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 چکيده
باشد. خراسان مي اي از هراتِ،  ناحيهچشتمنسوب به مشایخِ، هاي صوفيهاي از طریقتنام سلسلهچشتيه 

ي چشتيه از طریق ابراهيم ي طریقههـ.ق( است. شجره263ابدال چشتي)متولد ابواحمد خواجه مؤسس آن
 ،رسد. پيروان این طریقتاكرم)ص( ميه حضرت علي)ع( و پيامبر ادهم به امام باقر)ع( و از آن طریق ب  

چشتيه نقش مهمي در حيات فرهنگي و اجتماعي خراسان  و پس از آن . طریقتِ مذهب هستندحنفي
ز آغاز تا پایان دوره طریقت چشتيه اسير تاریخي هدف پژوهش حاضر، بررسي قاره هند داشتند. شبه

. است تحليلي و ميداني استفاده شده ـاز روشهاي توصيفي مهمباشد. براي انجام این مي اعتالي آن
طریقت چشتيه در تحوالت فرهنگي، اجتماعي و به تبع آن، سياسي » عبارتست ازسؤال اصلي پژوهش 
و متقابالً چه  دوره اعتالي خود، چه نقشي داشتهقاره هند، تا پایان و شبه خراسانجهان اسالم، بویژه 

 دماتخ طریقت چشتيه منشأفرضيّه تحقيق این است كه « آن پذیرفته است؟تي و تحوالتي از تأثيرا
 شد و متقابالً  هند قاره شبه در بویژه اسالم، جهان در اسالمي -ایراني تمدن و فرهنگ گسترش در مهمي

 قاره هند تأثير زیادي پذیرفت.از محيط فرهنگي شبه
 

  قاره هندخراسان، شبهتعليمات چشتيه، چشتيه، چشت، طریقتِچشت، مشایخِها: کليدواژه
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 مقدمه
هاي مهم در تاریخ جهان اسالم است. تصوف یکي از جریان

هاي مختلف صوفيه در تاریخ جهان اسالم و به ویژه طریقت
و شبه قاره هند نقش مهمي ایفاكردند و تأثيرات مهمي بر خراسان 
اشتند. ها گذفرهنگي و به تبع آن، حيات سياسي آن ،اجتماعيحيات 

ي هاي تصوف براي شناسایگرایانه و اصولي جریانبررسي تحليل
و هند از  خراسانتأثيرات آن در تحوالت گوناگون جامعه 

 هاي مهم است.ضرورت
: 1003)خواندمير،  ، با مركزیت یافتن الهوري غزنويدورهاواخر در 
 ـاسالمي به عنوان یکي از مراكز مهم فرهنگ، این شهر (933، 9ج

 ربغوریان  تسلط بااین حركت فرهنگي سرانجام  ایراني درآمد.
الدین آیبك از هـ.ق توسط قطب800دهلي در سپس الهور و 

: 1001)مجتبایي،  شدالدین غوري، تثبيتسرداران سلطان شهاب
86.) 

 راود خیافته تربيتمریدان ي، عارفان ایران صوفيان وپس از این 
 دفرستادنقاره هند به شبهاسالم و عرفان اسالمي  براي تبليغ
 .(69 :1013)چوهدري،

حسن خُتلي، مرید  نب محمد قرن چهارم هجري، ابوالفضلدر  
ادي، نخستين صوفي بغد جنيد بهـ.ق( از مکت011)م. حُصري

. تادفرسالهور  را بهزنجاني  حسين شيخمریدش  مشهوري بود كه
 بخشِ گنج هجویري معروف به داتا عثمان بن علي سيدبعدها 
الهور ه به از غزنبه توصيه خُتلي، هـ.ق(، 903 حدود )م. الهوري
و  ي تصوفو در آنجا نخستين كتاب فارسي در زمينه كردمهاجرت

 آهنگ و مبلّغ. وي پيشرا نوشت «المحجوبكشف»عرفان، یعني 
؛ 90 ،80: 1033سجزي،  عالء)قاره گردید شبهدر  ياسالم تصوفِ
پس از  (.23 :1011 چيمه،؛ 061: 1013آریا، ؛ 03: 1006 رضوي،

د ایراني در هند راه یافتن ـاسالمي هاي تصوفتدریج، سلسله به او
 ،فرهنگي اي در حياتهاي خود اهميت ویژههو با افکار و اندیش

 (.86: 1001)مجتبایي،  هند یافتند سياسيتبع آن  اجتماعي و به
گرفتن اصول برابري و برادري و حسن با در نظرصوفيان مسلمان 

 ي خود و مرامشانمردم را شيفته ، شایسته سلوك و اخالق و منشِ
ي گيري از سابقهرهاین صوفيان با به (.69 :1013 )چوهدري،كردند 

اهل تسهند، و با قاره شبهایران و  يتمدن -فرهنگي طوالني روابط
دیني مردم هند  و معرفت توانستد در اندیشه و تسامح عارفانه،

هاي عرفاني تأثيرگذار باشند، هرچند خود آنان نيز از اندیشه
 فارسي و زبانتدریج  بهچنين شدند، همهاي هندي متأثرمکتب
هاي چشتيه، سهروردیه، قادریه و نقشندیه را در هند طریقت
دو فرقه ، مياناز این  (.068 ،083 -063: 1013)آریا،  دادندگسترش

 فتندیاقاره هند در شبهشهرت بيشتري « سهروردیه»و « چشتيه»
 (.66 -68، 62: 1013)چوهدري، 

غالمعلي آریا از پيشگامان هاي چشتيه در ایران، در عرصه پژوهش
د. كارهاي ایشان در معرفي طریقت چشتيه جزو مراجع و باشمي

ر زمينه دمنابع اصلي تمامي پژوهشگراني بوده كه تاكنون در ایران، 
والئي سرور م محمد .اي به چشتيه داشتندتصوف كار نمودند و اشاره

« چشت، سِي رُاالقطابخواجگان »اي كه بر كتاب نيز در مقدمه
 ر،موارد مذكوبه جزء . استهپرداخت، به معرفي این طریقت هنوشت

به طور تخصصي به معرفي طریقت چشتيه  كسي تاكنون در ایران
 قاره هند، نپرداخته است.آن در تحوالت تاریخ ایران و شبه و نقش

 مي یابد.و اهميت بنابراین انجام پژوهش حاضر ضرورت 
 رهدو پایان تا آغاز از چشتيه طریقت بررسي حاضر، پژوهش هدف

 رقش اجتماعي و فرهنگي تاریخ تحوالت در آن نقش و آن، اعتالي
 براي. باشدمي هند قارهشبه و خراسان جامعه ویژه به اسالم، جهان
 ادهاستف ميداني و تحليلي ـتوصيفي هايروش از مهم این انجام
 .استشده

يه در تطریقت چش»پژوهش حاضر حول این سؤال شکل گرفته كه 
به تبع آن، سياسي جهان اسالم،  اجتماعي وتحوالت فرهنگي، 

قاره هند، تا پایان دوره اعتالي خود، چه نقشي و شبه خراسانبویژه 
 «؟و تحوالتي از آن پذیرفته است داشته است و متقابالً چه تأثيرات

 شأمن چشتيه رسد كه طریقتدر نگاه نخست چنين به نظر مي
 در اسالمي -ایراني تمدن و فرهنگ گسترش با مهمي خدمات
 محيط از متقابالً  و شده هند قاره شبه در بویژه اسالم، جهان

 .پذیرفته است زیادي تأثير هند قارهشبه فرهنگي
 

 شتچِ
 كه (139، 1: ج1000است )اسفزاري،  چشت از مواضع هراترود

كيلومتري شرق 03كيلومتري شرق هرات و حدود  33امروزه در 
 استو هریررود از وسط آن جاري گرفتهشهر قدیمي اوبه قرار

ي دوره ازدو خانقاه آن . از آثار تاریخي )اطالعات محلي نگارنده(
متعلق ، .ق(هـ 833 -880 غوري )حکومت محمد الدینغياث ملك

: 1006بادنج، ؛ 981 -982: 1006سلجوقي، ) استچشت به مشایخ
 (.026 -021، 11ج
 

 چشتيهی تسميهوجه

ب منتسخراسان  ي چشت از توابع هراتِ ناحيهبه چشتيه  طریقتِ
م اما به ي چشتيه از طریق ابراهيم ادهمي طریقهشجره باشد.مي

)ص(  )ع( و پيامبر اكرم به حضرت عليو از آن طریق  باقر)ع(
ین . پيروان ا(223: 1000 هدایت،؛ 18 بي تا: داراشکوه،) رسدمي

 دارند. ابواسحق)ع( ارادت خاصي  و به ائمه، مذهبطریقت حنفي
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 دینوري علوّ ممشاد خواجه از جانبهجري  در اواخر قرن سوم شامي
مسمي « خواجه چشت»( به 691: 1069.ق( )مستوفي، 233 )متوفي

 (.81 -80: 1006)اله دیه، و از بغداد به خراسان فرستاده شد 

 چشتمشايخ معرفي 

 خراسان همشايخِ چشتي
فرزند سلطان  ،هـ.ق( 088 -263) ابدال چشتي ابواحمد خواجه
 يخشدر هنگام حضور ، ابواحمد خواجه .نافه از سادات حسني بودف ر سْ

)اله دیه، درآمد  او مریداندر چشت، در سلك  ابواسحاق شامي
كه  بودپسرش خواجه محمد چشتي  او جانشين. (62 -61: 1006

جهت تبرك در لشکركشي  او. داشتيد كرك دنيا تأتهمواره بر 
 .(11)همان،  نمودشركت هند غزنوي به سومناتِ محمود

در والیت خواف  اواز خلفاي  هـ.ق( 911 )متوفي «مرداناستاد»
 «یوسفخواجه»اش، محمد، خواهرزاده خواجهجانشين  .استبوده

« ايخانهچله»سال در  12یوسف  خواجه. ودب هـ.ق( 983 )متوفي
ابواسحق  خواجهاز معاصران « يمکّ خواجه»كه در نزدیك مزار 

عبداهلل  خواجه رد.كبود، به ریاضت و انزوا زندگيشامي ساخته
 كردیوسف مالقات هنگام زیارت مزار چشت، با خواجه درانصاري 

 «لق بي باك و در باطن سادات جهاناز خ»و فرمود: چشتيان همه 
 يدر  شيوههرات  ي پيربر طبق گفتهخواجه یوسف،  .ندهست

 الدینقطب خواجه، پسرش اوپس از  بوده است.مالمتي در نهایت 
: 1006؛ واعظ، 020 -001: 1002جامي، ) جانشين وي شدمودود 
 (.13: 1006اله دیه، ؛ 038، 2: ج1003؛ خواندمير، 113 -120

بقات ط»هرات در  قدیميترین منبعي كه از چشتيان  یادكرده، پير
 .(826: 1006است )انصاري هروي،  «الصوفيه
 جام احمد شيخ هرات بادر  هـ.ق( 828 )متوفي مودود خواجه

از در منازعه و اختالف درآمد و قصد  هـ.ق( 806 -991 زندگي)
ن جابر ب» هنگامي كه استقبالاما  ،را نمود جام كردن شيخبيرون
از  ، دسترا دیداز شيخ جام  و دیگر بزرگان هرات« اهلل انصاريعبد

 يخش یافت.جام تربيت از شيخو  نمودو عذرخواهي منازعت برداشت
نمود.  آموزي و احياء خاندانش سفارشعلممودود را به  جام، خواجه
مصال بر طاق نه و برو علم بياموز كه زاهد »گفت:  اوشيخ جام به 

. پس از (33ـ 00: 1098 )غزنوي، «ي شيطان استهعلم سخربي
 رفت.به جانب بلخ و بخارا علوم  مودود جهت تحصيل این خواجه
و پس از چهار فقه خواند « شيخ نجم الدین عمر»پيش  ادر بخار

 -009: 1002جامي، ؛ 00: 1006اله دیه، ) سال به چشت بازگشت
، دیدار اوليّه شيخ جام «سِي رُاالقطاب»نویسنده  (.060 ـ066 ،000

نویسد )اله دیه، آميز ميه مودود را برخالف غزنوي، احترامو خواج
از آنجا كه شيخ جام در آثارش از مسافرت خود (. 09 -06 :1006

 به هرات چندان راضي نيست و  با ناخوشایندي یاد كرده است

رسد كه ، چنين به نظر مي(160 -161، 23باب :1001 پيل،)ژنده
، اغراق، به رغم «پيلمقامات ژنده»اب تي غزنوي صاحب كنوشته
 تر باشد.درست

ول آموزي یکي از اصي علممسئلهيخ جام، ، تحت تأثير شاز این پس
 یکي از شروط اصلي خالفت و جانشيني مشایخِ  وچشتيه طریقت 
 شد. چشتيه
 شاهمشهور به هـ.ق( 831 )متوفي سنجاني محمود الدینركن

: 1006)واعظ،  بود خواف سنجانِ در مودود خواجه خلفاياز  سنجان
، 2ج؛ فصيحي، 236 –238، 1ج :1000اسفزاري، ؛ 129 -128
 .باشدخواف مورد احترام مي امروزه آرامگاه وي در سنگان(. 210

در  هـ.ق( 831 )متوفي چشتي احمد خواجه ،مودود پسر خواجه
 الدینشهاب شيخدر بغداد مورد احترام  از حج، هنگام بازگشت

تاد براي وي فرس «فتوحي»نيز خليفه ناصر  گرفت.قرارسهروردي 
 .(023، 2: ج1003خواندمير، ؛ 008 -009: 1002جامي، )

« ندنيحاجي شریف ز »ي او، پس از خواجه مودود، خليفه
(. از این 31 -30: 1006مسندنشين طریقت چشتيه شد )اله دیه، 

ه اشخاصي غير از خاندان چشتيه نيز تعلق بنشيني زمان سجاده
سایر مناطق  هرات در و  طریقت چشتيه به خارج از چشتِ گرفت

واجه خ»، نشين بعدي طریقت چشتيهسجاده خراسان اشاعه یافت.
بود. هارو ن از دهات نيشابور بوده است. عثمان « عثمان هارو ني

 خواجهي او پس از وي خليفه .هارو ني معاصر حمله مغول بود
ملقب  هـ.ق(، 600 -801 )زندگي چشتي سجزي حسن الدینمعين
ر د طریقت چشتيه را، نده يچشتيه مؤسس، «الهند سلطان»به 
 (.130 -138: 1006)اله دیه،  ترویج كردقاره هبش
 

 مشايخِ چشتي هند
« زىندُشيخ ابراهيم مجذوب قُ»ب مجذو الدین چشتيخواجه معين

سمرقند و بخارا رفت و به كسب علوم رسمي آن زمان ه و با بود.
شيخ ت صحبه ، بنپرداخت و سپس به خراسان رفت و در هارو 

و بيست سال در صحبت  رسيد هـ.ق( 611متوفي عثمان هارونى )
ي به او، او را خليفه« يالله محبوب»لقب  بود و هارو ني با دادن وي

 .)همانجا( خود كرد
حضور  دردر بغداد،   622در رجب  كاكي بختيار الدینخواجه قطب
 خدمتالدین كرمانى به اوحدالدین سهروردى و شيخ شيخ شهاب
 عالء؛ 196همان، ) و از مریدان او شد رسيدالدین خواجه معين

 چوهدري،؛ 999 ـ998 :1083جهانگيري، ؛ 292: 1033سجزي، 
1013: 68.) 
ا اجمير، ب ، الهور وه، طي سفرهایش به بلخ، غزنالدینمعين خواجه

 گيالني، ابونجيب كبري، عبدالقادرن الدیمشایخي چون: نجم
رامگاه آ ت. اواسداشته تبریزي دیدار ابوسعيد عبدالقاهر سهروردي و
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 انصاري و احمد عبداهلل خرقاني، خواجه بزرگاني چون: ابوالحسن
در مسير رفتن به هند، مدتي در  اواست. نموده یارتخضرویه را ز

ي خلوت نشسته و پس ي هجویري، در زاویهالهور در جوار مقبره
. اجمير پس از فتاجمير ر شده و از آنجا بهاز آن در دهلي ساكن

)چيمه،  هـ.ق، پایگاه چشتيه شد 861دین در المعين ورود خواجه
 (.023، 11: ج1006آبادي، نوش هدي؛ مش23: 1011

جري ه هفتم تدریج از اوایل قرن چشتيه به به این طریق، طریقتِ
 .یافتقاره هند گسترشي هرات و خراسان بزرگ به شبهاز ناحيه

قاره توان گفت با ورود مشایخ و صوفيان چشتي به شبهدر واقع مي
 هاي شيخ جام بود، با عنوانهند، تصوف خراسان كه متأثر از اندیشه
 چشتيه در آن سرزمين گسترش یافت.

گذاران چشتيه با انتخاب اجمير، از سنت پایه الدینمعين خواجه
كرد كه براي فعاليت خود، به جاي انتخاب مراكز مهم قدرت تبعيت

كردند ميبافتاده را انتخا مركزي، شهرهاي دوردر ایران و آسياي
یکي از دالیل این  نظر نگارندهبه  (.003 -001، 11: ج1006)آریا، 

وضاع نابسامان سياسي و انتقال، هجوم مغول به خراسان و ا
ه به چشتي ه بوده كه باعث مهاجرت پيران طریقتاجتماعي این خطّ

. مشایخ چشتيه در دوره اعتالي این طریقت قاره هند شده استشبه
از دربار حکام و ملوك به دور بودند اما براي فعاليتشان سعي 

 هن ،قاره برگزیننداكز مهم و بزرگ آن روز را در شبهمر كردندمي
ایست كه در این پژوهش تبيين شده افتاده را؛ این نکته مراكز دور

به  .كردندفکر ميها به رسالتي بزرگتر یعني ترویج اسالم آناست. 
ي ي عطفي در ترویج تعليمات چشتيه و اشاعههر تقدیر این نقطه

و عرفان اسالمي  و فرهنگ ایراني، بخصوص زبان فارسياسالم 
 .شدهند قاره بهدر ش ایراني

 زا خارج به چشتيه ياشاعه زمان از كه هایيسنت از یکي واقع در
 1تدوین ملفوظات یافت، ادامه و شد گذاشتهبنيان هرات چشتِ

 .بود آن مرشدان
توسط « االرواحس اني»ني با عنوان عثمان هارو  خواجه ملفوظات 

ن الدیمعين است. ملفوظات خواجه شده گردآوريالدین معين خواجه
كاكي  ياربخت الدینتوسط خواجه قطب« العارفينل دلي»نيز با عنوان 

 (.20 :1006 است )شهسواري، شده آوريجمع
مروندي ملقب به  عثمان الدین، سيدمعين از جمله مریدان خواجه

كه از ایران به هند رفت و در  ه( بود610 )متوفي قلندر شهباز لعل
پس از  (.92 -90 ،03: 1001)صافي،  رسيد اوبه حضور اجمير 
 )متوفي كاكي بختيارمسعود  الدینقطب الدین، خواجهمعين خواجه
و در  ،ماوراءالنهر بود« اوش» سادات حسيني هـ.ق( كه از 609

برد و از آنجا به فترت مغول چندى در عراق و خراسان بسر مى

                                                           
 (.00: 1013 نوشتند)چوهدري،. سخنان مشایخ كه مریدان مي1

ر دهلي دالدین التتمش پناه برد، شمسه ناصرالدین قباچه و آنگاه ب
 (.199 -196: 1006)اله دیه،  مسند ارشاد نشست به

الدین لجال شيخ و ملتاني زكریا بهاءالدین با شيخكاكي  بختيار
ین ناصرالد .اي داشتروابط صميمانهمشایخ سهروردیه از تبریزي 

محاصره ملتان توسط لشکر چنگيز از  قباچه حاكم ملتان در برابر
 ،106 :1033سجزي،  عالءخواست ) كمك ایشانقدرت روحاني 

 (.118: 1010؛ صفا، 121
به  الدین بختيارقطب الدین به غزنين و خواجهجالل شيخ سرانجام

 .ها از ترك ملتان نشددهلي رفتند و اصرار حاكم مانع انصراف آن
تيار الدین بخگشت و قطبازب دهليالدین به  جالل شيخ سرانجام
و پس از بيعت، مجلس سماع صوفيانه  كرداستقبالاز او به گرمي 
الدین التتمش از سلطان شمس حاكم دهليكردند.  را برگزار

 ـ200، 1ج :1001 استرآبادي، هندوشاه) ها بودارادتمندان به آن
 (. 12 -10: 1013چوهدري، ؛ 201
 پسسود. ابوسعيد تبریزي ب الدین تبریزي ابتدا مرید شيخاللج شيخ

ي سرانجام در زمره .الدین سهروردي درآمدشهاب به خدمت شيخ
به  و  (219 ـ218: 1033سجزي،  عالء)كاكي درآمد  خلفاي بختيار
بليغ تنخستين عارفي بود كه وارد بنگال شد و به  او. بنگال رفت

 (.62 :1013 )چوهدري، اسالم در آنجا پرداخت
 رمانيك، شاه عبداهلل اوتن از خلفاي دو الدین چشتي معينپس از 
 متوفي) در بنگال و پيركریم سيلوني را ( شاخه كرمانيه680 )متوفي
(. 139: 1068)آریا،  ایجادكردنددر سيلون را (، شاخه كریميه 660

ي هور مشایخشاید دليل آن ظ این دو شاخه چندان شهرت نيافتند.
ي و فریدالدین شکرگنج پس از كاك بزرگي از جمله بختيار

ين از مؤسسكه ها كه جاذبه و معنویت آن الدین چشتي باشدمعين
 است.ها شده ، مانع شهرت آنتر بودههاي مذكور قويشاخه
را  (633 )متوفي گنجشکر فریدالدین ، شيخبختيار الدینقطب شيخ

دالدین فری آمدن شيخ . پس از رحلت او، بابه جانشيني خود برگزید
 ،الدینقطب وصيت شيخطبق  از هانسي، قاضي حميدالدین ناگوري

 يخش .او را به فریدالدین داد عصا و مُصلي و نعلينِ چوبينِ و جامه
 )عالء چشتيه نشستبر مسند ارشاد  2«آجودهن»در فریدالدین 
در این  .(191 -190: 1006؛ اله دیه، 222 ـ220: 1033سجزي، 
 شد.چشتيه با نام فریدیه شناخته مي تِزمان طریق

ي ندهبدرالدین غزنوي بود. نویس شيخ كاكي، خلفاي بختيار از یکي
 يخم دهلي را با حضور شالدین بلبن حاكعصر غياث «تاریخ فرشته»

و لتاني م بهاءالدین زكریا لدین غزنوي، شيخبدرا شيخ، فریدالدین
ف فریدالدین معرو شيخ. بردمي سيدي موله از بهترین عصرها نام

ام اي به نكاكي را در مجموعه تيارملفوظات بخ« كبير شيخ»به 

 فعلي شریف واقع در پاكستانپتن. پاك2
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( 128 وفي)مت الدین اولياءنظام اوپس از  كرد.ثبت« السالکين فوائد»
 ،13 ،39 ،163 ،131: 1033سجزي،  )عالء به ارشاد مردم پرداخت

 (.201 ،233، 1استرآبادي، ج هندوشاه ؛02

 طريقت چشتيه پس از شيخ فريدالدين شکرگنج:
 داد ورخ دیناز شيخ فریدال پسنخستين انشعابات بزرگ چشتيه 

، ریدالدینفابریه تقسيم شد. صطریقت چشتيه به دو شعبه نظاميه و 
 الدین اوليا ملقب به محبوب الهيسه خليفه مشهور داشت: نظام

)مؤسس  كليري رب، عالءالدین علي احمد صا)مؤسس نظاميه(
 (. 113: 1006)اله دیه،  و شيخ جمال هانسوي صابریه(

 صابريه
عالءالدین علي احمد صابر خواهرزاده و داماد شيخ فریدالدین 

شيخ فریدالدین هنگامي كه صابر را خليفه نمود، پس  د.بوشکرگنج 
، به دهلي «خرقه خاصه و مثال»و عنایت « اسم اعظم»از تعليم 

خ ين نموده بود، شياد تا طبق روش خاصي كه شکرگنج معفرست
وي مهر تأیيد بزند. در دهلي شيخ جمال  «مثال»جمال هانسوي بر 

و مثال ت»هانسوي مثال صابر را پاره نمود، صابر ناراحت شد و گفت 
ر پس از بازگشت صاب«. من پاره كردي من سلسله ي تو پاره كردم

يخ شد و ش« كلير»از دهلي به نزد شيخ فریدالدین، این بار مأمور 
ید به دستخط خود مثال او را تأیيد نمود. پس از این صابر در فر

درگذشت و  169يع االولبرد زندگي را گذراند تا در رجعزلت و ت
، يپتپاني الدین تركاالوليا خواجه شمستنها خليفه او، شمس
 (.103 -101: 1006جانشين او شد )اله دیه، 

یکي از دالیلي كه نام زیادي از صابر در كتب چشتيه  رسدبه نظر مي
باقي نمانده همين اختالفات او با شيخ جمال هانسي بوده كه مسؤل 

و ملفوظات شيخ فریدالدین بود و به  -احکام-« هامثال»نگارش 
جزو معدود آثار  «سِي رُاالقطاب»عمد از او یادي نکرده است. كتاب 

 -281،همان) چشتيه است كه درباره شاخه صابریه نوشته شده است
از این زمان انشعابات اساسي در چشتيه ایجاد گردید كه تا  .(103

ساز انحطاط طریقت این انشعابات خود زمينه به امروزه ادامه دارد.
 چشتيه و از شکوه افتادن آن شد.

 عبدالحق رودلوي ، شيخ احمداز جمله مشایخ بزرگ متأخر صابریه
ق حق ح»االوليا، با گفتن  است كه با دیدن كبير (001 )متوفي

و این سنتي  به پاي او افتاد و خرقه خالفت و ارادت گرفت« حق
شد كه پس از آن صوفيان این شاخه بر باالي مراسالت و مکتوبات 

وي اهل سماع  كردند.را ذكر مي« حق حق حق»خود اسم اعظم 
 (.223 -222: 1006كرده است )اله دیه، دگي ميبود و در عزلت زن

هاي منشعب از صابریه به ترویج اسالم در در قرون اخير شاخه
 (.133 -131 :1033آفریقاي جنوبي پرداختند )چشتي مودودي، 

 

  نظاميه
معاصر سلطان مؤسس شاخه نظاميه چشتيه،  الدین اولياءنظام

رغم احترام فراوان ( بود. سلطان به116توفي )م خلجيعالءالدین 
اوني، )بد ي خوبي نداشتميانهء الدین اولياهروردیان، با نظامبه س
 ستر خاطر دليل این رفتار سلطان، بهاحتماالً  .(101 -100: 1013

 زا دوري گزیدن مشایخ آن مبني بر چشتيهرهبران  هايدیدگاه از
 وءظنس و مرشد چشتيه به فرزندان سلطان نيز ارادت و قدرت مراكز

رسد مخالفان به نظر مي ؛ همچنينها بوده باشدآن شورش از
ي مریدان هاي قبل در زمرهسياسي در این دوره به مانند دورهنظام
داشتند كه این باعث وحشت سلطان و الدین اولياء حضورنظام

 است.آن سوءظن به رهبر چشتيه شدهي درنتيجه
و  (128توفي )م دهلوي اميرخسرو ،ولياا الدیننظام مریدان از جمله

 ئدفوا»مؤلف كتاب  (101توفي )م دهلوي سجزي عالءاميرحسن 
ن الدینظام خواجه ملفوظات شامل ؛ این كتاباستبوده  «الفوائد

هایي اولياء در كتابن الدیملفوظات نظام این،برعالوه اولياء است.
و  «االخياراالبرار و كرامةتحفة» ،«انوارالمجالس» چون:

 ؛ چيمه،20 -29 :1006، )شهسواري استشدهثبت «المحبينراحة»
1011: 23.) 

الدین اولياء، طریقت كبرویه در هند پيرواني داشته در زمان نظام
ت پيروان طریق بااست. مناسبات پيروان طریقت چشتيه در هند 

ین ؛ ااستوار بوده استآميز و بر احترام متقابل مسالمتكبرویه 
 ت.الدین اوليا كامالً مشهود اسایست كه در رفتار و سلوك نظامنکته
ان و یکي از مریدكه  «بدرالدین سمرقندي هخواج»، زمان این در

 ،از بزرگان طریقت كبرویه بود الدین باخرزيسيف خلفاي شيخ
 . خواجه بدرالدین درداشتدر دهلي  با چشتياندوستانه مناسبات 

ياء نيز اول الدیننمود و نظامميچشتي شركت مراسم سماع صوفيان
« رسعُ»باخرزي یا همان آیين  الدینسيف در مراسم سالگرد شيخ

  .(20 -29: 1006شهسواري، ) كردميشركت
 

 پايان شکوه و اعتالی طريقت چشتيه 
 لويده چراغ به ملقب اودهي محمد شيخ اولياء، الدیننظام جانشين

( ق.هـ 016 -123 حکومت) تغلقي شاهان با معاصر او. بود
 يريگسخت علت به تغلقي محمد حکومت كهآن از پس. استبوده
 شيخ حضور با كرد،سقوط شورشيان توسط مردم، و علما بر

 ز،فيرو ملك منزل در بغدادي، زادهمخدوم و دهلوي چراغ نصيرالدین
 از(. 161 ،1ج: 1013 بداوني،) رساندند حکومت به را فيروز ملك
 دوري به تأكيد كه صاحبنظران اكثر نظرات رغم به زمان این

 قدرت به در چشتيه مشایخ عمال دارند، قدرت مراكز از چشتيان
اي كه نشان از دوري از اصول كنند؛ نکته مي دخالت فيروز رساندن
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اوليّه مشایخ این طریقت دارد و خود یکي از دالیل اصلي انحطاط 
 باشد.آن مي

 تهگذش رغمبه چشتيان با حکومت يرابطه فيروز، ملك يدوره در
 الدیننظام جمله از چشتيه، شيوخ مزارات زیارت به او. بود خوب
 ـ130 ،011: 1008 عفيف،) رفتمي شکرگنج فریدالدین و اوليا
 رهبران مذهبي تسامع تأثير تحت آن تبع به و( 61 ،100 ،138

 تعداد و كردمي رفتار احترام با هندوها به نسبت نيز حکومت چشتي،
 -110 همان، بدواني،) شد ترجمه فارسي به هندوان كتب از زیادي
112.) 
 سيد وي، وصيت طبق و رفت دنيا از ق.هـ181 در دهلوي چراغ
 ااولي الدیننظام از كه ايخرقه در و داده غسل را او گيسودراز محمد

 ميراث كه خاص مصالي و عصا با و پيچانده بود، رسيده او به
 گزیدن بر جانشيني به را كسي وي. كرد دفن بود، چشت خواجگان

( 028توفي )م درازمحمد گيسو سيد(.106 -101: 1068 آریا،)
، خاتم خواجگان چشت است كه نواز، ساكن دكنمشهور به غریب

« ماءاسرار االس». كتاب دادچشتيه را در جنوب هند گسترش طریقتِ
؛ حاكمي، 261 ـ260: 1000اوست )هدایت،  از« اآلداب خاتمة»و 

 (.069 -066: 1013و  ،116: 1068؛ آریا، 101: 1061
، خراسان هراتِ معاصر او در  چشتيّهاز جمله مشایخ طریقت

در  تيموري االسالم خواجه عالءالدین علي چشتي بود. شاهرخشيخ
كه مدرسه و خانقاه شاهرخيه را در هرات ساخت،  .قهـ010سال 

االسالم خواجه عالءالدین علي منصب شيخي خانقاه را به شيخ
به نظر  (. 102 ـ109: 1000، 2كرد )سمرقندي، جچشتي تفویض

مي رسد كه با مرگ چراغ دهلوي و طریقه ي دفن او دوران اعتال 
 و عظمت طریقت چشتيه به پایان رسيده باشد.

قاره هند از مریدانش در یکي از مناطق شبه چراغ دهلوي هر یكپس از 
( در 180 : سراج الدین اخي سراج)متوفيدست به تأسيس خانقاه زدند

 الدین دهلويكمال ( در دكن،191 )متوفي الدین غریببنگال، برهان
( در 123 )متوفي الدین یوسف( در گجرات و شيخ وجيه186 )متوفي

سکونت مشایخ متأخر چشتي در  (.116 -100: 1068منطقه مالوه )آریا، 
هاي متعدد چشتيه، به معناي تغيير روش و بينش خانقاه و ظهور خانقاه

این طریقت در هند بود. ایجاد تشکيالت خانقاهي براي این طریقت به 
وضوح نشان شکست سياست و روش مشایخ نخستين آن بود كه از خانقاه 

 ند.جستداري بيزاري ميو خانقاه
اخه دو ش به ،فریدالدین شکرگنجپس از رحلت  طریقت چشتيهاگر چه 

نصيریه  :چونبه شعبي  ه بود، اما پس از اینشد منشعبنظاميه و صابریه 
الدین محمود مخدوميه منسوب به جالل منسوب به چراغ دهلوي،

ن الدیسوب به شيخ حسامحساميه در بنگال من(، 168 )متوفي كبيراالوليا
 )متوفي حمزه شاهي منسوب به شيخ حمزه(، 002 )متوفي مانيکپوري

، (333 )متوفي الدین نارنوليشاهي منسوب به شيخ نظامنظام (،381
فخریه منسوب به (، 1390 )متوفي جليل لکهنوي جليليه منسوب به پير

نيازیه در پيشاور منسوب (، 1133 جهان( )متوفي )فخر موالنا فخرالدین
 اهلل مهاجر امدادیه منسوب به امداد ،(1283 )متوفي، بریلويبه نيازاحمد 

 (.108 -106: 1068)آریا،  تقسيم شد (1011 )متوفي

 داليل ضعف و انحطاط طريقت چشتيهبندی جمع
ركزیت از معلل ضعف و انحطاط طریقت چشتيه یکي از به نظر آریا 

 قلهاي مستنشينچشتيه و ظهور سجادهواحد نشين افتادن سجاده
ا با هنشينتيه و نيز موروثي شدن سجادههاي متعدد چشهو خانقا

به جانشيني توسط پيران، پس از  مرشدان انتخاب فرزندان
(. به نظر 110 -119: 1068)آریا، است نصيرالدین چراغ دهلوي 

لي اصیل دالاز تواند هاي موروثي نمينشيننگارنده، ظهور سجاده
يه، ؛ زیرا مشایخ نخستين چشتضعف و انحطاط طریقت چشتيه باشد

ز گر فرزندي نداشتند، یکي اجانشينانشان فرزندانشان یا ا اًاكثر
 .ه استیافتگانشان بودتربيت
مشایخ  خلفاي متعدد ي نيز علت انشعابات در طریقت چشتيه رایموال

به نظر نگارنده دالیل : سيزده(. 1006داند )اله دیه، این طریقت مي
 يحوزه اعتالي طریقت چشتيه به گستردگي يپایان دوره
 گون پيروانهاي گونااین طریقت و نيز ادغام فرهنگ جغرافيایي

 هندو، بنگالي، چونهاي مختلف ها و مليتاین طریقت كه از گروه
گردد؛ همچنين عدم بودند برميخراساني، ماوراءالنهري و غيره 

؛ است ظهور مشایخ بزرگ در این طریقت پس از چراغ دهلوي
قت طریانحطاط اصلي این مسئله و یکي از دالیل  عالوه بر این

 ،بایستي در دوري از مأموریت مشایخ نخستين این سلسلهچشتيه را 
 قاره بود، جستجو كرد.شان گسترش اسالم در شبهكه هدف اصلي

 ،فریدالدین شکرگنج پس از، بخصوص زیرا پس از مشایخ بزرگ
 و و ایجاد انشعاب در طریقت چشتيه بيشتر مشایخ درپي شهرت

در واقع غلبه و اهميت یافتن اهداف  كسب درآمد از خانقاهها بودند.
داري بر اهداف از خانقاه هاي مادي مشایخ چشتيهدنيوي و انگيزه

 به سير انحطاط آن افزود.  هامتعالي و معنوي آن
سم (، شيوخ چشتيه ر669 )متوفي گنجشکرفریدالدین  تا زمان شيخ

ساخت خانقاه و نشستن در آن را نداشتند. نخستين خانقاه براي 
 الدینبدرالدین غزنوي توسط نظام شيخفریدالدین، یعني  شيخمرید 
 به اشارت شيخبدرالدین  دار ساخته شد. سرانجام شيخخریطه

 «پيران ما را رسم خانقاه»كرد كه فریدالدین كه به وي یادآوري
(. بر این 131: 1033سجزي،  ك كرد )عالءاست، خانقاه را ترنبوده

 طلب در این سلسلهو مشایخ فرصت دهاي متعداساس، ظهور خانقاه
براي انشعابات بعدي سلسله طریقت  مهم تواند خود دليليمي

 چشتيه و انحطاط آن باشد.
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 هيّتآداب و تعليمات چش، هاانديشه

 تصوف عملي
از بزرگان تصوف و عرفاي هرات معاصر مولوي عبدالحليم حسيني 

هاي چهارگانه تصوف )چشتيه، كه هدف طریقتبر این نظر است 
ر د شناخت و معرفت خداوند است. ،قادریه، نقشبندیه و سهروردیه(

قانون اصلي تصوف و عرفان، اصل تصوف عملي است و شریعت 
 شریعت بيان است و طریقت به بيان دیگرمقدم بر طریقت است. 

ه آن. معرفت بعد از بو معرفت، رسيدن  ،، حقيقت ثمره آنعمل
خواهد باشد، معرفتي به دست نحقيقت است؛ تا حقيقتي وجود نداشته

 ،)ص( اهللمسير حق همان مسيري است كه محمدرسول آمد.
گارنده با )مصاحبه ن اندكردهصحابه و تابعين طي)ع(،  بيتاهل

حله م ،سيدنا حضرت حمزهمسجدجامع ، مولوي عبدالحليم حسيني
 (16/36/1032سيدآباد منطقه شالبافان هرات، 

 داند:سه گروه مي، نددارگام برمي تكه در مسير طریق را كساني وي
در فریب مردم و كسب  با نام طریقتي سعي كه گروهي از مردم

 ،هاي مردمآوري نذورات و نيازيجمع وسوءاستفاده  و با درآمد دارند
اما در اصل ، كنند. این گروه به ظاهر طریقتييمبدرآمد كس

این نوع طریقتي را  پيمایند.مسيري منحرف از طریقت را مي
ند گویميكساني هستند كه گروه دوم گویند. طریقت ادني مي

بندیه، مشایخ كرام نقش و هاي طریقتیعني به سلسله طریقتيم،اهل
ه ساني هستند كگروه سوم ك چشتيه و غيره ارادت و اخالص داریم.

اند و تا حاال عقوبت اندازه انجام دادهحد و بيهاي بيجرم
آیند پيش یك عالم متقي و پرهيزگار متورعِ متدینِ اند، ميدیدهمي

لعظيم ستغفراهلل اا– و به دست آن عالم با گفتن ،متشرع و متصوف
قت را طریاین  كنند.توبه مي -و اتوب اليه و الحمداهلل من كل ذنب

ام در گكسي كه به معناي واقعي  گویند. عليیا ا طریقت نهایي
ي در ابتداي كار، به توصيه، بایستي گذاردمسير طریقت اعلي مي

 نشيني و گرفتن روزه و كشيدن ریاضتبا چله، یکي از مشایخ كرام
 ن كسب نماید.شرایط الزم و ضروري را براي مرید صحيح شد

مور آن وقت مأ صوف را طي نمود،چهار مرحله تتربيت یافت و  قتيو
یك . رعایت كنددعوت« طریقت عملي»شود تا مردم را به مي

حالل است روزي مسئله براي مرید ضروري است و آن خوردن 
 (.همان)
 

 ی تصوفچهار مرحله

ي نخست تصوف است كه مرید در این تزكيه مرحلهخودسازي و 
نشيني در آیين تصوف تمریني براي چله شود.مي« موحد»مرحله 

عد از تزكيه و تصفيه شدن، مرحله ب خودسازي و تزكيه است. 
كند و وارد مي« تخلّي»كه خود را در این مرحله  است« كشف»

شود. تخلّي یعني غير خدا را این مرحله كه سومين مرحله است مي
یابد. كند و جز خدا را در قلب خود نمياز قلب خودش بيرون مي

تخلّي قلبي است نه طبيعي؛ به طور طبيعي هر كسي حتي اوليا و 
ي انبياي الهي فرزندان و همسرانشان را دوست داشتند. در مرحله

اي برسد كه غير از خدا را در تخلّي هنگامي كه انسان به مرحله
سخاي آخرت  ،عبادت خدا «.سخا»شود قلب خود نيابد، این مي

است كه در آن مرید به زیور علم « تحلّي»ي سرانجام مرحله است.
ي تصوف، منازل طي مراحل چهارگانهبعد از گردد. و حلم آراسته مي

و این منازل صعودي و نزولي دارد، یعني اگر مرید سوءاستفاده  است
كند گردد و اگر درست استفادهبه عقب برمي )كبر، بخل و غيره( كند

مراحل و منازل، مقام  . پس از طيكندبه منزل بعدي صعود مي
است. مجاهده اصل و مقام شهود و مشاهده مقام مجاهده  ،قرآن

 .(همان)تصوف است 

 مدارچشتيه طريقتي شريعت
ها نآوار است. تهاي چشتيه بر شریعت و سنت اساساس اندیشه

معتقد بودند كه اصالح شخصيت بدون محبت الهي و احترام به 
هاي اخالقي و روحاني ارزش ربها هاي الهي ممکن نيست. آنسنت

خ از نظر مشایت انساني را تقویت نمایند. تأكيد داشتند تا اخوّ
نام دیگر مذهب، خدمت به خلق خداست و هر  نخستين چشتيه،

كوششي در جهت خدمت به خلق قابل تقدیر و ارج است. مشایخ 
ي وحدت وجود را رواج دادند و از آن ي عملي نظریهچشت جنبه
ها بر این باور اد اجتماعي در جامعه استفاده كردند. آنبراي اتح

نه از - هاي سياسي باید فاصله گرفتبودند كه از دربار و دستگاه
. علم در ميان مشایخ چشتيه جایگاه -مراكز بزرگ جمعيتي

بایستي شخص در علوم  ،ارزشمندي داشت. براي دریافت خرقه
نسان فاقد علم رسيد زیرا معتقد بودند اظاهري به كمال مي

واند اسرار تصوف را دریابد و امراض روحاني انسان را درمان تنمي
مانند   چشتيه مشایخِ: دوازده و سيزده(. 1033، سجزي عالءكند )

 م و دانش وعل بودند كه كسب سهروردي، معتقد شيوخ طریقت
: 1006)رضوي،  استعرفاني براي صوفيان امري ضروري بصيرت

93.) 
 

 روش تعليم در طريقت چشتيهصول و ا
ر هاي مبتني بهاي تصوف، از روش، در تعليم آموزهيهچشت مشایخِ

ي وهاین شي .كردندمي حکایات و قصص استفاده ها وبيان داستان
كه « يهفردوس»ها، اثر زیادي بر روي تعاليم صوفيان تعليم چشتي

رهبران یکي از  است.اند، داشته«سهروردیه»اي از طریقت شاخه
حيي ی احمد ينالدشرف تأثر از چشتيه بوده، شيخفردوسيه كه م

سلطان  در زمانهـ.ق  633. مُني ري در ( است661 -102) ريمُني 
دهلي  كههـ.ف(  603 -638 مت)حکو فيروز خلجي الدینجالل
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ان اولياء رهبر چشتي الدینبا نظام ،مركز علم و عرفان و تصوف بود
 (.29 -28: 1006)شهسواري،  استداشتههند مالقات 

رام كردند كه نهایت احتميمشایخ چشتيه مریدان خویش را تشویق
 (.02: 1033سجزي،  دهند )عالءشان از خود نشانانرا نسبت به پير

هاي سخت، نپذیرفتن كشيچشتيان، ریاضت اصول مهماز دیگر 
اص چشمداشتي خالبته دریافت فتوحي كه بدون ـ هدایاي حکومتي

 )عالءـ دانستندشد جایز ميها مياز روي محبت و ارادت به آن
با است. دولتي بوده و دوري از مناصب (126 ،186: 1033سجزي، 

با  ان،رغم سهروردیبه دداشتنچشتيان سعيپایبندي به این اصول، 
 ، استقالل خودي هنداجتماعي جامعههاي مختلف نزدیکي به گروه

 ي، هرچند این سياست گاهكنندهاي وقت حفظبرابر حکومترا در 
یي، مجتبا) شدها ميي وقت با آنموارد باعث تقابل دستگاه حاكمه

1001 :80.) 
ردود ها از نظر چشتيان مالبته بایستي پذیرفت كه تمامي حکومت

كه مواردي است كه به مریدان خود اجازه خدمت در نانبوده چن
د و حتي در به پادشاهي رساندن ملك فيروز انها را دادهحکومت

ها، در گذار خلجيالدین فيروزشاه پایهجالل همکاري داشتند.
ليت و  بيم از شهرت و مقبو واكنش به گسترش نفوذ چشتيه در هند

در بين مردم و  نجشکرگاز شاگردان فریدالدین « موله سيدي»
امرا و  ازكرد و بسياري امراي دربار، فرمان قتل او را صادر

 يدداشتند را بركنار و تبعموله ارادت منصباني كه به سيديصاحب
رسد كه دليل چنين اقدامي وحشت (.  به نظر مي83 )همان، كرد

ت حمایهاي چشتيه در مخالفان حکومت و نفوذ اندیشهسلطان از 
سد: نویكه بداوني ميها از پير چشتي باشد، چنانمخالفان خلجي

سبت نكه از شورشيان عليه پدرش بود خانان پسر بزرگ سلطان انخ
و  اكثر ملوكو  حد پيدا كرده بودت و اعتقاد بىاراد مولهبه سيدي

داوني، )بشدند حاضر مى بر سر سفره آن درویشامراى معزول بلبنى 
 (.110 -111 ،1ج: 1013

 

 رابطه مريد و مراد

براي  مرید. خداوند اصّ سالکان به سويخطریقت عبارتست از سير 
 ،ي اهل سلوك بایستي مراحل مختلفي چون بيعته جرگهبورود 
د طریقت شو كند تا عمالً اهلي و غيره را طينشينچله ،تلقين

 (.000: 1008)حلبي، 
ل راه صو ا «پوشيپرده»فریدالدین شکرگنج، درویشي را عبارت از 

 كسبو براي رسيدن به آن،  دانستمي« حضور دل»را  يدرویش
شمارد )اله دیه، وري از دنيا و اهل آن را واجب ميي حالل و دلقمه
1006 :111.) 

ي درجات ،رسيدن به كمالبراي چشتيه سالك اميدوار  تدر طریق
 ،كند، مرید سالكبدون وقفه طي مي كه راه طریقت را مریديدارد: 

این ، و اگر مرید واقفین راه دچار وقفه شود، مریدي كه در طي ا
: 1033سجزي،  عالء) گویندوقفه با توبه همراه نشود مرید راجع مي

 .(23 ـ13
آوردن كسي به خدمت پير و ابراز ارادت به رويدر طریقت چشتيه، 

 گفتند. شيخمي« تحکيم»درآمدن را مریدانش  او و در حلقه
ل رسوفریدالدین بر این نظر بود كه فرمان شيخ همچون فرمان 

 (.103 ،213 همان،) )ص( است و مرید بایستي اطاعت كند خدا
ا یکي از ب )ص(كه پيامبر« بيعت رضوان»الدین اوليا به استناد نظام

از را مج« تجدید بيعت»صحابي براي بار دوم دست بيعت دادند، 
ر شيخ حاضبر این نظر است كه اگر  اما در تجدید بيعت ،داندمي

ي جامهبه جاي دست شيخ، در غياب شيخ،  تواندمي ، مریدنباشد
علت  بهمواردي نيز  در شيخ را پيش نهد و با آن جامه بيعت نماید.

آستين شيخ را از بامي آویزان كردند تا ، ي مریدانحضور گسترده
 133، 113 ،292مریدان با بوسيدن آن با شيخ بيعت نمایند )همان، 

 (.18 ـ16،
داد، مي انجام پس از بيعت با شيخ بایستي مریداعمالي كه  جملهاز 
الهي ك»، شيخ آنپس از . بود تراشيدن سربه معني  «شدنمحلوق»

: 1006مرید مي بخشيد )اله دیه،  به« گليم خاصه»و « چهارتركي
139.) 

هایي كه ممکن است براي سالك در طریقت چشتيه خطاها و لغزش
تفاصل،  حجاب،اعراض، »دهد هفت مورد است: راه طریق روي

وسط با انجام گناه ت یعني «.و عداوت قدیم، تسلّي مزید، سلب سلب
ر اصراآن  براگر سالك )اعراض(.  گرداند، خدا از او روي برميسالك
شود. اگر این این اعراض تبدیل به حجابي ميان او و خدا مي ،ورزد

 اگر انجامد.این حجاب به تفاصل ميمرتبه نيز كوتاهي كند 
، به عبادتو شوق او  شودستغفار ننماید، سلب مزید ميهمچنان ا
. ودشاز او سلب قدیم ميآرامش  در صورت پافشاري،شود. سلب مي

اگر  و (،تسلّي) دهدخداوند جدایي از او را ترجيح مي ،توبه نکنداگر 
تي كه ميان او و خدا بوده به عداوت محبّ، تداوم نمایدباز هم 

 (.23 ـ21: 1033سجزي،  )عالء انجامدمي
عتقاد و محبت ؛ اصدق و راستي بسيار تأكيد داشتندچشتيه بر  مشایخِ
 ،همان) دانستندها ميافضل عبادتاز را  ،اواز و تابعيت  به شيخ
182، 83.) 

 

 پوشيخرقه

كيایي، ) درآمدن پوشيدن یعني به عضویت رسمي آیين تصوفخرقه
اند الهي قائل چشتيه براي خرقه، اصل مشایخِ (.983 ـ981: 1063

 ي)ص( خرقه اكرمدانند كه پيامبرو منشأ آن را از شب معراج مي
الهي  پس آن را كه از اسرار و اماناتِكرد و سریافتفقر را از خدا د

امي چشتيه شجره تم )ع( پوشاند. از نظر طریقتِ بود به حضرت علي
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سجزي،  )عالء رسد)ع( مي هاي تصوف به حضرت عليطریقت
 (.201 ـ202: 1033

نصيرالدین  پوشي تا زمان شيخچشتيه، خرقه در طریقتِ  
 شد خرقه را كه ميراثِ ميي بسيار مهم بود و سعيودهلچراغ

ه بازي بخرقهنشود و از تجربه دادهخواجگان چشت بود به افراد كم
اي كه بعد از نکته (.002: 1006)آریا، شد شدت جلوگيري مي

دهلوي به آن دیگر توجه خاصي نشد و خود یکي از عوامل چراغ
 انحطاط آن طریقت شد.

چشتيه، پس از دادن  ، مشایخِ«خرقه فقر و ارادت»در مراسم اهداي 
كه - «كاله چهارتركي» مرید،سر موي تراشيدن و « دست بيعت»

 -داري استزندهشبو  ،دل، هوس هوا و حرص، دنيا ي تركنشانه
 «مصحف»، «عصا»، «دستار» گذاشتند و ضمن اهدايبر سر او مي

او را خليفه خود  ،بودخواجگان چشت  ميراثِ كه «مصال» و
« ي چشتيخرقه» (.183 -163 ،36-31: 1006)اله دیه،  كردندمي

: 1033سجزي،  )عالء در ميان مشایخ آن طریقت مشهور بوده است
ي اعتالي چشتيه به تا پایان دورهپوشي رسم خرقه (.133 ،228

 همين روال در ميان تمامي انشعابات آن برقرار بوده است.
، به تبرك يارادت برخالف خرقهفقر و چشتيه، سلسله  در طریقتِ

ه دي شيخ بوتابع اراده شود مگر به مریداني كهنميهر مریدي داده
ین نوع به اند؛ شابپيچي نکردهند و از دستورات و تعاليم او سرباش

ي ا الهام از سوكه شيخ ب گفتندمي «رحماني خالفت خرقه»، خرقه
 ؛داد و این بهترین و محکمترین نوع خالفت استخدا به مریدان مي
 «ي اجتهادخرقه»ر اثر اجتهاد و عمل نيك او، گاهي پير به مرید ب

به  كسي« و واسطه شفاعت»؛ همچنين شيخ گاهي به پوشاندمي
 خواجه. (126: 1033چشتي مودودي، ) داددیگري خالفت مي

 يخالدین منور و شقطب اوليا به دو تن از مریدانش، شيخ الدیننظام
 (.06: 1008داد )عفيف، « خرقه خالفت»نصيرالدین محمود، 

شفاعت را شيخ به مالحظه شرایط روز و براي  يخرقه اًظاهر
  .تتشریفاتي داشته اس يهبجنو بيشتر داده نگهداشت مریدان مي

 

 يهچشت برخي از مفاهيم و باورهای مشايخِ

 ذکر
 یکي از اركان، و هاي صوفيه از اشرف عباداتتذكر در ميان طریق

ذكر عبارتست از یادكِرد نام خدا )غني،  اصلي و عملي تصوف هست.
مرشد چشتيه،  در طریقتِ(. 910 ـ916: 1063؛ كياني، 016: 1006

 ائض و واجبات دیني و حتي مستحباتو مریدانش موظفند كه فر
مریدان موطف هستند كه پس از هر نمازي  جا آورند.شرعي را به

                                                           
تاریخ ». براي اطالع از مشروح اذكار و اوراد در طریقت چشتيه رجوع شود به 1

 .(120 -108: 1033)چشتي مودودي، « مشایخ چشت

چشتيه به صورت  ذكر در طریقتِ را بخوانند.ي اوراد و ادعيه خاص
 (.000: 1006)آریا،  شودميانجامو نفي و اثبات خفي و جلي 

را مجاز  في()خ و هم آهسته ه(هریّ)ج  بلنداولياء هم ذكر  الدیننظام
 شمرد اما بر این نظر است كه ذكر آهسته بهتر است )عالءمي

 (.263: 1033سجزي، 
از « يهرساله اذكار چشت»به نقل از  «طریقه چشتيه»نویسنده كتاب 

ضل اهلل اف اله اال نویسد: ذكر الشيخ نصيرالدین چراغ دهلوي مي
)اثبات(  اهلل )نفي( و اال اله ال اذكار است، كه به دو صورت

گري كه در طریقت چشتيه خوانده نيز اذكار دی؛ شودميانجام
، «يلاهلل و نعم الوك حسبنا»شده شامل: هفتاد مرتبه خواندن ذكر مي

)س(، در  و تسبيح حضرت زهرا« آیه الکرسي»شب هنگام ذكر 
هف، هر كتا پایان سوره « قل انما بشر مثلکم»سحر سه مرتبه ذكر 

گاه هم در شب بيدارشد، چهار بار صلوات بفرستد. پس از تهجد، 
 «احیافتّ»و « اهلل»، عالوه بر این ذكر «حي و یا قيوم یا»بار  063
 (.230 -239 :1068)آریا،  1شودمي

د شاه در هرات امروزه بيشتر در مراسم سماع چشتيه كه نگارنده
یا »و « اهلل هو»، «هو» ،«اهلل اله اال ال»آن بوده، اذكاري چون: 

االن نيز جهت به وجد آوردن شود و قوّخوانده مي« قيوم حي و یا
كنند. این مراسم بيشتر در مریدان از اشعار عرفاني استفاده مي

ه انصار برگزار در كنار آرامگاه خواج« گازرگاه»هاي جمعه در شب
هاي ل از شروع مراسم مریدان در حجرهبتدا قبشود. در امي

كنند باشد صرف ميطعام و نوشيدني كه بيشتر چاي مي مخصوص،
شروع و تا بعد از نيمه  بش 3و پس از آن مراسم سماع از ساعت 

. البته گروهي از صوفيان ظاهري نيز كه یابدشب ادامه مي
بل از یابند كه قر این مراسم حضور ميبيشترشان جوانان هستند د

. الزم به كنندمخدر استفاده مي، از بنگ و مواد هامراسم در حجره
. دشوي قادریه انجام مياست كه مراسم ذكر سماع، به شيوه ذكر

 روز جمعه نيز پس از نماز جمعه مراسم سماع و ذكرشان برقرار است
 (.1032)مشاهدات نگارنده، شهریور

، «راالقطابسِي »بنابر نوشته ث بایستي گفت كه بحدر توجيه این م
 الدین عبدالقادر جيالنيچشتي دائي شيخ محيالدین خواجه معين

ده بو يبلپيرو مذهب حن است. جيالني مؤسس طریقت قادریه بوده
 -111: 1006است )اله دیه،  نوشتهو فتوا به مذهب امام شافعي مي

یرد. قادریه نيز تأثير بپذ(. طبيعي است كه طریقت چشتيه از 130
ي احترام و نشانهبه  «گازرگاه هرات»در مراسم سماع  برگزاري

 .هرات و چشتيان نخستين است یادبود روابط پير
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ي بارز در مراسمات صوفيان كه نگارنده در هرات شاهد آن نکته
 رسد اینباشد كه به نظر ميبوده، استعمال بنگ و شاهدانه مي

ي ي فرهنگي هرات داراي ریشهیادگار در ميان صوفيان حوزه
جوم ي هدانيم كه در آستانهد. ميتاریخي در عصر مغول داشته باش

دین المغول ما شاهد ظهور قلندران حيدري هستيم كه پيروان قطب
هاي كردند و اندیشهخراسان ظهوري زاوهاي بودند كه در حيدر زاوه
 ها تا اقصي نقاط عالم اسالمي از زاوه تا آسياي صغير وقلندري آن

شرق توسعه دوستان در شامات در غرب و آسياي مركزي و هن
حيدر  الدینها شاهدانه را از اكتشافات پير خود یعني قطبآن یافت.

ئي، نسا) كردنددانستند و در تمامي مراسماتشان استفاده ميمي
. استعمال آن در ميان (229 -222: 1006؛ شفيعي، 86: 1090

 رد.گيصوفيان نيز باب گردیده و تا امروزه مورد استفاده قرار مي
 مهاجرت با مهاجرتشان حيدري قلندران كه رسدمينظربه چنين
 زا پس و باشددادهرخ زماني مقطع یك در هند به چشتيه بزرگان
 تيهچش رهبران آنجا، در چشتيه طریقت گسترش و هند به مهاجرت

 اعياجتم شرایط با قلندران این اجتماعيمرام شباهت و هماهنگي از
 هند در اسالم يتوسعه براي هندو، يجامعه بر حاكم فرهنگي و

: 1062 خواندمير، ؛130 -138: 1006 دیه، اله) باشد بردهاستفاده
 (.08 -01، 0ج
 

 مشاهدهو مراقبه مجاهده، 
داري از اعمال مجاهده در تعاليم چشتيه است زندهنشيني و شبچله

بر طبق سخنان شيخ  (.1 ،83 ،130: 1033سجزي،  )عالء
« يرانپ»راه حق بایستي در پيروي از  فریدالدین شکرگنج، طالب

كند. وي چهارده مقامي را كه خواجگان چشت  تمام خود جدّ و جهد
ارت را عب اندزلگاه قرب الهي و كمال بيان كردهبراي رسيدن به من

)ع(، مقام  راضيان، مقام  مقام تائبان، مقام عابدان، مقام مسيحاز: 
، مقام متفکران قانعان، مقام جاهدان، مقام صدیقان، مقام

، مقام ، مقام صالحان، مقام مخلصان، مقام عارفانمسترشدان
طلب  :روط اهل طریقت را عبارت از؛ و ششاكران و مقام محبان

حق، طلب مرشد كامل، ادب، رضا، محبت و ترك فضول، تقوي، 
استقامت شریعت، كم خوردن و كم خفتن، عزلت گرفتن از خلق و 

لزومات اهل طریقت را نيز عبارت از: معرفت داند و )نماز( مي صالت
بد، نمایاندن راه حق،  يكامل، نرنجيدن از كسي و دوري از اندیشه
داشتن دیگران، رضا و  تواضع، عزلت، حقيرشمردن خود و عزیز

 تسليم، صبر و تحمل، سوز و گداز و عجز و نياز، قناعت و توكل
: هيبت )منفعل داندراي عارف الزم ميسه ركن ب كند، وبيان مي

بودن از تقصيرات خود(، تعظيم )سعي در استمرار طاعت( و حيا 
 (.103 -191: 1006ه كامل به خدا( )اله دیه، )توج

 ،كه خداوند در جميع احوالمراقبة عبارت از یقين بنده است به این
 سيد(. 209: 1006)غني،  ستا بر قلب و رازهاي دروني انسان عالِم

، مراقبه را در لغت به معني بر «رساله مراقبه»دراز در  محمد گيسو
كند و در وار شدن و سوي دوست رفتن معنا ميگردن شتر س

ور دوست و دوست اصطالح سلوك، مراقبه را گردن نهادن به حض
حضور، قلبي،  شامل:داند. وي انواع مراقبه را را درنظرداشتن مي

، شهود، قربت، معيت، احاطت، افعال، صفات، فنا، ذاتي، س وي
وجودي، سرادق، جمال، مصدر و مرجع، ارتسام، امانت، پير، آینه، 

 ، وراء، محاسبه، صور و اشکال،اء، هویت، هيبت، وجه اهلل، خاتماشي
اله(، فردانيت، صمدیت، عين، وحدت و  اله اال كرام، نزاهت، خدا)ال

 (.112 -119: 1033چشتي مودودي، ) داندمي كثرت
محبوب حقيقي را در قلبش چنان رویت در حالت مشاهده، سالك 

كند كه گویي در برابر دیدگانش است. مکاشفه آن حالت یقين مي
است هست كه سالك راه حق به آنچه خدا براي او قسمت كرده

 (.130: 1008ي حاالت است )حلبي، شود و پایان همهخشنود مي
آن  رگوید: صبو رضا،  مي صبردر بيان  اولياء الدیننظامكه چنان

 ،درسد در آن صبر كند و شکایتي نکن انسانبه اگر بالیي است كه 
ن آ هرگز گویي كه ناراحت نشودرضا آن است كه از آن بال هيچ  و

 (.60: 1033سجزي،  بال بدو نرسيده است )عالء

 

 متکرا
 ل را گنجایي نيست آن كرامتآنچه در او عق»الدین اوليا نظاماز نظر 
براي سالك راه حق حجاب راه است و « كشف و كرامت»«. باشد
مرتبه دارد كه  از نظر وي سلوك صد. دارد« كار استقامت محبت»

ي هفدهم آن، مرتبه كشف و كرامت است و بر اولياي الهي مرتبه
 ،1 همان،دارند و آشکار نسازند )فرض است كه آن را پنهان نگه

ول پنهان نگهداشتن كرامت و فاش نکردن آن، از اص (.190 ،91
 (.02: 1006بوده است )اله دیه، مورد قبول و تأكيد مشایخ چشتيه 

 

 و خدمت به خلق دنياترك 
در اندیشه و تعاليم مشایخ چشتيه بر ترك دنيا تأكيد فراوان شده، 

اق شامي بر ترك دنيا و دوري از اهل دنيا و ارباب حاز جمله ابواس
دا شناخت خ، عالمت چشتي الدینعينمه خواجقدرت تأكيد داشت. 

دانسته، هرچند خدمت را خاموشي در معرفت و گریختن از خلق مي
ر  در كنا و سير نمودن گرسنگان، به خلق و كمك به درماندگان

 -130 همان،) در تعاليم وي جایگاه مهمي دارد عشق و محبت
131، 83). 
را عبارت از  استفاده درست از دنيا در  ترك دنيا  الدین اولياءنظام

ي شش دارایي و دوري از جمع و ذخيرهحد تأمين ضروریات و بخ
مشایخ چشت  (.13ـ 3: 1033سجزي،  )عالءداند دارایي و ثروت مي
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ه تميز، ا پارچبهایشان را پوشيدند. معموالً لباساصالً لباس نو نمي
 (.03 ،130: 1006كردند )اله دیه، پيوند مي

 

 وَاليت و وِاليت

مشایخ چشتيه بر این نظر بودند كه شيخ هم واِلیت دارد و هم 
ه خدا ببا تعليم آداب طریقت و الیت. واِلیت آن است كه مریدان را 

ه دارد. اما آنچرساند. یعني آنچه ميان شيخ و خلق هست واِلیت نام
محبت است  دارد. و الیت خاص  ميان شيخ و حق است، و الیت نام

برد امّا واِلیت را به و چون شيخ از دنيا برود و الیت را با خود مي
 (.11 ـ16: 1033سجزي،  سپارد )عالءكسي دیگر مي

داند: والیت ایمان )هر كه والیت را بر دو نوع ميالدین اولياء نظام
كه براي كسي  تواند ولي باشد( و والیت احسانيمومن باشد م

 (.236 همان« )عالي حاصل آیدي كشفي و كراماتي و مرتبه»
 

 سماع
آواز و سرود است و در اصطالح س ماع در لغت به معني شنيدن و نيز 

افشاني كوبي و دستتصوف عبارت از وجد و سرور و پاي اهل
 1صوفيان به تنهایي یا گروهي، با آداب و تشریفات خاص است

سماع شنيدن نغمه را گویند و وجد دست » (.118: 1008)حلبي، 
 (.11 بي تا، )داراشکوه،« كردن آنبرداشتن و رقص

سماع و وجد و  ،چشتيه از متقدمين و متأخرین مشایخاكثر 
اند بر خالف طریقت نقشبندیه كه اند و آن را جایز داشتهكردهرقص

سجزي،  عالء؛ 11 -10: 1006اله دیه، )در آن متداول نيست 
 (.10 ،103 ـ100: 1061حاكمي، ؛12داراشکوه،  ؛122 ـ120: 1033

مود، دانست و سماع ننچشتيه كه سماع را خالف سنت مي تنها شيخِ
 )آریا، شيخ نصيرالدین محمود اودهي مشهور به چراغ دهلوي بود

 .(218: 1006 و 109: 1068
ير سابقه سماع را به پدانند و سماع را سنت پيران خود مي انچشتي
ل رسانند كه اه( مي233دینوري)متوفي خواجه ممشاد علوّخود 

و در این مجالس به مردم  كردهرا برگزار مي «اعراس»سماع بوده و 
)ص( و حصرت  داده است. ممشاد، سماع را سنت پيامبرطعام مي

ن با خواندتمامي مراسم سماع چشتيان  دانسته است.( ميع) علي
-81 ،211: 1006)اله دیه،  استهشدقرآن شروع و با آن ختم مي

88، 00). 
 اعگفت: سمخليفه  ناگوري در بغداد در مجلسقاضي حميدالدین 

)محبت الهي( دارد و سماع  درد دل مباح است براي كسي كه در
فتوي امام اعظم ابوحنيفه كه تشنه استناد به  اوداروي آن درد است. 

                                                           
سماع در »شود به كتاب رجوع« سماع»ي . براي كسب اطالعات جامع درباره1

 نوشته اسماعيل حاكمي.« تصوف

را وقت فرط تشنگي كه آب مهيا نباشد و خطر هالكت باشد، 
ه ا جایز ندانسترنوشيدن خمر مباح است زیرا شریعت هالك نفس 

و نيز به فتوي امام شافعي كه اگر كسي براي رفع حزن دل، سماع 
ماع در مباح بودن س« برهان چشتيان»، گفت: این بشنود مباح است

 (.191 -193: 1006كرد )اله دیه، را مجاب فقيهانو  است
)رضوي،  نویسدرا از مشایخ سهروردیه مي ناگوريچند رضوي  هر

( اما وي در نهایت در سلك مریدان و خلفاي چشتيه 93: 1006
« مجموعات»كتاب و  سرسخت سماع بودطرفداران  . وي ازدرآمد

 ـ220 :1033سجزي،  )عالء استا درباره سلوك صوفيانه نوشتهر
 (.203 ـ202 و 02 ،13 ،163 ،131 ،131 ،222

براي « محکي قوي»و سماع را غذاي روحاني  مشایخ چشت
 ،130: 1006؛ اله دیه، 81 ،111 ،100 همان،)دانستند مي سالکان

داند: مباح، مکروه، حرام سماع را چهار قسم مي الدین اوليانظام(. 32
و حالل. اگر صاحب وجد به سوي حق ميل كند سماع بر او مباح 

مکروه است، و اگر است، اگر به سوي مجاز زیاد تمایل پيدا كند، 
 امالً ك ز متمایل شود، حرام است، و اگردل كسي فقط به سوي مجا

 ـ200: 1033، سجزي عالء) به سوي حق ميل كند، حالل است
201.) 

 :استبراي حالل بودن سماع چهار شرط الزم در طریقت چشتيه، 
مُسمع گوینده . «سماع آلتِ( و سرود)مسموع ، مستمع، مسمّع»

نونده نباید ش مستمع یا كامل باشد، زن یا پسر نباشد، باید مردِ  است،
 از یاد حق خالي باشد، سرود نباید سخنانِ ناسزا باشد، آلت موسيقي
در سماع نباید باشد. مشایخ چشت معتقد بودند اگر در سماع یکي 

 همان،) انه رعایت نشود آن سماع حرام استاز این شرایط چهارگ
هاي بعد این اصول زیاد رعایت ؛ هر چند در دوره(201 ـ200
 شود.نمي

امروزه موسيقي مقامي شهر تایباد تا حد زیادي متأثر از سماع چشتيه 
راسم تایباد، در م شهر صباي موسيقي گروه كابل، دراست؛ چنانکه 

الدین چشتي اجرا داشت )مصاحبه با استاد عينبزرگداشت خواجه م
، شهر 1032، شهریور عضو اصلي گروه عبدالکریم گزیکي نژاد

 مشهدریزه تایباد(.
 

 آثار و نمادهای چشتيه در جهان معاصر
ه گردید كطریقت چشتيه باعث ایجاد نهادهاي علمي و فرهنگي 

باشد. از جمله مشهود مي و جهان هند قارهاثرات آن تاكنون در شبه
 بود كه توسط موالنا اشرف تهانوي،« دیوبند»ایجاد مدرسه  ،آثار آن

احمد گنگوهي كه از  موالنا قاسم علي نانوتوي و موالنا رشيد
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اهلل مهاجر مکي از مشایخ چشتيه صابریه بود  مریدان حاجي امداد
قاره در كنار و باعت نهادینه شدن اسالم در شبه تأسيس شد

همچنين موالنا ذكریا كاندهلوي و موالنا  .هاي چشتيه شدخانقاه
« غيجماعت تبلي»الياس از مشایخ چشتيه در شبه قاره هند، جریان 

جماعت »ابواالعلي مودودي چشتي،  سيدو  را ایجاد نمودند
: 1033)چشتي مودودي،  بنياد گذاشتقاره در شبهرا « اسالمي
203- 201، 116- 118.) 

 

 گيرینتيجه
طریقت چشتيه از اواخر قرن سوم  هجري فعاليت خود را به 

ها سلسله طریقت آن مركزیت چشتِ هرات در خراسان آغازكرد.
این طریقت تا پایان دوره  رسانند.)ع( مي خود را به حضرت علي

اعتالي خود، یعني اوایل قرن نهم هجري در زمان خواجه 
نصيرالدین چراغ دهلوي، منشأ خدمات مهمي در گسترش فرهنگ 

قاره هند مي در جهان اسالم، بویژه در شبهاسال -و تمدن ایراني
 .ندشد

ه این طریق به خالفتمشایخ چشت كه مشایخي غير از پس از آن
اشاعه تعاليم چشتيه در نواحي خراسان رسيدند باعث گسترش و 

در طریقت چشتيه  باعث گسترشو هجوم مغول،  شد، بزرگ
با هدف تبليغ اسالم و هم چنين یافتن مأمني براي  قاره هندشبه

 توسط مشایخ چشتيه شد. در امان ماندن از صدمات مغوالن
خاص بود كه به كمك آن طریقت چشتيه داراي آداب و تعاليم 

ر دهند گسترش دهد و نهادینه سازد. قاره شبهتوانست اسالم را در 
ر، مجاهده، مراقبه، ذكطریقت بود.  مقدم برشریعت طریقت چشتيه، 

دوري از . سماع و برگزاري مراسم عُرس از آداب مهم آن بود
ویي راستگ، حالل كسبو آوري دنيا و تأكيد بر خدمت به خلق جمع
 ود.ب چشتيهمهم اصول  طریقت، از جمله پيروي محض از پيرانو 

كاله خرقه، بخشش خرقه پوشي از دیگر اصول چشتيه است. 
 ،سم اعظم و ذكرا، تلقين چهارتركي، مصحف، عصا و گليم

 پوشياز اموري بود كه در مراسم خرقه)تراشيدن مو(  نشدمحلوق
در دوران اعتالي طریقت چشتيه قواعد خرقه پوشي  شد.انجام مي

 شد.ميو از خرقه بازي جلوگيري  ،به دقت رعایت
دهاي فعلي چشتيه مي توان از مدرسه دیوبند و جریان هااز آثار و ن

 ،آن در هند و پاكستان دهاي متعدجماعت اسالمي را در كنار خانقاه
ي و وسيقي مقام، و تأثيرات آن بر مو آفریقاي جنوبي افغانستان

 .نام برد عرفاني خراسان بویژه تایباد
ادن كزیت افتاز مردر نهایت نيز طریقت چشتيه به دالیلي چون: 

عدم ظهور مشایخ بزرگ در این طریقت پس نشيني به علت سجاده
له، خ نخستين این سلساز چراغ دهلوي، پایان یافتن مأموریت مشای

 قاره بود، و نداشتن هدفشان گسترش اسالم در شبهكه هدف اصلي
جایگزین قوي براي آن توسط مشایخ اخير، انشعابات گوناگون در 

در  طلبهاي متعدد و مشایخ فرصتظهور خانقاهاین طریقت كه با 
لمرو قگستردگي چند  ، هرشدانحطاط  دچار آمد، این سلسله بوجود

 گون پيروانهاي گونااین طریقت و نيز ادغام فرهنگجغرافيایي 
هاي مختلف بودند نيز در این ها و مليتطریقت كه از گروه این

 انشعابات بي تأثير نبودند.
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Intellectual Historical Development of Sufi Cheshti 

Order (from the Beginning to the End of Promoting it) 
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Abstract 

Cheshtiyeh, connected to Chesht Sheikh (suge), is the name of a 

Suffism dynasty. Chesht is a region in Herat, Khorasan. The founder 

of this dynasty is Khaje Abu Ahmad Abdal Cheshti (born in A.H.260). 

The family tree of Cheshtiyeh dynasty is related to Imam Baqer, 

Hazrate Ali and Prophet Muhammad, through Ibrahim Adham. The 

followers of this suffism dynesty follow Hanifi sect. Cheshtiyeh 

played an important role in reviving the cultural and social life first in 

Khorasan and then in India. The purpose of the current study is to 

examine the historical development, Cheshtiyeh from its inception to 

the end of its climax period. To achieve this, descriptive, analytical 

and field procedures were used. Specifically, the current research is 

aimd at answering the following question: What is the role of 

Cheshtiyeh in social, cultural and political developments of Islamic 

world particulary Khorasan and India, and how Cheshtiyeh was 

affected by those development? The research hypothesis is that 

Cheshtiyeh Sufism played an important role in spreading Islamic- 

Iranian culture and civilization in the Islamic world especially in 

India. Moreover, Cheshtiyeh Sufism was greatly influenced by the 

cultural context of India.  

  

 Key words: Chesht, Chesht Sheikhs, Cheshtiyeh dynasty, heshtiyeh 

Teachings, Khorasan, India  
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