جماعت است و اطاعت احكام شريا ةقيطر«
به  يت كه عبارت است از دوام آگاهيو دوام عبود صنيدالمرسلياتباع سنن س

  .»يريمزاحمت شعور بر وجود غ يحق سبحانه، ب
ن سلسله يا ةتوسع يبرا يغجدوانعبدالخالق و خواجه  يوسف همداني خواجه

ن نقشبند يب خواجه بهاءالدين امر نصيموفق ساختن ا يول ،كردند ياديز يها تالش
  ).1388: م( 1شده بود
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د يكر اتباع سنت تأند بنقشب ةخواج. ه معروف شدين سلسله به نقشبنديبعد از آن ا
  .1»ن دارديقة ما دور گردند خطر در ديهركه از طر و«: داشت و اعالم كرد ياديز

ن يا يول از ديار سمرقند و بخارا است اي سلسله يميقد يا به گفته يسلسله نقشبند
گرفت و به اوج شكوفايي  هاي ديگر پيشي هندوستان از تمام سلسلهزمين سلسله در 
ن يا«: ديفرما يرا به هندوستان آورد م كه آن) 1603: م(باهللا  يجه باقخوا. خود رسيد

  . »مين هند كشتيآگ ن بركتيم و در زمينجم تخم پاك را از سمرقند و بخارا آورد
ز يعز ةفيشاگرد و خل )م 1624/ه 1034( ياحمد معروف به مجدد الف ثان خيش

ن يداد و بعد از آن ا يدر هند ترق ن سلسله رايااز جمله كساني بود كه باهللا  يخواجه باق
گرفت و  يدر قرن هفدهم رونق خوب ينقشبند ةسلسل. ه معروف شديسلسله به مجدد

گسترش آن  يبرا يشاعرفن اردو و فارسي و هم زبان از ن سلسله ياز بزرگان ا يليخ
  .گرفتندكمك 

  هيقادر ةسلسل
: ت( يالنيعبدالقادر گخ يروان شيان از پيقادر. تصوف است يها قتيجمله طريكي از 

  .هستنداالعظم  ملقب به قطب) ه  562
ست در بغداد زي ميقرن ششم كه در  يالنيه، عبدالقادر گيمؤسس سلسله قادر

ن مكتب به وحدت وجود معتقدند و به محبت و خدمت شهرت يروان ايپ. مدفون است
تسامح و مساهمه اهل  ياديحدود زتا اند،  ن حنابله برخاستهياگرچه در اصل از ب .دارند
روان يبخش اعظم پ. شود يد ميكأر تيقت به حفظ سند و شعاين طريدر ا. بودند

و  يل اسالمياز منابع اص يمند ه در سالكان با توجه به عدم بهرهيصوف يها قتيطر
  .اند ده شدهياز موارد به انحراف كش ياريدر بس يوخ واقعيش

حضرت مجدد  ةستار. افتي توسعه و گسترش يه در دورة شاهجهانيقادر ةسلسل
كه  يزمان. ديدرخش يريجهانگ ةن بار در دوريخ عبدالحق محدث اوليو ش يالف ثان
ه يكه عل يرد عمل يدر زمان و. نشست يتخت و رشاهجهان ب ،كرد ر وفاتيجهانگ
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تر شد و بر اسالم و  ير شروع شده بود، قويدر دور حكومت جهانگ يروش كار اكبر
 يجار يافراد سجده دربارعموم  ير برايدر زمان جهانگ. شد كيدتاشتر يب يشعار اسالم

شاهجهان را جادارد كه . قدردان علما بود يو. كرد ن عمل را متوقفيشاهجهان ا. بود
ملت  و نيد دعت، به عنوان مجديبند شر يو پا خوي كيك شخص نيه بر وعال

  :نوشته شده است نامه پادشاهدر . ميمسلمانان بشمار
ر ئن رو به اندراس نهد و شعاياست كه هرگاه كار د يبر آن جار ياله ةيسنت سن«

د تا يكارآ يور اندوز به بندگان سعادتاز  يكي يزديد اييبه تا ،استباسالم رخ به ال
 ياريدست  و به ،له گرد فتور از ساحت اسالم فرونشانديجم يمساع ياريبه آب

 و چون معابد اسالم رو ،ر گردانديعت را مشياساس شر يدار انتيو د يپرور نيد
نواز  بادشاه اسالم يكارساز در نيا ،عت رخ به انعداميشر يانببه انهدام نهاده بود و م

اد اسالم را چنان محكم و مرصوص يبن. دياقبال گردان ييآرا كفرگداز را اورنگ
  .1»نديشگرد فتور بر دامن دوام نن رنشو و روز قيامتساخت كه تا 

  هيسلسلة سهرورد
  .س شديتأس يب سهرورديتصوف است كه توسط ابوالنج يها قتياز طر يكيه يسهرورد

خته و تصوف عبارت يه عرفان با تشرع و زهد درهم آميدر مكتب تصوف سهرورد
ه بر دعا و ذكر است، بر خالف مكتب يو تك ينيض ديت فراياز زهد و عبادت و رعا

ه، يقت سهروردين طرن سالكايدر ب. بر وجد و سماع و شعر است يه كه متكيمولو
  .معمول بوده است ين و آثار ابن عربيالد اء علوميه، احيقشر ةخواندن رسال

م در دهكده سهرورد از توابع  1155/ه  549در سال  ين سهرورديالد شهاب
را كه  يالت مقدماتيتحص يو. شدزاده ران يشهرستان خدابنده واقع در استان زنجان ا

در  ياستاد فخر راز يلين جيد در نزد مجدالدشامل حكمت، منطق و اصول فقه بو
حدت ذهن و  و ءو به قوت ذكا ،سرآمد شد يو فلسف يمراغه آموخت و در علوم حكم

بعد از آن به اصفهان كه در  يسهرورد. افتياز علوم اطالع  ياريبر بس يشياند كين

                                                   

  .422شيخ محمد اكرام، رود كوثر، ص   .1
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ها  در گزارش. ديران بود رسيدر سرتاسر ا يو فكر ين مركز علميتر زمان مهم آن
ن مخالفان يتر كه از بزرگ ين رازي، فخرالديدرسان و از هم يكياست كه معروف 

از كتاب  يا ، نسخهيبعد از آن زمان و بعد از مرگ سهرورد يفلسفه بود، چون چند
مش در مراغه يدرس قد اد هميد و به يرا به او دادند آن را بوس يحات ويتلو

  .ختير اشك

  هيسلسلة چشت
د يدان بلكه مرشد هم بايو نه تنها مر ،قت استيعت مقدم بر طريه شريسلسلة چشتدر 

افزون بر . جاآورد هرا با دقت ب يمستحبات شرع يو حت ينيض ديتمام واجبات و فرا
را در اوقات خاص، به صورت  يا ژهيد طبق دستور مرشد اذكار و اوراد ويد باين مريا

به  يديگر و از مريخ ديبه ش يخين اوراد از شيا. سازد ي، بر زبان جاريا جلي يخف
 صن اذكار را به رسول اكرمي، غالباً ايه طبق سنتيخ چشتيمشا. گر متفاوت استيد ديمر

م داده است، يتعل عيحضرت آنها را به حضرت عل دهند و معتقدند كه آن ينسبت م
گر ذكرهاست، اما به آن اكتفا ياز د يافضل و اول )تهليل( »الاله اال اهللا«گرچه ذكر 

را هرروز هفتاد بار تكراركند و  يد ذكر خاصيد بايمر ير، گاهيبه دستور پ. شود ينم
عت يكه طالب ب يم ذكر از همان زمانيتعل. شود يه ميتوص يز ذكريهروقت ن يبرا
و سپس طبق  ،رديگ ين و در خلوت انجام ميابتدا ذكر از راه تلق. شود يكند شروع م يم

گذشته، اذكار  در. خواند يم يعت خاص اورادا در سايد بعد از نماز يدستور، مر
و خصوص  يدكن، در مجالس عموم ي، خصوصاً در حواليبه زبان فارس يمنظوم

  .شد يخوانده م
كرد،  فوت يالديم 940كه در سال  ،يه توسط ابواسحاق شاميچشت ةاد سلسليبن

 حضرت. ن سلسله را گسترش داديا يرين اجميالد نيو حضرت خواجه مع گذاشته شد
به هند ) پادشاه زمان هند(راج  يدر زمان حكومت پرتهو ين چشتيالد نيخواجه مع

چشتيه و  هاي سلسله. كردغ خود را آغازير تبليف برد و با مستقرشدن در اجميتشر
خانقاه سلسله . كردند يت ميهند فعال يخ اسالميآغاز تاربا زمان همسهرورديه 

پتن گرفته تا مناطق لكهنو،  ها از پاك يچشت يول ،تا ملتان و سند محدود ماند يسهرورد
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  .وگهر نظام خود را قائم كردنديو كرد يدهل
در آنجا  .در استان خراسان است ياسم معروف شهر» چشت«گفته آمد كه  چنان

س كردند كه يرا تأس يت روحانيك مركز بزرگ اصالح و تربين ياز بزرگان د يبعض
  .ه خوانده شديسلسله چشت ل آن نظامين دليار معروف شد و به هميبس

  :است چشت آمده ةدربار االنوارةشجردر 
ب هرات و يت خراسان قريان واليست در م يشهر يكياند،  مقام وو آن د«

ان اوچ و ملتان و خواجگان يت هندوستان در ميست در وال يهيدچشت دوم 
  .»اند چشت خراسان بوده از چشت

  هندقاره  شبه ه دريقه چشتيطر
و  ،به افول نهاد ، تصوف در چشت روياجه مودود چشتدان حضرت خويبا رحلت مر

گر رفتند، از جمله يو منازعات آنان، به مناطق د يدان، با ظهور تركان غورياز مر يا عده
  .الت راجستان هنديف در اير شريبه شهر اجم

خواجه  ةفيد و خلي، مريچشت ين سجزيالد نين شهر پس از ورود خواجه معيا
ه را در هند يچشت ةسلسل ين چشتيالد نيخواجه مع .ه شديگاه چشتي، پاينعثمان هارو

ل ساكن در ياز قبا(ر، مسند قدرت چوهان يآن را در اجم يان نهاد و اصول و مبانيبن
ن ين فرد از اينخست يبه نوشته جام ،كرد نيش از آمدن مسلمانان تدويپ) شمال هند

كه  ،بود يد بن ابواحمد ابدال چشتسلسله كه به هند سفركرد، خواجه ابومحمد زاه
و  ،كرد در جنگ سومنات شركت) ه 421-389: حك( يهمراه سلطان محمود غزنو

گذشته بود همراه سلطان  هفتادكه عمرش از  يند كه در غزوه سومنات در حاليگو
در  يندو ير جهان اسالم ابوالحسن عليدانشمندان شه .به هند رفت يمحمود غزنو

ف يكه از چشت به هندوستان تشر ين كسينگارد كه نخست يم) 3مت، جيعز(كتابش 
له هندو را به اسالم دعوت و مشرف فرموده حضرت خواجه ين قبيآورده و چند

ه در هند خواجه يچشت ةن مؤسس و مروج سلسلياست؛ بنابرا يابومحمد شاه زاهد چشت
  .بود ين چشتيالد نيمع
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  يه در دهليچشت ةمركز سلسل
ار يتن بخيالد قطب يها زحمات و تالش ةجينت يه در دهليچشت ةسلسل يت يافتنمركز
غ را يآمد و كار تبل ين التمش به دهليالد در عصر حكومت سلطان شمس يو. بود يكاك

ت ذوق و شوق يبا نها يل دهلير و تشكيبود كه كار تعم ين عصر زمانيا. آغازكرد
خ، يعلما، مشا تن از رانبود و هزا يها جار ولغانه طوفان ميم يايدر آس. بود يجار

  )166السراج، ص  منهاج. (كردند يرجوع م يدهلبه شهر  لشعرا و ادب
كه در آن  ،ل شديتبد يالملل نيشهر ب كيبه اهميت از نظر  يق شهر دهلين طريبه ا

خ يسلطان با علما و مشا. بردند ين شهرپناه ميمردم به ا يگوشه جهان اسالم از گوشه
 ايشاند به استقبال يشن يرا م انلماكه خبر آمدن ع يمانز. داشت ياريت بسيميصم

ار ين بختيالد خواجه قطب. كنند يزندگ يكرد كه آنها در كاخ و يرفت و دعوت م يم
ن يالد قطباگرچه . احترام گذاشت يليخ ويان به سلطآمد،  يكه به دهل يزمان يكاك

 يت به خدمت ويميسلطان با همان صم يول ،ديپسند يبا دربار را نم يچ ارتباطيه
نار را يافت كه سلطان قطب ميش يافزا يرفته به قدر ت رفتهيمين صميشد و ا يحاضر م

ت خلوص يبا نهاو  يو تمشور با يساختن حوض شمس يركرد و برايتعم ياد ويبه 
از افراد  يبعض ،سلطان و قطبميان ت يميصمميزان ن يدن ايبا د. كار شد دست بهدل 

كه  يزمان. بركنار كردن سلطان شروع كردند يش خود را براكردند و تال يحسادت م
ن يالد ن كه نجميدن ايبا د ،آمد يبه دهل شديمالقات مر يبرا ين چشتيالد نيخواجه مع

به  ياديت و عالقه زيميصم يل كه مردم دهلين دليفقط به ا ياالسالم دهل خيش يصغر
 يباآلخره و. سخت ناراحت شد ،بماند يخواهد كه قطب در دهل يقطب دارند نم

ن موضوع يكه مردم به ا ير ببرد و زمانيمجبور شد كه قطب را به همراه خود از اجم
  .ن شدنديار اندوهگيبردند بس يپ

ن يا. دير گرديخ اجمين همراه شيالد خ قطبيش ةپس در آن مرتب« :ديگو ير ميم
ن يالد شمس اهل شهر مع سلطان ةهم .شور افتاد يمقدمه در تمام شهر دهل

ت اضطراب و ينها ،داشت يتبركه برمن يالد خ قطبيرجا شهدنبال برآمدند و 
هم ! اريفرمود بابا بخت. كرد نهيمعاحال را  نين ايالد نيخ معيش. نمودند يم يزار
 ،رون آمدن تو در اضطراب و خراب استيق از بين مقام باش كه خاليدر
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ن شهر را در پناه تو يبرو ا .دها خراب و كباب باشن ن دليرواندارم كه چند
خ يافته همراه شيخ را دريش يبوس ن سعادت قدميالد پس سلطان شمس .اشتمذگ

ر ين به طرف اجميالد نيخ معيد و شيتمام متوجه شهر د ين به شاديالد قطب
  .1»روانه گشتند

 يحال شهر دهل. ار سودمند بوديه بسيسلسله چشت يبرا يكردن قطب در دهل يزندگ
و  يفرهنگ ينده بر زندگيآ يها كه در قرن يعناصر يتمام. شده بود ياسالم قلب هند

  .نجا وجود داشتنديشدند ا يمردم اثرانداز م يا جامعه
ت ياز وضع و همزمان ،نجات داد هقطب دامن خود را از اثرات مهلك دارالسلطن

حد كه  نيتا ا ،تصوف را به گوش عموم رساند ةيت استفاده را كرده و نظرينجا نهايا
  .2»نهادند يرو ييبه دعاگو عامهعالم از صدور و  يجملگ«

  قطب يخلفا
  :دها قطب عبارتند ازيمر يها اسام در تذكره

  دالدين مسعود گنج شكر، اجودهنيخ فريش. 1
  ي، دهلين غزنويخ بدرالديش. 2
  ن، بلگراميخواجه عمادالد. 3
  ، بلگراميد محمد صغريخواجه س. 4
  خ محمود، نهروالهيش. 5
  ين، دهليخ معزالديش. 6
  ن، نهروالهيح حامدالديش. 7

  يه به زبان و ادب فارسيچشت لةخدمات سلس
كه با خواني آنها از سوي نوشته شده زبان فارسي  به يمتعددملفوظات ن سلسله يدر ا

ن ملفوظات يدربارة ا. مريدان سبب رواج بيشتر زبان فارسي در شبه قاره بوده است

                                                   

  .54ليا، امير خورد، ص سيراالو  .1
  .26اخباراالخيار، ص   .2
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  :ل عبارتند ازيتفص

  االرواح سيان. 1
است كه توسط  ين كتاب مشتمل بر فرمودات و ملفوظات خواجه عثمان هارونيا

د خواجه ي، مرين چشتيالد نيمع. شد يگردآور يرياجم ين چشتيالد نيخواجه مع
كرد و  يادداشت ميداد، آن را  يش گوش ميعثمان بود و هرچه را از زبان مرشد خو

  .ب داديرا ترت ب مجموعه مجالس مرشد خودين ترتيبد
 ين اثر ارزندة فارسيا يخط يها نسخه. مجلس است 28مشتمل بر » االرواح سيان«

ن ملفوظات سلسلة يتر مياز قد يكيشود و  يم يمتعدد جهان نگهدار يها در كتابخانه
  :ب استين ترتيبد» االرواح سيان«موضوعات مجالس . ديآ يه به حساب ميچشت

بحث  ،ها و آزادكردن غالم رد مناجات، در مورد زنمان، در مويها در مورد ا مجلس
  .ل آن استياحوال علما و در مورد توبه كردن و فضادر مورد 

ات يجا آ بهد و جاينما يات مطرح مييادشده را با جزيخواجه عثمان موضوعات 
ات و يل آيل و تأويجاها به تفص يكند و در برخ يم امبر را نقليث پيو احاد يقرآن

  .ردازدپ يث مياحاد
. فاكردنديا يه در گسترش اسالم نقش مهميخ چشتيد كه مشايآ ياز مطالعه كتاب برم

گوش اسالم  به ر قرارگرفته حلقهيكردند و تحت تأث يمردم عامه در مجالس آنها شركت م
كردند و آنها  يم بيترا تر ين مردم بومين مبيغ ديه افزون بر تبليخ چشتيمشا. شدند يم

 مردم يها شهيد و انديه عقايخ و صوفيمشا. كشاندند يم ميتقراط مسص يرا به سو
  .ن منطقه را با نور اسالم منور ساختنديكردند و ا را عوضقاره  شبه

ق آدم به بعد يكننده از تخل تيروا. ت دارديز اهمين يخياز نظر تار» االرواح سيان«
امبر و يكر اصحاب پن ذيكند، عالوه بر ا يز ذكرميمتعدد را ن يشهرها يو برباد يرانيو

  .ل اخالق و كردار آنها را مطرح كرده استيفضا
. ها ساده و كوتاه هستند جمله. روان نوشته شده استو   ار سادهيبس يكتاب به فارس

ز ين يل فقهيو مسا ياحكام شرع. ت داده استياولو ار ها شهيم و انديسنده ابالغ مفاهينو
» االرواح سيان« يِو اساس يبته موضوع اصلال. ز آمده استيل عبادات نيذكرشده و فضا



  خدمات سلسلة چشتيه به زبان و ادب فارسي در شبه قاره هند  111

  

ت خواجه عثمان يوهشتم وص ستيان مجلس بيدر پا. ت استيو ترب يساز اخالق
  .ز آمده استين يهارون

تر و از هرگونه  كيامروز نزد يبه فارس» االرواح سيان« يالب است كه زبان فارسج
ن ياز بهتر يكي» احاالرو سيان« يبايتوان گفت كه نثر ز يم. تصنع و تكلف دوراست

  .نثر آن روزگار است يها نمونه

  نيل العارفيدل. 2
 يرياجم يچشت ين حسن سجزيالد نيمشتمل بر ملفوظات خواجه مع» نيالعارف ليدل«

  .شده است يگردآور ياوش يار كاكين بختيالد است كه به توسط خواجه قطب
سنده كتاب را ينو .ك مقدمه كوتاه و دوازده مجلس استين مشتمل بر يالعارف ليدل

  :اند بين ترتيكرده است كه بد ميدر چهارقسم تقس
  ؛در مورد فقر و صواب: قسم اول
  ؛حيدر مورد مكتوبات و تسب: قسم دوم
  ؛رهميدر مورد اوالد و غ: قسم سوم

  ؛د آنيدر مورد سلوك و فوا: قسم چهارم
  :اند بين ترتيمشتمل بر دوازده مجلس است كه بد» نيالعارف ليدل«كه گفته آمد  چنان

  ؛ان نماز و خدمت مرشديدر ب: مجلس اول
  ؛ان جنابت و طهارتيدر ب: مجلس دوم
  ؛نماز و سوگند خوردن يان قضايدر ب: مجلس سوم

  ؛ان صداقت در محبت و حرمت قبرستانيدر ب: مجلس چهارم
  ؛نيان قرآن و ادب والديدر ب: مجلس پنجم
  ؛ايلو كرامات او يان قدرت خداونديدر ب: مجلس ششم
  ؛فاتحه ةل سوريد و فضايان فوايدر ب: مجلس هفتم
  ؛حاتيو تسب ان اوراديدر ب: مجلس هشتم

  ؛ان آداب معرفت و سلوكيدر ب: مجلس نهم
  ؛ان اثرات صحبت و محبتيدر ب: مجلس دهم
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  ؛هيان توكل عارفان و محبت الهيدر ب: ازدهميمجلس 
  ؛الملكوت ان ملكيدر ب: مجلس دوازدهم

ن يالد خواجه قطب. ار ساده و روان نوشته شده استيبس يبه فارس» نيالعارف ليدل«
مرشد  هاي هافت و فرمودي يحضور م ين چشتيالد نيدر مجلس خواجه مع يار كاكيبخت
ه در ضمن نگاشتن ملفوظات به زبان و ادب يخ چشتيدر واقع مشا. كرد يادداشت ميرا 

 يه نفس و تجاليتزك برايملفوظات  ن كهينه تنها ا .اند انجام داده گيبزر يخدمت يفارس
. اند داشته ز نگهيزمان را ن آن يحال زبان فارس نيبلكه در ع ،قلب سودمند هستند

غمبر آشنا يو با سنت پ ختندشنا ين اسالم را مين مبينه تنها داين متون خوانندگان 
  .ندردك يز درك ميدب و رسوم و سنن آن دوره را نآند، بلكه زبان و دش يم

 يل شرعيمسا. اند داشته ياديه در هردوره طرفداران زيخ چشتيات مشاملفوظ
ن يالعارف ليدل .دهند يل مين را تشكيالعارف ليدل اجزاي يانان اخالقيو ب يحات فقهيتوض

ن يالد نيشخص خواجه مع يزندگان ةويژه دربار به. ت استيز اهميز حاين يخياز نظر تار
 ةنيآئن كتاب ملفوظات يتوان گفت كه ا يز ميند و يآ ياطالعات جالب و مستند م يچشت

ان اطالعات يشان، عارفان و صوفيران، درويفق يزندگان ةو دربار ،جامع آموزگار است
اضت و اعتكاف و يزهد و عبادت و ر ةافزون بر آن دربار. دده يق به دست ميدق

حبت ، عشق و مين توكل و تقويمضام. شود يسر مياول م ز اطالعات دستيمجاهدات ن
  .شود يده ميد در آن زيو عرفان و تصوف ن

به خاطر  ؛بوده است يم يمتن درس ةمنزل بهه يچشت ةسلسلروان يپ يبرا نيالعارف ليدل
 يالبته در برخ .نگاشته شده و از تصنع و تكلف دور است ين به نثر مرسل فارسيهم

. نه استعالمانه و فاضال شالحمد، روش نگار ةر سوريح و تفسيجاها مخصوصاً توض
ها ناتمام و  جاها جمله يكرده است در بعض يسنده از كاربرد مترادفات خوددارينو

  .ناقص است

  نيالسالك فوائد. 3
خ ياست كه توسط ش يار كاكين بختيالد خ قطبين مشتمل بر ملفوظات شيفوائدالسالك

نوشته شده است و  ين كتاب به فارسيا. شد يآور شكر جمع ن مسعود گنجيدالديفر
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 ،شود يم يمختلف جهان نگهدار يها ادشده در كتابخانهيكتاب  يمتعدد خط يها سخهن
ترجمه اردو . به بعد است يقمر يها متعلق به قرن دوازدهم هجر اما اغلب نسخه

  .ده استيالهور به چاپ رس در» هشت بهشت«ن به نام يفوائدالسالك
فقط هفت مجلس را گزارش » نيفوائدالسالك«در شكر  گنج ن مسعوديدالديخ فريش

  :ب آمده استين ترتيندارد، زمان مجلس بد يب خاصيان فرموده است و آن هم ترتيب
 )1ص(ه  584رمضان  2 .1

 )Aص(ه   584شوال  .2

 )17 ص( ه  584شوال  .3

 )17 ص( ه  584قعده  يذ .4

 )20 ص( ه 584الحجه  يذ .5

 )22 ص( ه  584شوال  .6

  )27 ص( ه  584روز چهارشنبه  .7
اوراد، اذكار، اغراض و در آن و عرفان گفتگو شده، تصوف  همه ازز يدر ملفوظات ن

ان يب يمختلف شرح ينمازها ةدربار ، يااند ذكركردهرا  يو لوازم متعلق به مقاصد زندگ
  .شده است

ف آسان يدان، وظايران، آداب مريمثالً مردان، زنان، جوانان و پ يانسان گروههر يبرا
. نه انتظام و انصراف شده استمردان و زنان جداگا يو برا ،كردهو سخت را جدا

متعال بر تمام واند اخد. ح داده شده استيفه توضيهرنوع عبادت و وظ يالغرض برا
وارد شان  همه و قلب ين مجالس بر زندگيض ايكه ف يا به گونه ،عطاكند ها بركت انسان

هم در  ا وين دنيدر اهم و ما را  ،شود يما طار يها بر روح يض نورانيشده، همان ف
  .پروردگار متعال حاصل شود يخرت خوشنودآ

  القلوب راحت. 4
 يا گردآورين اوليالد است كه توسط خواجه نظامشكر  گنج خ مسعودين ملفوظات شيا

  .ر آمده استيز يها ذكر كتاب» القلوب راحت«در . شده است
 ؛يد بغداديكتاب عمده نوشته از جن .1
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 ؛يترسخ عطاءاهللا تيا از شيابراراالول .2

 ؛يترسخ عطاءاهللا تين از شيفاسرارالعار .3

 ؛يترسخ عطاءاهللا تين از شيسرالعارف .4

 ؛يوسف چشتيخ يالسلوك از ش سلك .5

 ؛يوسف چشتيخ يشرح اسرار از ش .6

 ؛ين ناگوريدالديحم يخ از قاضيتوار .7

 ؛ين ناگوريدالديحم ياالرواح از قاضراحة .8

 ؛ين از امام ابوطالب مكيمفصل آثار تابع .9

 ؛يخ از امام ابوطالب مكيشرح مشا .10

 ؛ياز امام ابوطالب مك يث سمرقنديه ابوالليكتاب بق .11

 ؛ياء از امام ابوطالب مكيشرح اول .12

 ؛ير زاهد از امام ابوطالب مكيتفس .13

  ؛يالقلوب از امام ابوطالب مك قوت .14

    اياسراراالول. 5

شكر پرداخته  گنج ن مسعوديدالديحضرت بابا فر يزندگابعاد تمام به ن كتاب يا ةسندينو
سرور كل حبت معشق و و  ااد، ذكر و فكر خدي دركه زندگي آن عارف كند  كيد ميأو ت

 شانين بود كه ايباباصاحب ا مهم ذات حضرت يك سوي. صرف شد صحضرت محمد
همه وقت  و پايند تمام آداب شرعي ، وبودند يانتهاي با عمل درويش درويش بي

خود را تلقين  شده در دور هميشه مريدان و درويشان جمع. مشغول عبادت الهي بودند
شاعر  همچنينحضرت باباصاحب . كردند به عمل بر تعليمات و ارشادات خداوند مي

 هرا ارشاد فرمود مريدايشان در زندگي خود هزاران . دآي شمار ميبه صوفي هم و عظيم 
زبان فارسي  بهعام  يدر آن زمان گفتگو سرودند به زبان فارسي، چراكهو شعر بسيار 

ايشان بر  اگرچه. فرمودند زبان فارسي صحبت مي بههم بيشتر ب حضرت باباصاح. بود
روزانه ايشان در مجلس و . هاي ديگر نيز عبور كامل داشتند پنجابي، سرائيكي و زبان

ملفوظات . كردند فرمودند مريدان ايشان يادداشت مي محافل عبادات هرچه ارشاد مي
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دين اسحاق در زبان فارسي با ايشان را داماد و مريد معتقد ايشان حضرت شيخ بدرال
شكر  گنجصاحب يك مجموعه ديگر ملفوظات حضرت بابا. شايع كرد اسراالولياعنوان 

الدين اوليا هم در فارسي به نام  را مريد خاص و عظيم بزرگ عصر خود حضرت نظام
  .هجري مرتب كردند 656در سال  القلوب راحت

بزرگان عظيم عصر خود الدين اوليا  حضرت بدرالدين اسحاق و حضرت نظام
ايشان هرچه نوشتند با قربت يافتن حضرت باباصاحب و حضور مشايخ و . بودند

براي همين اين ملفوظات اهميت . شنيدند را نوشتند علماي ديگر در مجالس هرچه مي
در اين ملفوظات . اين ملفوظات در دنياي تصوف اهميت بسياري دارند. خاصي دارند

اين كتاب بالغ . اند زبان قابل فهم بيان نموده با آساني و ها بهاي مختلف تصوف ر قسمت
 ها بر گفتگويي مشتمل است كه كه در هريك از اين فصلاست  فصل 22و بر 

توان گفت كه در اين  در زبان امروزي مي. هاي خود بيان فرمودند در نشستباباصاحب 
با خواندن اين . اند را خالصه كردهباباصاحب  هاي ها بر موضوعات مختلف سخن كتاب

بزرگي در مجالس ايشان براي يافتن تعليم  و شايانجمعيت توان گفت كه چه  مياثر 
كردن سفر طوالني از كشورهاي مختلف  آمدند با طي آمد و كساني كه در مجالس مي مي

يك طبقه با تصوف در اين مجالس گفتگو  كه رويظاهر است . شدند صاحب فيض مي
به سرزمين و ديار قبل از رفتن  ايشان با چنان كيفيتي بود كهت تربي و هدف خاص بود

  .پايان برسانند و اهميت رفتار با مخلوق خدا را بدانند هرا بتربيتي هدف  خود

  سرورالصدور. 6
 ).قه673درگذشت (اين ملفوظات مشتمل بر ملفوظات شيخ حميدالدين ناگوري 

شيخ فريدالدين نوة  سرورالصدور گردآورندة. الدين اجميري است خليفة خواجه معين
  .1شيخ حميدالدين ناگوري است

نقل شده است كه در سرورالصدور برخي از اقتباسات  التاركين سلطاندر كتاب 
آيد كه او علم حديث  چنين برمي. كند واقع احوال زندگاني شيخ حميدالدين را بازگو مي

                                                   

  .210آب كوثر، ص   .1
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  :گويد كه مي چنان. داد را بر علم تصوف ترجيح مي
اينجا مشغولي است كه خلق ناگور در اين وقت از من علم حديث مرا «

  .»را علم تصوف بياموزمو شنوند و مرا فرصت نيست كه در اين بيان ت مي
  .گفتند شعر خوب ميهم آيد كه به زبان هندي  از ملفوظات چنان برمي

  الدين اوليا ملفوظات حضرت خواجه نظام
شك و ترديد  الدين اوليا بدون هيچ ممعتبرترين كتاب ملفوظات حضرت خواجه نظا

هاي متعددي مشتمل بر  غير از آن نيز كتاب. تأليف اميرحسن دهلوي است ادؤفوايدالف
  .اهميت است رالدين اوليا تأليف شد كه در خو ملفوظات شيخ نظام

  :اند الدين اوليا بدين ترتيب تأليف شده ملفوظات خواجه نظام
 ؛ سجزي دهلويبه اميرحسن عالفوائدالفواد، مرّت .1

 ؛خواجه محمد بن خواجه سيد بدرالدين اسحاق ةبانوارالمجالس، مرّت .2

 ؛به عزيزالدين صوفياالخيار، مرّتمةاالبرار و كراتحفة .3

 ؛المشايخ به عبدالعزيز ابن ابوبكر مصلي بردار خواهرزاده سلطانالفوايد، مرّت مجموع .4

 ؛الدين دهاري به خواجه شمسالمشايخ، مرّت ملفوظات .5

 ؛به موالنا علي بن محمود جانداراللطايف، مرّتةصخال .6

 ؛به موالنا علي بن محمود جانداردر نظامي، مرّت .7
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