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چکيده
چشتيه نام سلسلهاي از طریقتهاي صوفيه ،منسوب به مشایخِچشت ،ناحيهاي از هراتِ خراسان ميباشد.
مؤسس آن خواجه ابواحمد ابدال چشتي(متولد263هـ.ق) است .شجرهي طریقهي چشتيه از طریق ابراهيم
ادهم به امام باقر(ع) و از آن طریق به حضرت علي(ع) و پيامبر اكرم(ص) ميرسد .پيروان این طریقت،
حنفيمذهب هستند .طریقتِچشتيه نقش مهمي در حيات فرهنگي و اجتماعي خراسان و پس از آن
شبهقاره هند داشتند .هدف پژوهش حاضر ،بررسي سير تاریخي طریقت چشتيه از آغاز تا پایان دوره
اعتالي آن ميباشد .براي انجام این مهم از روشهاي توصيفيـ تحليلي و ميداني استفاده شده است.
سؤال اصلي پژوهش عبارتست از «طریقت چشتيه در تحوالت فرهنگي ،اجتماعي و به تبع آن ،سياسي
جهان اسالم ،بویژه خراسان و شبهقاره هند ،تا پایان دوره اعتالي خود ،چه نقشي داشته و متقابالً چه
تأثيراتي و تحوالتي از آن پذیرفته است؟» فرضيّه تحقيق این است كه طریقت چشتيه منشأ خدمات
مهمي در گسترش فرهنگ و تمدن ایراني -اسالمي در جهان اسالم ،بویژه در شبه قاره هند شد و متقابالً
از محيط فرهنگي شبهقاره هند تأثير زیادي پذیرفت.
کليدواژهها :چشت ،مشایخِچشت ،طریقتِچشتيه ،تعليمات چشتيه ،خراسان ،شبهقاره هند

 .1دانشجوي دكتري تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه سراسري تبریز  ،دانشکده حقوق و علوم اجتماعي ،ایران (نویسنده مسئول)،
abdorraoufnasiri@gmail.com
 .2استادیار گروه تاریخ ایران بعد از اسالم ،دانشگاه سراسري تبریز ،ایران،
 .0كارشناس ارشد علوم تربيتي ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي ،تهران ،ایران،
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مقدمه
تصوف یکي از جریانهاي مهم در تاریخ جهان اسالم است.
طریقتهاي مختلف صوفيه در تاریخ جهان اسالم و به ویژه
خراسان و شبه قاره هند نقش مهمي ایفاكردند و تأثيرات مهمي بر
حيات اجتماعي ،فرهنگي و به تبع آن ،حيات سياسي آنها گذاشتند.
بررسي تحليلگرایانه و اصولي جریانهاي تصوف براي شناسایي
تأثيرات آن در تحوالت گوناگون جامعه خراسان و هند از
ضرورتهاي مهم است.
در اواخر دورهي غزنوي ،با مركزیت یافتن الهور (خواندمير:1003 ،
ج ،)933 ،9این شهر به عنوان یکي از مراكز مهم فرهنگ اسالميـ
ایراني درآمد .این حركت فرهنگي سرانجام با تسلط غوریان بر
الهور و سپس دهلي در 800هـ.ق توسط قطبالدین آیبك از
سرداران سلطان شهابالدین غوري ،تثبيتشد (مجتبایي:1001 ،
.)86
پس از این صوفيان و عارفان ایراني ،مریدان تربيتیافته خود را
براي تبليغ اسالم و عرفان اسالمي به شبهقاره هند فرستادند
(چوهدري.)69 :1013،
در قرن چهارم هجري ،ابوالفضل محمد بن حسن خُتلي ،مرید
حُصري (م011.هـ.ق) از مکتب جنيد بغدادي ،نخستين صوفي
مشهوري بود كه مریدش شيخ حسين زنجاني را به الهور فرستاد.
بعدها سيد علي بن عثمان هجویري معروف به داتا گنجبخشِ
الهوري (م .حدود 903هـ.ق) ،به توصيه خُتلي ،از غزنه به الهور
مهاجرتكرد و در آنجا نخستين كتاب فارسي در زمينهي تصوف و
عرفان ،یعني «كشفالمحجوب» را نوشت .وي پيشآهنگ و مبلّغ
تصوفِ اسالمي در شبهقاره گردید (عالء سجزي90 ،80 :1033 ،؛
رضوي03 :1006 ،؛ آریا061 :1013 ،؛ چيمه .)23 :1011 ،پس از
او به تدریج ،سلسلههاي تصوف اسالميـ ایراني در هند راه یافتند
و با افکار و اندیشههاي خود اهميت ویژهاي در حيات فرهنگي،
اجتماعي و به تبع آن سياسي هند یافتند (مجتبایي.)86 :1001 ،
صوفيان مسلمان با در نظرگرفتن اصول برابري و برادري و حسن
سلوك و اخالق و منشِ شایسته ،مردم را شيفتهي خود و مرامشان
كردند (چوهدري .)69 :1013 ،این صوفيان با بهرهگيري از سابقهي
طوالني روابط فرهنگي -تمدني ایران و شبهقاره هند ،و با تساهل
و تسامح عارفانه ،توانستد در اندیشه و معرفت دیني مردم هند
تأثيرگذار باشند ،هرچند خود آنان نيز از اندیشههاي عرفاني
مکتبهاي هندي متأثرشدند ،همچنين به تدریج زبان فارسي و
طریقتهاي چشتيه ،سهروردیه ،قادریه و نقشندیه را در هند
گسترشدادند (آریا .)068 ،083 -063 :1013 ،از این ميان ،دو فرقه

«چشتيه» و «سهروردیه» شهرت بيشتري در شبهقاره هند یافتند
(چوهدري.)66 -68 ،62 :1013 ،
در عرصه پژوهشهاي چشتيه در ایران ،غالمعلي آریا از پيشگامان
ميباشد .كارهاي ایشان در معرفي طریقت چشتيه جزو مراجع و
منابع اصلي تمامي پژوهشگراني بوده كه تاكنون در ایران ،در زمينه
تصوف كار نمودند و اشارهاي به چشتيه داشتند .محمد سرور موالئي
نيز در مقدمهاي كه بر كتاب «خواجگان چشت ،سِيرُاالقطاب»
نوشته ،به معرفي این طریقت پرداختهاست .به جزء موارد مذكور،
تاكنون در ایران كسي به طور تخصصي به معرفي طریقت چشتيه
و نقش آن در تحوالت تاریخ ایران و شبهقاره هند ،نپرداخته است.
بنابراین انجام پژوهش حاضر ضرورت و اهميت مي یابد.
هدف پژوهش حاضر ،بررسي طریقت چشتيه از آغاز تا پایان دوره
اعتالي آن ،و نقش آن در تحوالت تاریخ فرهنگي و اجتماعي شرق
جهان اسالم ،به ویژه جامعه خراسان و شبهقاره هند ميباشد .براي
انجام این مهم از روشهاي توصيفيـ تحليلي و ميداني استفاده
شدهاست.
پژوهش حاضر حول این سؤال شکل گرفته كه «طریقت چشتيه در
تحوالت فرهنگي ،اجتماعي و به تبع آن ،سياسي جهان اسالم،
بویژه خراسان و شبهقاره هند ،تا پایان دوره اعتالي خود ،چه نقشي
داشته است و متقابالً چه تأثيرات و تحوالتي از آن پذیرفته است؟»
در نگاه نخست چنين به نظر ميرسد كه طریقت چشتيه منشأ
خدمات مهمي با گسترش فرهنگ و تمدن ایراني -اسالمي در
جهان اسالم ،بویژه در شبه قاره هند شده و متقابالً از محيط
فرهنگي شبهقاره هند تأثير زیادي پذیرفته است.
چِشت
چشت از مواضع هراترود است (اسفزاري :1000 ،ج )139 ،1كه
امروزه در  33كيلومتري شرق هرات و حدود 03كيلومتري شرق
شهر قدیمي اوبه قرارگرفته و هریررود از وسط آن جارياست
(اطالعات محلي نگارنده) .از آثار تاریخي آن دو خانقاه از دورهي
ملك غياثالدین محمد غوري (حکومت  833 -880هـ.ق) ،متعلق
به مشایخچشت است (سلجوقي981 -982 :1006 ،؛ بادنج:1006 ،
ج.)026 -021 ،11
وجهتسميهی چشتيه
طریقتِ چشتيه به ناحيهي چشت از توابع هراتِ خراسان منتسب
ميباشد .شجرهي طریقهي چشتيه از طریق ابراهيم ادهم به امام
باقر(ع) و از آن طریق به حضرت علي (ع) و پيامبر اكرم (ص)
ميرسد (داراشکوه ،بي تا18 :؛ هدایت .)223 :1000 ،پيروان این
طریقت حنفيمذهب ،و به ائمه (ع) ارادت خاصي دارند .ابواسحق
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شامي در اواخر قرن سوم هجري از جانب خواجه ممشاد علوّ دینوري
(متوفي .233ق) (مستوفي )691 :1069 ،به «خواجه چشت» مسمي
و از بغداد به خراسان فرستاده شد (اله دیه.)81 -80 :1006 ،
معرفي مشايخ چشت
مشايخِ چشتيه خراسان
خواجه ابواحمد ابدال چشتي ( 088 -263هـ.ق) ،فرزند سلطان
فرسْنافه از سادات حسني بود .خواجه ابواحمد ،در هنگام حضور شيخ
ابواسحاق شامي در چشت ،در سلك مریدان او درآمد (اله دیه،
 .)62 -61 :1006جانشين او پسرش خواجه محمد چشتي بود كه
همواره بر ترك دنيا تأكيد داشت .او جهت تبرك در لشکركشي
محمود غزنوي به سومناتِ هند شركتنمود (همان.)11 ،
«استادمردان» (متوفي  911هـ.ق) از خلفاي او در والیت خواف
بودهاست .جانشين خواجه محمد ،خواهرزادهاش« ،خواجهیوسف»
(متوفي  983هـ.ق) بود .خواجه یوسف  12سال در «چلهخانهاي»
كه در نزدیك مزار «خواجه مکّي» از معاصران خواجه ابواسحق
شامي ساختهبود ،به ریاضت و انزوا زندگيكرد .خواجه عبداهلل
انصاري در هنگام زیارت مزار چشت ،با خواجه یوسف مالقاتكرد
و فرمود :چشتيان همه «از خلق بي باك و در باطن سادات جهان»
هستند .خواجه یوسف ،بر طبق گفتهي پير هرات در شيوهي
مالمتي در نهایت بوده است .پس از او ،پسرش خواجه قطبالدین
مودود جانشين وي شد (جامي020 -001 :1002 ،؛ واعظ:1006 ،
113 -120؛ خواندمير :1003 ،ج038 ،2؛ اله دیه.)13 :1006 ،
قدیميترین منبعي كه از چشتيان یادكرده ،پير هرات در «طبقات
الصوفيه» است (انصاري هروي.)826 :1006 ،
خواجه مودود (متوفي  828هـ.ق) در هرات با شيخ احمد جام
(زندگي  806 -991هـ.ق) از در منازعه و اختالف درآمد و قصد
بيرونكردن شيخ جام را نمود ،اما هنگامي كه استقبال «جابر بن
عبداهلل انصاري» و دیگر بزرگان هرات از شيخ جام را دید ،دست از
منازعت برداشت و عذرخواهينمود و از شيخ جام تربيتیافت .شيخ
جام ،خواجه مودود را به علمآموزي و احياء خاندانش سفارش نمود.
شيخ جام به او گفت« :مصال بر طاق نه و برو علم بياموز كه زاهد
بيعلم سخرهي شيطان است» (غزنوي00 :1098 ،ـ  .)33پس از
این خواجه مودود جهت تحصيل علوم به جانب بلخ و بخارا رفت.
در بخارا پيش «شيخ نجم الدین عمر» فقه خواند و پس از چهار
سال به چشت بازگشت (اله دیه00 :1006 ،؛ جامي-009 :1002 ،
066 ،000ـ  .)060نویسنده «سِيرُاالقطاب» ،دیدار اوليّه شيخ جام
و خواجه مودود را برخالف غزنوي ،احترامآميز مينویسد (اله دیه،
 .)09 -06 :1006از آنجا كه شيخ جام در آثارش از مسافرت خود
به هرات چندان راضي نيست و با ناخوشایندي یاد كرده است

(ژندهپيل :1001 ،باب ،)160 -161 ،23چنين به نظر ميرسد كه
نوشتهي غزنوي صاحب كتاب «مقامات ژندهپيل» ،به رغم اغراق،
درستتر باشد.
از این پس ،تحت تأثير شيخ جام ،مسئلهي علمآموزي یکي از اصول
خ
طریقت چشتيه و یکي از شروط اصلي خالفت و جانشيني مشای ِ
چشتيه شد.
ركنالدین محمود سنجاني (متوفي 831هـ.ق) مشهور به شاه
سنجان از خلفاي خواجه مودود در سنجانِ خواف بود (واعظ:1006 ،
129 -128؛ اسفزاري :1000 ،ج236 –238 ،1؛ فصيحي ،ج،2
 .)210امروزه آرامگاه وي در سنگان خواف مورد احترام ميباشد.
پسر خواجه مودود ،خواجه احمد چشتي (متوفي  831هـ.ق) در
هنگام بازگشت از حج ،در بغداد مورد احترام شيخ شهابالدین
سهروردي قرارگرفت .خليفه ناصر نيز «فتوحي» براي وي فرستاد
(جامي008 -009 :1002 ،؛ خواندمير :1003 ،ج.)023 ،2
پس از خواجه مودود ،خليفهي او« ،حاجي شریف زندني»
مسندنشين طریقت چشتيه شد (اله دیه .)31 -30 :1006 ،از این
زمان سجادهنشيني به اشخاصي غير از خاندان چشتيه نيز تعلق
گرفت و طریقت چشتيه به خارج از چشتِ هرات در سایر مناطق
خراسان اشاعه یافت .سجادهنشين بعدي طریقت چشتيه« ،خواجه
عثمان هاروني» بود .هارون از دهات نيشابور بوده است .عثمان
هاروني معاصر حمله مغول بود .پس از وي خليفهي او خواجه
معينالدین حسن سجزي چشتي (زندگي  600 -801هـ.ق) ،ملقب
به «سلطان الهند» ،مؤسس چشتيهي هند ،طریقت چشتيه را در
شبهقاره ترویج كرد (اله دیه.)130 -138 :1006 ،
مشايخِ چشتي هند
خواجه معينالدین چشتي مجذوب «شيخ ابراهيم مجذوب قُندُزى»
بود .او به سمرقند و بخارا رفت و به كسب علوم رسمي آن زمان
پرداخت و سپس به خراسان رفت و در هارون ،به صحبت شيخ
عثمان هارونى (متوفي  611هـ.ق) رسيد و بيست سال در صحبت
وي بود و هاروني با دادن لقب «محبوب اللهي» به او ،او را خليفهي
خود كرد (همانجا).
خواجه قطبالدین بختيار كاكي در رجب  622در بغداد ،در حضور
شيخ شهابالدین سهروردى و شيخ اوحدالدین كرمانى به خدمت
خواجه معينالدین رسيد و از مریدان او شد (همان196 ،؛ عالء
سجزي292 :1033 ،؛ جهانگيري998 :1083 ،ـ 999؛ چوهدري،
.)68 :1013
خواجه معينالدین ،طي سفرهایش به بلخ ،غزنه ،الهور و اجمير ،با
مشایخي چون :نجمالدین كبري ،عبدالقادر گيالني ،ابونجيب
عبدالقاهر سهروردي و ابوسعيد تبریزي دیدار داشتهاست .او آرامگاه

 220فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ

بزرگاني چون :ابوالحسن خرقاني ،خواجه عبداهلل انصاري و احمد
خضرویه را زیارت نمودهاست .او در مسير رفتن به هند ،مدتي در
الهور در جوار مقبرهي هجویري ،در زاویهي خلوت نشسته و پس
از آن در دهلي ساكنشده و از آنجا به اجمير رفت .اجمير پس از
ورود خواجه معينالدین در  861هـ.ق ،پایگاه چشتيه شد (چيمه،
23 :1011؛ مشهدي نوشآبادي :1006 ،ج.)023 ،11
به این طریق ،طریقتِ چشتيه به تدریج از اوایل قرن هفتم هجري
از ناحيهي هرات و خراسان بزرگ به شبهقاره هند گسترشیافت.
در واقع ميتوان گفت با ورود مشایخ و صوفيان چشتي به شبهقاره
هند ،تصوف خراسان كه متأثر از اندیشههاي شيخ جام بود ،با عنوان
چشتيه در آن سرزمين گسترش یافت.
خواجه معينالدین با انتخاب اجمير ،از سنت پایهگذاران چشتيه
تبعيتكرد كه براي فعاليت خود ،به جاي انتخاب مراكز مهم قدرت
در ایران و آسيايمركزي ،شهرهاي دور افتاده را انتخابميكردند
(آریا :1006 ،ج .)003 -001 ،11به نظر نگارنده یکي از دالیل این
انتقال ،هجوم مغول به خراسان و اوضاع نابسامان سياسي و
اجتماعي این خطّه بوده كه باعث مهاجرت پيران طریقت چشتيه به
شبهقاره هند شده است .مشایخ چشتيه در دوره اعتالي این طریقت
از دربار حکام و ملوك به دور بودند اما براي فعاليتشان سعي
ميكردند مراكز مهم و بزرگ آن روز را در شبهقاره برگزینند ،نه
مراكز دور افتاده را؛ این نکتهایست كه در این پژوهش تبيين شده
است .آنها به رسالتي بزرگتر یعني ترویج اسالم فکر ميكردند .به
هر تقدیر این نقطهي عطفي در ترویج تعليمات چشتيه و اشاعهي
اسالم و فرهنگ ایراني ،بخصوص زبان فارسي و عرفان اسالمي
ایراني در شبهقاره هند شد.
در واقع یکي از سنتهایي كه از زمان اشاعهي چشتيه به خارج از
چشتِ هرات بنيانگذاشته شد و ادامه یافت ،تدوین ملفوظات1
مرشدان آن بود.
ملفوظات خواجه عثمان هاروني با عنوان «انيس االرواح» توسط
خواجه معينالدین گردآوري شده است .ملفوظات خواجه معينالدین
نيز با عنوان «دليل العارفين» توسط خواجه قطبالدین بختيار كاكي
جمعآوري شده است (شهسواري.)20 :1006 ،
از جمله مریدان خواجه معينالدین ،سيد عثمان مروندي ملقب به
لعل شهباز قلندر (متوفي  )610بوده كه از ایران به هند رفت و در
اجمير به حضور او رسيد (صافي .)92 -90 ،03 :1001 ،پس از
خواجه معينالدین ،خواجه قطبالدین مسعود بختيار كاكي (متوفي
 609هـ.ق) كه از سادات حسيني «اوش» ماوراءالنهر بود ،و در
فترت مغول چندى در عراق و خراسان بسر مىبرد و از آنجا به

ناصرالدین قباچه و آنگاه به شمسالدین التتمش پناه برد ،در دهلي
به مسند ارشاد نشست (اله دیه.)199 -196 :1006 ،
بختيار كاكي با شيخ بهاءالدین زكریا ملتاني و شيخ جاللالدین
تبریزي از مشایخ سهروردیه روابط صميمانهاي داشت .ناصرالدین
قباچه حاكم ملتان در برابر محاصره ملتان توسط لشکر چنگيز از
قدرت روحاني ایشان كمك خواست (عالء سجزي،106 :1033 ،
121؛ صفا.)118 :1010 ،
سرانجام شيخ جاللالدین به غزنين و خواجه قطبالدین بختيار به
دهلي رفتند و اصرار حاكم مانع انصراف آنها از ترك ملتان نشد.
سرانجام شيخ جاللالدین به دهلي بازگشت و قطبالدین بختيار
به گرمي از او استقبالكرد و پس از بيعت ،مجلس سماع صوفيانه
را برگزار كردند .حاكم دهلي سلطان شمسالدین التتمش از
ارادتمندان به آنها بود (هندوشاه استرآبادي :1001 ،ج200 ،1ـ
201؛ چوهدري.)12 -10 :1013 ،
شيخ جاللالدین تبریزي ابتدا مرید شيخ ابوسعيد تبریزي بود .سپس
به خدمت شيخ شهابالدین سهروردي درآمد .سرانجام در زمرهي
خلفاي بختيار كاكي درآمد (عالء سجزي218 :1033 ،ـ  )219و به
بنگال رفت .او نخستين عارفي بود كه وارد بنگال شد و به تبليغ
اسالم در آنجا پرداخت (چوهدري.)62 :1013 ،
پس از معينالدین چشتي دو تن از خلفاي او ،شاه عبداهلل كرماني
(متوفي  )680شاخه كرمانيه را در بنگال و پيركریم سيلوني (متوفي
 ،)660شاخه كریميه را در سيلون ایجادكردند (آریا.)139 :1068 ،
این دو شاخه چندان شهرت نيافتند .شاید دليل آن ظهور مشایخي
بزرگي از جمله بختيار كاكي و فریدالدین شکرگنج پس از
معينالدین چشتي باشد كه جاذبه و معنویت آنها كه از مؤسسين
شاخههاي مذكور قويتر بوده ،مانع شهرت آنها شده است.
شيخ قطبالدین بختيار ،شيخ فریدالدین شکرگنج (متوفي  )633را
به جانشيني خود برگزید .پس از رحلت او ،با آمدن شيخ فریدالدین
از هانسي ،قاضي حميدالدین ناگوري طبق وصيت شيخ قطبالدین،
جامه و عصا و مُصلي و نعلينِ چوبينِ او را به فریدالدین داد .شيخ
فریدالدین در «آجودهن» 2بر مسند ارشاد چشتيه نشست (عالء
سجزي220 :1033 ،ـ 222؛ اله دیه .)191 -190 :1006 ،در این
زمان طریقتِ چشتيه با نام فریدیه شناخته ميشد.
یکي از خلفاي بختيار كاكي ،شيخ بدرالدین غزنوي بود .نویسندهي
«تاریخ فرشته» عصر غياثالدین بلبن حاكم دهلي را با حضور شيخ
فریدالدین ،شيخ بدرالدین غزنوي ،شيخ بهاءالدین زكریا ملتاني و
سيدي موله از بهترین عصرها نام ميبرد .شيخ فریدالدین معروف
به «شيخ كبير» ملفوظات بختيار كاكي را در مجموعهاي به نام
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«فوائد السالکين» ثبتكرد .پس از او نظامالدین اولياء (متوفي )128
به ارشاد مردم پرداخت (عالء سجزي،13 ،39 ،163 ،131 :1033 ،
02؛ هندوشاه استرآبادي ،ج.)201 ،233 ،1
طريقت چشتيه پس از شيخ فريدالدين شکرگنج:
نخستين انشعابات بزرگ چشتيه پس از شيخ فریدالدین رخداد و
طریقت چشتيه به دو شعبه نظاميه و صابریه تقسيم شد .فریدالدین،
سه خليفه مشهور داشت :نظامالدین اوليا ملقب به محبوب الهي
(مؤسس نظاميه) ،عالءالدین علي احمد صابر كليري (مؤسس
صابریه) و شيخ جمال هانسوي (اله دیه.)113 :1006 ،
صابريه
عالءالدین علي احمد صابر خواهرزاده و داماد شيخ فریدالدین
شکرگنج بود .شيخ فریدالدین هنگامي كه صابر را خليفه نمود ،پس
از تعليم «اسم اعظم» و عنایت «خرقه خاصه و مثال» ،به دهلي
فرستاد تا طبق روش خاصي كه شکرگنج معين نموده بود ،شيخ
جمال هانسوي بر «مثال» وي مهر تأیيد بزند .در دهلي شيخ جمال
هانسوي مثال صابر را پاره نمود ،صابر ناراحت شد و گفت «تو مثال
من پاره كردي من سلسله ي تو پاره كردم» .پس از بازگشت صابر
از دهلي به نزد شيخ فریدالدین ،این بار مأمور «كلير» شد و شيخ
فرید به دستخط خود مثال او را تأیيد نمود .پس از این صابر در
عزلت و تجرد زندگي را گذراند تا در ربيع االول 169درگذشت و
تنها خليفه او ،شمساالوليا خواجه شمسالدین ترك پانيپتي،
جانشين او شد (اله دیه.)103 -101 :1006 ،
به نظر ميرسد یکي از دالیلي كه نام زیادي از صابر در كتب چشتيه
باقي نمانده همين اختالفات او با شيخ جمال هانسي بوده كه مسؤل
نگارش «مثالها» -احکام -و ملفوظات شيخ فریدالدین بود و به
عمد از او یادي نکرده است .كتاب «سِيرُاالقطاب» جزو معدود آثار
چشتيه است كه درباره شاخه صابریه نوشته شده است (همان-281،
 .)103از این زمان انشعابات اساسي در چشتيه ایجاد گردید كه تا
به امروزه ادامه دارد .این انشعابات خود زمينهساز انحطاط طریقت
چشتيه و از شکوه افتادن آن شد.
از جمله مشایخ بزرگ متأخر صابریه ،شيخ احمد عبدالحق رودلوي
(متوفي  )001است كه با دیدن كبير االوليا ،با گفتن «حق حق
حق» به پاي او افتاد و خرقه خالفت و ارادت گرفت و این سنتي
شد كه پس از آن صوفيان این شاخه بر باالي مراسالت و مکتوبات
خود اسم اعظم «حق حق حق» را ذكر ميكردند .وي اهل سماع
بود و در عزلت زندگي ميكرده است (اله دیه.)223 -222 :1006 ،
در قرون اخير شاخههاي منشعب از صابریه به ترویج اسالم در
آفریقاي جنوبي پرداختند (چشتي مودودي.)133 -131 :1033 ،

نظاميه
نظامالدین اولياء مؤسس شاخه نظاميه چشتيه ،معاصر سلطان
عالءالدین خلجي (متوفي  )116بود .سلطان بهرغم احترام فراوان
به سهروردیان ،با نظامالدین اولياء ميانهي خوبي نداشت (بداوني،
 .)101 -100 :1013احتماالً دليل این رفتار سلطان ،به خاطر ترس
از دیدگاههاي رهبران چشتيه مبني بر دوري گزیدن مشایخ آن از
مراكز قدرت و نيز ارادت فرزندان سلطان به مرشد چشتيه و سوءظن
از شورش آنها بوده باشد؛ همچنين به نظر ميرسد مخالفان
نظامسياسي در این دوره به مانند دورههاي قبل در زمرهي مریدان
نظامالدین اولياء حضورداشتند كه این باعث وحشت سلطان و
درنتيجهي آن سوءظن به رهبر چشتيه شدهاست.
از جمله مریدان نظامالدین اوليا ،اميرخسرو دهلوي (متوفي  )128و
اميرحسن عالء سجزي دهلوي (متوفي  )101مؤلف كتاب «فوائد
الفوائد» بوده است؛ این كتاب شامل ملفوظات خواجه نظامالدین
اولياء است .عالوهبراین ،ملفوظات نظامالدین اولياء در كتابهایي
چون« :انوارالمجالس»« ،تحفةاالبرار و كرامةاالخيار» و
«راحةالمحبين» ثبتشدهاست (شهسواري20 -29 :1006 ،؛ چيمه،
.)23 :1011
در زمان نظامالدین اولياء ،طریقت كبرویه در هند پيرواني داشته
است .مناسبات پيروان طریقت چشتيه در هند با پيروان طریقت
كبرویه مسالمتآميز و بر احترام متقابل استوار بوده است؛ این
نکتهایست كه در رفتار و سلوك نظامالدین اوليا كامالً مشهود است.
در این زمان« ،خواجه بدرالدین سمرقندي» كه یکي از مریدان و
خلفاي شيخ سيفالدین باخرزي از بزرگان طریقت كبرویه بود،
مناسبات دوستانه با چشتيان در دهلي داشت .خواجه بدرالدین در
مراسم سماع صوفيان چشتي شركتمينمود و نظامالدین اولياء نيز
در مراسم سالگرد شيخ سيفالدین باخرزي یا همان آیين «عُرس»
شركتميكرد (شهسواري.)20 -29 :1006 ،
پايان شکوه و اعتالی طريقت چشتيه
جانشين نظامالدین اولياء ،شيخ محمد اودهي ملقب به چراغ دهلوي
بود .او معاصر با شاهان تغلقي (حکومت  016 -123هـ.ق)
بودهاست .پس از آنكه حکومت محمد تغلقي به علت سختگيري
بر علما و مردم ،توسط شورشيان سقوطكرد ،با حضور شيخ
نصيرالدین چراغ دهلوي و مخدومزاده بغدادي ،در منزل ملك فيروز،
ملك فيروز را به حکومت رساندند (بداوني :1013 ،ج .)161 ،1از
این زمان به رغم نظرات اكثر صاحبنظران كه تأكيد به دوري
چشتيان از مراكز قدرت دارند ،عمال مشایخ چشتيه در به قدرت
رساندن فيروز دخالت مي كنند؛ نکتهاي كه نشان از دوري از اصول

 221فصلنامه علمي-پژوهشي پژوهشنامه خراسان بزرگ

اوليّه مشایخ این طریقت دارد و خود یکي از دالیل اصلي انحطاط
آن ميباشد.
در دورهي ملك فيروز ،رابطهي حکومت با چشتيان بهرغم گذشته
خوب بود .او به زیارت مزارات شيوخ چشتيه ،از جمله نظامالدین
اوليا و فریدالدین شکرگنج ميرفت (عفيف130 ،011 :1008 ،ـ
 )61 ،100 ،138و به تبع آن تحت تأثير تسامع مذهبي رهبران
چشتي ،حکومت نيز نسبت به هندوها با احترام رفتار ميكرد و تعداد
زیادي از كتب هندوان به فارسي ترجمه شد (بدواني ،همان-110 ،
.)112
چراغ دهلوي در 181هـ.ق از دنيا رفت و طبق وصيت وي ،سيد
محمد گيسودراز او را غسل داده و در خرقهاي كه از نظامالدین اوليا
به او رسيده بود ،پيچانده و با عصا و مصالي خاص كه ميراث
خواجگان چشت بود ،دفن كرد .وي كسي را به جانشيني بر نگزید
(آریا.)106 -101 :1068 ،سيد محمد گيسودراز (متوفي )028
مشهور به غریبنواز ،ساكن دكن ،خاتم خواجگان چشت است كه
طریقتِ چشتيه را در جنوب هند گسترشداد .كتاب «اسرار االسماء»
و «خاتمة اآلداب» از اوست (هدایت260 :1000 ،ـ 261؛ حاكمي،
101 :1061؛ آریا ،116 :1068 ،و .)069 -066 :1013
از جمله مشایخ طریقتچشتيّه معاصر او در هراتِ خراسان،
شيخاالسالم خواجه عالءالدین علي چشتي بود .شاهرخ تيموري در
سال 010هـ.ق كه مدرسه و خانقاه شاهرخيه را در هرات ساخت،
منصب شيخي خانقاه را به شيخاالسالم خواجه عالءالدین علي
چشتي تفویضكرد (سمرقندي ،ج109 :1000 ،2ـ  .)102به نظر
مي رسد كه با مرگ چراغ دهلوي و طریقه ي دفن او دوران اعتال
و عظمت طریقت چشتيه به پایان رسيده باشد.
پس از چراغ دهلوي هر یك از مریدانش در یکي از مناطق شبهقاره هند
دست به تأسيس خانقاه زدند :سراج الدین اخي سراج(متوفي  )180در
بنگال ،برهانالدین غریب (متوفي  )191در دكن ،كمالالدین دهلوي
(متوفي  )186در گجرات و شيخ وجيهالدین یوسف (متوفي  )123در
منطقه مالوه (آریا .)116 -100 :1068 ،سکونت مشایخ متأخر چشتي در
خانقاه و ظهور خانقاههاي متعدد چشتيه ،به معناي تغيير روش و بينش
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
و خانقاهداري بيزاري ميجستند.
اگر چه طریقت چشتيه پس از رحلت فریدالدین شکرگنج ،به دو شاخه
نظاميه و صابریه منشعب شده بود ،اما پس از این به شعبي چون :نصيریه
منسوب به چراغ دهلوي ،مخدوميه منسوب به جاللالدین محمود
كبيراالوليا (متوفي  ،)168حساميه در بنگال منسوب به شيخ حسامالدین
مانيکپوري (متوفي  ،)002حمزه شاهي منسوب به شيخ حمزه (متوفي
 ،)381نظامشاهي منسوب به شيخ نظامالدین نارنولي (متوفي ،)333
جليليه منسوب به پير جليل لکهنوي (متوفي  ،)1390فخریه منسوب به

موالنا فخرالدین (فخر جهان) (متوفي  ،)1133نيازیه در پيشاور منسوب
به نيازاحمد بریلوي (متوفي ،)1283 ،امدادیه منسوب به امداد اهلل مهاجر
(متوفي  )1011تقسيم شد (آریا.)108 -106 :1068 ،

جمعبندی داليل ضعف و انحطاط طريقت چشتيه
به نظر آریا یکي از علل ضعف و انحطاط طریقت چشتيه از مركزیت
افتادن سجادهنشين واحد چشتيه و ظهور سجادهنشينهاي مستقل
و خانقاههاي متعدد چشتيه و نيز موروثي شدن سجادهنشينها با
انتخاب فرزندان مرشدان به جانشيني توسط پيران ،پس از
نصيرالدین چراغ دهلوي است (آریا .)110 -119 :1068 ،به نظر
نگارنده ،ظهور سجادهنشينهاي موروثي نميتواند از دالیل اصلي
ضعف و انحطاط طریقت چشتيه باشد؛ زیرا مشایخ نخستين چشتيه،
اكثراً جانشينانشان فرزندانشان یا اگر فرزندي نداشتند ،یکي از
تربيتیافتگانشان بوده است.
موالیي نيز علت انشعابات در طریقت چشتيه را خلفاي متعدد مشایخ
این طریقت ميداند (اله دیه :1006 ،سيزده) .به نظر نگارنده دالیل
پایان دورهي اعتالي طریقت چشتيه به گستردگي حوزهي
جغرافيایي این طریقت و نيز ادغام فرهنگهاي گوناگون پيروان
این طریقت كه از گروهها و مليتهاي مختلف چون هندو ،بنگالي،
خراساني ،ماوراءالنهري و غيره بودند برميگردد؛ همچنين عدم
ظهور مشایخ بزرگ در این طریقت پس از چراغ دهلوي است؛
عالوه بر این یکي از دالیل اصلي این مسئله و انحطاط طریقت
چشتيه را بایستي در دوري از مأموریت مشایخ نخستين این سلسله،
كه هدف اصليشان گسترش اسالم در شبهقاره بود ،جستجو كرد.
زیرا پس از مشایخ بزرگ ،بخصوص پس از فریدالدین شکرگنج،
بيشتر مشایخ درپي شهرت و ایجاد انشعاب در طریقت چشتيه و
كسب درآمد از خانقاهها بودند .در واقع غلبه و اهميت یافتن اهداف
دنيوي و انگيزههاي مادي مشایخ چشتيه از خانقاهداري بر اهداف
متعالي و معنوي آنها به سير انحطاط آن افزود.
تا زمان شيخ فریدالدین شکرگنج (متوفي  ،)669شيوخ چشتيه رسم
ساخت خانقاه و نشستن در آن را نداشتند .نخستين خانقاه براي
مرید شيخ فریدالدین ،یعني شيخ بدرالدین غزنوي توسط نظامالدین
خریطهدار ساخته شد .سرانجام شيخ بدرالدین به اشارت شيخ
فریدالدین كه به وي یادآوريكرد كه «پيران ما را رسم خانقاه»
نبودهاست ،خانقاه را ترك كرد (عالء سجزي .)131 :1033 ،بر این
اساس ،ظهور خانقاههاي متعدد و مشایخ فرصتطلب در این سلسله
ميتواند خود دليلي مهم براي انشعابات بعدي سلسله طریقت
چشتيه و انحطاط آن باشد.
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انديشهها ،آداب و تعليمات چشتيّه
تصوف عملي
مولوي عبدالحليم حسيني از بزرگان تصوف و عرفاي هرات معاصر
بر این نظر است كه هدف طریقتهاي چهارگانه تصوف (چشتيه،
قادریه ،نقشبندیه و سهروردیه) ،شناخت و معرفت خداوند است .در
قانون اصلي تصوف و عرفان ،اصل تصوف عملي است و شریعت
مقدم بر طریقت است .به بيان دیگر شریعت بيان است و طریقت
عمل ،حقيقت ثمره آن ،و معرفت ،رسيدن به آن .معرفت بعد از
حقيقت است؛ تا حقيقتي وجود نداشتهباشد ،معرفتي به دست نخواهد
آمد .مسير حق همان مسيري است كه محمدرسولاهلل (ص)،
اهلبيت (ع) ،صحابه و تابعين طيكردهاند (مصاحبه نگارنده با
مولوي عبدالحليم حسيني ،مسجدجامع سيدنا حضرت حمزه ،محله
سيدآباد منطقه شالبافان هرات)1032/36/16 ،
وي كساني را كه در مسير طریقت گام برميدارند ،سه گروه ميداند:
گروهي از مردم كه با نام طریقتي سعي در فریب مردم و كسب
درآمد دارند و با سوءاستفاده و جمعآوري نذورات و نيازيهاي مردم،
درآمد كسبميكنند .این گروه به ظاهر طریقتي ،اما در اصل
مسيري منحرف از طریقت را ميپيمایند .این نوع طریقتي را
طریقت ادني ميگویند .گروه دوم كساني هستند كه ميگویند
اهلطریقتيم ،یعني به سلسلههاي طریقت و مشایخ كرام نقشبندیه،
چشتيه و غيره ارادت و اخالص داریم .گروه سوم كساني هستند كه
جرمهاي بيحد و بياندازه انجام دادهاند و تا حاال عقوبت
ميدیدهاند ،ميآیند پيش یك عالم متقي و پرهيزگار متورعِ متدینِ
متشرع و متصوف ،و به دست آن عالم با گفتن –استغفراهلل العظيم
و اتوب اليه و الحمداهلل من كل ذنب -توبه ميكنند .این طریقت را
طریقت نهایي یا اعلي گویند .كسي كه به معناي واقعي گام در
مسير طریقت اعلي ميگذارد ،بایستي در ابتداي كار ،به توصيهي
یکي از مشایخ كرام ،با چلهنشيني و گرفتن روزه و كشيدن ریاضت
شرایط الزم و ضروري را براي مرید صحيح شدن كسب نماید.
وقتي تربيت یافت و چهار مرحله تصوف را طي نمود ،آن وقت مأمور
ميشود تا مردم را به «طریقت عملي» دعوتكند .رعایت یك
مسئله براي مرید ضروري است و آن خوردن روزي حالل است
(همان).
چهار مرحلهی تصوف
خودسازي و تزكيه مرحلهي نخست تصوف است كه مرید در این
مرحله «موحد» ميشود .چلهنشيني در آیين تصوف تمریني براي
خودسازي و تزكيه است .بعد از تزكيه و تصفيه شدن ،مرحله
«كشف» است كه خود را در این مرحله «تخلّي» ميكند و وارد

این مرحله كه سومين مرحله است ميشود .تخلّي یعني غير خدا را
از قلب خودش بيرون ميكند و جز خدا را در قلب خود نميیابد.
تخلّي قلبي است نه طبيعي؛ به طور طبيعي هر كسي حتي اوليا و
انبياي الهي فرزندان و همسرانشان را دوست داشتند .در مرحلهي
تخلّي هنگامي كه انسان به مرحلهاي برسد كه غير از خدا را در
قلب خود نيابد ،این ميشود «سخا» .عبادت خدا ،سخاي آخرت
است .سرانجام مرحلهي «تحلّي» است كه در آن مرید به زیور علم
و حلم آراسته ميگردد .بعد از طي مراحل چهارگانهي تصوف ،منازل
است و این منازل صعودي و نزولي دارد ،یعني اگر مرید سوءاستفاده
كند (كبر ،بخل و غيره) به عقب برميگردد و اگر درست استفادهكند
به منزل بعدي صعود ميكند .پس از طي مراحل و منازل ،مقام
قرآن ،مقام مجاهده و مقام شهود و مشاهده است .مجاهده اصل
تصوف است (همان).
چشتيه طريقتي شريعتمدار
اساس اندیشههاي چشتيه بر شریعت و سنت استوار است .آنها
معتقد بودند كه اصالح شخصيت بدون محبت الهي و احترام به
سنتهاي الهي ممکن نيست .آنها بر ارزشهاي اخالقي و روحاني
تأكيد داشتند تا اخوّت انساني را تقویت نمایند .از نظر مشایخ
نخستين چشتيه ،نام دیگر مذهب ،خدمت به خلق خداست و هر
كوششي در جهت خدمت به خلق قابل تقدیر و ارج است .مشایخ
چشت جنبهي عملي نظریهي وحدت وجود را رواج دادند و از آن
براي اتحاد اجتماعي در جامعه استفاده كردند .آنها بر این باور
بودند كه از دربار و دستگاههاي سياسي باید فاصله گرفت -نه از
مراكز بزرگ جمعيتي .-علم در ميان مشایخ چشتيه جایگاه
ارزشمندي داشت .براي دریافت خرقه ،بایستي شخص در علوم
ظاهري به كمال ميرسيد زیرا معتقد بودند انسان فاقد علم
نميتواند اسرار تصوف را دریابد و امراض روحاني انسان را درمان
كند (عالء سجزي :1033 ،دوازده و سيزده) .مشایخِ چشتيه مانند
شيوخ طریقت سهروردي ،معتقد بودند كه كسب علم و دانش و
بصيرت عرفاني براي صوفيان امري ضرورياست (رضوي:1006 ،
.)93
اصول و روش تعليم در طريقت چشتيه
مشایخِ چشتيه ،در تعليم آموزههاي تصوف ،از روشهاي مبتني بر
بيان داستانها و حکایات و قصص استفاده ميكردند .این شيوهي
تعليم چشتيها ،اثر زیادي بر روي تعاليم صوفيان «فردوسيه» كه
شاخهاي از طریقت «سهروردیه»اند ،داشتهاست .یکي از رهبران
فردوسيه كه متأثر از چشتيه بوده ،شيخ شرفالدني احمد یحيي
مُنيري ( )661 -102است .مُنيري در  633هـ.ق در زمان سلطان
جاللالدین فيروز خلجي (حکومت  603 -638هـ.ف) كه دهلي
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مركز علم و عرفان و تصوف بود ،با نظامالدین اولياء رهبر چشتيان
هند مالقات داشتهاست (شهسواري.)29 -28 :1006 ،
مشایخ چشتيه مریدان خویش را تشویقميكردند كه نهایت احترام
را نسبت به پيرانشان از خود نشاندهند (عالء سجزي.)02 :1033 ،
از دیگر اصول مهم چشتيان ،ریاضتكشيهاي سخت ،نپذیرفتن
هدایاي حکومتي ـالبته دریافت فتوحي كه بدون چشمداشتي خاص
از روي محبت و ارادت به آنها ميشد جایز ميدانستندـ (عالء
سجزي )126 ،186 :1033 ،و دوري از مناصب دولتي بودهاست .با
پایبندي به این اصول ،چشتيان سعيداشتند بهرغم سهروردیان ،با
نزدیکي به گروههاي مختلف اجتماعي جامعهي هند ،استقالل خود
را در برابر حکومتهاي وقت حفظكنند ،هرچند این سياست گاهي
موارد باعث تقابل دستگاه حاكمهي وقت با آنها ميشد (مجتبایي،
.)80 :1001
البته بایستي پذیرفت كه تمامي حکومتها از نظر چشتيان مردود
نبوده چنانكه مواردي است كه به مریدان خود اجازه خدمت در
حکومتها را دادهاند و حتي در به پادشاهي رساندن ملك فيروز
همکاري داشتند .جاللالدین فيروزشاه پایهگذار خلجيها ،در
واكنش به گسترش نفوذ چشتيه در هند و بيم از شهرت و مقبوليت
«سيدي موله» از شاگردان فریدالدین شکرگنج در بين مردم و
امراي دربار ،فرمان قتل او را صادركرد و بسياري از امرا و
صاحبمنصباني كه به سيدي موله ارادتداشتند را بركنار و تبعيد
كرد (همان .)83 ،به نظر ميرسد كه دليل چنين اقدامي وحشت
سلطان از نفوذ اندیشههاي چشتيه در مخالفان حکومت و حمایت
مخالفان خلجيها از پير چشتي باشد ،چنانكه بداوني مينویسد:
خانخانان پسر بزرگ سلطان كه از شورشيان عليه پدرش بود نسبت
به سيديموله ارادت و اعتقاد بىحد پيدا كرده بود و اكثر ملوك و
امراى معزول بلبنى بر سر سفره آن درویش حاضر مىشدند (بداوني،
 :1013ج.)110 -111 ،1
رابطه مريد و مراد
طریقت عبارتست از سير خاصّ سالکان به سوي خداوند .مرید براي
ورود به جرگهي اهل سلوك بایستي مراحل مختلفي چون بيعت،
تلقين ،چلهنشيني و غيره را طيكند تا عمالً اهل طریقت شود
(حلبي.)000 :1008 ،
فریدالدین شکرگنج ،درویشي را عبارت از «پردهپوشي» و اصل راه
درویشي را «حضور دل» ميدانست و براي رسيدن به آن ،كسب
لقمهي حالل و دوري از دنيا و اهل آن را واجب ميشمارد (اله دیه،
.)111 :1006
در طریقت چشتيه سالك اميدوار براي رسيدن به كمال ،درجاتي
دارد :مریدي كه راه طریقت را بدون وقفه طي ميكند ،مرید سالك،

مریدي كه در طي این راه دچار وقفه شود ،مرید واقف ،و اگر این
وقفه با توبه همراه نشود مرید راجع ميگویند (عالء سجزي:1033 ،
13ـ .)23
در طریقت چشتيه ،رويآوردن كسي به خدمت پير و ابراز ارادت به
او و در حلقه مریدانش درآمدن را «تحکيم» ميگفتند .شيخ
فریدالدین بر این نظر بود كه فرمان شيخ همچون فرمان رسول
خدا (ص) است و مرید بایستي اطاعت كند (همان.)103 ،213 ،
نظامالدین اوليا به استناد «بيعت رضوان» كه پيامبر(ص) با یکي از
صحابي براي بار دوم دست بيعت دادند« ،تجدید بيعت» را مجاز
ميداند ،اما در تجدید بيعت بر این نظر است كه اگر شيخ حاضر
نباشد ،مرید ميتواند در غياب شيخ ،به جاي دست شيخ ،جامهي
شيخ را پيش نهد و با آن جامه بيعت نماید .در مواردي نيز به علت
حضور گستردهي مریدان ،آستين شيخ را از بامي آویزان كردند تا
مریدان با بوسيدن آن با شيخ بيعت نمایند (همان133، 113 ،292 ،
16،ـ .)18
از جمله اعمالي كه مرید پس از بيعت با شيخ بایستي انجام ميداد،
«محلوقشدن» به معني تراشيدن سر بود .پس از آن ،شيخ «كالهي
چهارتركي» و «گليم خاصه» به مرید مي بخشيد (اله دیه:1006 ،
.)139
در طریقت چشتيه خطاها و لغزشهایي كه ممکن است براي سالك
راه طریق رويدهد هفت مورد است« :اعراض ،حجاب ،تفاصل،
سلب مزید ،سلب قدیم ،تسلّي و عداوت» .یعني با انجام گناه توسط
سالك ،خدا از او روي برميگرداند (اعراض) .اگر سالك بر آن اصرار
ورزد ،این اعراض تبدیل به حجابي ميان او و خدا ميشود .اگر این
مرتبه نيز كوتاهي كند این حجاب به تفاصل ميانجامد .اگر
همچنان استغفار ننماید ،سلب مزید ميشود و شوق او به عبادت،
سلب ميشود .در صورت پافشاري ،آرامش از او سلب قدیم ميشود.
اگر توبه نکند ،خداوند جدایي از او را ترجيح ميدهد (تسلّي) ،و اگر
باز هم تداوم نماید ،محبّتي كه ميان او و خدا بوده به عداوت
ميانجامد (عالء سجزي21 :1033 ،ـ .)23
مشایخِ چشتيه بر صدق و راستي بسيار تأكيد داشتند؛ اعتقاد و محبت
به شيخ و تابعيت از او ،را از افضل عبادتها ميدانستند (همان،
.)83 ،182
خرقهپوشي
خرقهپوشيدن یعني به عضویت رسمي آیين تصوف درآمدن (كيایي،
981 :1063ـ  .)983مشایخِ چشتيه براي خرقه ،اصل الهي قائلاند
و منشأ آن را از شب معراج ميدانند كه پيامبراكرم (ص) خرقهي
فقر را از خدا دریافتكرد و سپس آن را كه از اسرار و اماناتِ الهي
بود به حضرت علي (ع) پوشاند .از نظر طریقتِ چشتيه شجره تمامي
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طریقتهاي تصوف به حضرت علي (ع) ميرسد (عالء سجزي،
202 :1033ـ .)201
در طریقتِ چشتيه ،خرقهپوشي تا زمان شيخ نصيرالدین
چراغدهلوي بسيار مهم بود و سعيميشد خرقه را كه ميراثِ
خواجگان چشت بود به افراد كمتجربه دادهنشود و از خرقهبازي به
شدت جلوگيري ميشد (آریا .)002 :1006 ،نکتهاي كه بعد از
چراغدهلوي به آن دیگر توجه خاصي نشد و خود یکي از عوامل
انحطاط آن طریقت شد.
در مراسم اهداي «خرقه فقر و ارادت» ،مشایخِ چشتيه ،پس از دادن
«دست بيعت» و تراشيدن موي سر مرید« ،كاله چهارتركي» -كه
نشانهي ترك دنيا ،هوا و حرص ،هوس دل ،و شبزندهداري است-
بر سر او ميگذاشتند و ضمن اهداي «دستار»« ،عصا»« ،مصحف»
و «مصال» كه ميراثِ خواجگان چشت بود ،او را خليفه خود
ميكردند (اله دیه« .)183 -163 ،36-31 :1006 ،خرقهي چشتي»
در ميان مشایخ آن طریقت مشهور بوده است (عالء سجزي:1033 ،
 .)133 ،228رسم خرقهپوشي تا پایان دورهي اعتالي چشتيه به
همين روال در ميان تمامي انشعابات آن برقرار بوده است.
در طریقتِ چشتيه ،سلسله فقر و ارادت برخالف خرقهي تبرك ،به
هر مریدي دادهنميشود مگر به مریداني كه تابع ارادهي شيخ بوده
باشند و از دستورات و تعاليم او سرپيچي نکردهباشند؛ به این نوع
خرقه« ،خرقه خالفت رحماني» ميگفتند كه شيخ با الهام از سوي
خدا به مریدان ميداد و این بهترین و محکمترین نوع خالفت است؛
گاهي پير به مرید بر اثر اجتهاد و عمل نيك او« ،خرقهي اجتهاد»
ميپوشاند؛ همچنين شيخ گاهي به «شفاعت و واسطه» كسي به
دیگري خالفت ميداد (چشتي مودودي .)126 :1033 ،خواجه
نظامالدین اوليا به دو تن از مریدانش ،شيخ قطبالدین منور و شيخ
نصيرالدین محمود« ،خرقه خالفت» داد (عفيف.)06 :1008 ،
ظاهراً خرقهي شفاعت را شيخ به مالحظه شرایط روز و براي
نگهداشت مریدان ميداده و بيشتر جنبهي تشریفاتي داشته است.
برخي از مفاهيم و باورهای مشايخِ چشتيه
ذکر
ذكر در ميان طریقتهاي صوفيه از اشرف عبادات ،و یکي از اركان
اصلي و عملي تصوف هست .ذكر عبارتست از یادكِرد نام خدا (غني،
016 :1006؛ كياني916 :1063 ،ـ  .)910در طریقتِ چشتيه ،مرشد
و مریدانش موظفند كه فرائض و واجبات دیني و حتي مستحبات
شرعي را بهجا آورند .مریدان موطف هستند كه پس از هر نمازي
 .1براي اطالع از مشروح اذكار و اوراد در طریقت چشتيه رجوع شود به «تاریخ
مشایخ چشت» (چشتي مودودي.)120 -108 :1033 ،

اوراد و ادعيه خاصي را بخوانند .ذكر در طریقتِ چشتيه به صورت
خفي و جلي و نفي و اثبات انجامميشود (آریا.)000 :1006 ،
نظامالدین اولياء هم ذكر بلند(جهریّه) و هم آهسته(خفي) را مجاز
ميشمرد اما بر این نظر است كه ذكر آهسته بهتر است (عالء
سجزي.)263 :1033 ،
نویسنده كتاب «طریقه چشتيه» به نقل از «رساله اذكار چشتيه» از
شيخ نصيرالدین چراغ دهلوي مينویسد :ذكر ال اله اال اهلل افضل
اذكار است ،كه به دو صورت ال اله (نفي) و اال اهلل (اثبات)
انجامميشود؛ نيز اذكار دیگري كه در طریقت چشتيه خوانده
ميشده شامل :هفتاد مرتبه خواندن ذكر «حسبنا اهلل و نعم الوكيل»،
شب هنگام ذكر «آیه الکرسي» و تسبيح حضرت زهرا (س) ،در
سحر سه مرتبه ذكر «قل انما بشر مثلکم» تا پایان سوره كهف ،هر
گاه هم در شب بيدارشد ،چهار بار صلوات بفرستد .پس از تهجد،
 063بار «یا حي و یا قيوم» ،عالوه بر این ذكر «اهلل» و «یافتّاح»
ميشود( 1آریا.)230 -239 :1068 ،
امروزه بيشتر در مراسم سماع چشتيه كه نگارنده در هرات شاهد
آن بوده ،اذكاري چون« :ال اله اال اهلل»« ،هو»« ،اهلل هو» و «یا
حي و یا قيوم» خوانده ميشود و قوّاالن نيز جهت به وجد آوردن
مریدان از اشعار عرفاني استفاده ميكنند .این مراسم بيشتر در
شبهاي جمعه در «گازرگاه» در كنار آرامگاه خواجه انصار برگزار
ميشود .در ابتدا قبل از شروع مراسم مریدان در حجرههاي
مخصوص ،طعام و نوشيدني كه بيشتر چاي ميباشد صرف ميكنند
و پس از آن مراسم سماع از ساعت  3شب شروع و تا بعد از نيمه
شب ادامه ميیابد .البته گروهي از صوفيان ظاهري نيز كه
بيشترشان جوانان هستند در این مراسم حضور ميیابند كه قبل از
مراسم در حجرهها ،از بنگ و مواد مخدر استفاده ميكنند .الزم به
ذكر است كه مراسم ذكر سماع ،به شيوهي قادریه انجام ميشود.
روز جمعه نيز پس از نماز جمعه مراسم سماع و ذكرشان برقرار است
(مشاهدات نگارنده ،شهریور.)1032
در توجيه این مبحث بایستي گفت كه بنابر نوشته «سِيراالقطاب»،
خواجه معينالدین چشتي دائي شيخ محيالدین عبدالقادر جيالني
مؤسس طریقت قادریه بوده است .جيالني پيرو مذهب حنبلي بوده
و فتوا به مذهب امام شافعي مينوشته است (اله دیه-111 :1006 ،
 .)130طبيعي است كه طریقت چشتيه از قادریه نيز تأثير بپذیرد.
برگزاري مراسم سماع در «گازرگاه هرات» به نشانهي احترام و
یادبود روابط پير هرات و چشتيان نخستين است.
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نکتهي بارز در مراسمات صوفيان كه نگارنده در هرات شاهد آن
بوده ،استعمال بنگ و شاهدانه ميباشد كه به نظر ميرسد این
یادگار در ميان صوفيان حوزهي فرهنگي هرات داراي ریشهي
تاریخي در عصر مغول داشته باشد .ميدانيم كه در آستانهي هجوم
مغول ما شاهد ظهور قلندران حيدري هستيم كه پيروان قطبالدین
حيدر زاوهاي بودند كه در زاوهي خراسان ظهوركردند و اندیشههاي
قلندري آنها تا اقصي نقاط عالم اسالمي از زاوه تا آسياي صغير و
شامات در غرب و آسياي مركزي و هندوستان در شرق توسعه
یافت .آنها شاهدانه را از اكتشافات پير خود یعني قطبالدین حيدر
ميدانستند و در تمامي مراسماتشان استفاده ميكردند (نسائي،

مراقبة عبارت از یقين بنده است به اینكه خداوند در جميع احوال،
عالِم بر قلب و رازهاي دروني انسان است (غني .)209 :1006 ،سيد
محمد گيسو دراز در «رساله مراقبه» ،مراقبه را در لغت به معني بر
گردن شتر سوار شدن و سوي دوست رفتن معنا ميكند و در
اصطالح سلوك ،مراقبه را گردن نهادن به حضور دوست و دوست
را درنظرداشتن ميداند .وي انواع مراقبه را شامل :حضور ،قلبي،
قربت ،معيت ،احاطت ،افعال ،صفات ،فنا ،ذاتي ،سوي ،شهود،
وجودي ،سرادق ،جمال ،مصدر و مرجع ،ارتسام ،امانت ،پير ،آینه،
اشياء ،هویت ،هيبت ،وجه اهلل ،خاتم ،وراء ،محاسبه ،صور و اشکال،
كرام ،نزاهت ،خدا(ال اله اال اله) ،فردانيت ،صمدیت ،عين ،وحدت و
كثرت ميداند (چشتي مودودي.)112 -119 :1033 ،
در حالت مشاهده ،سالك محبوب حقيقي را در قلبش چنان رویت
ميكند كه گویي در برابر دیدگانش است .مکاشفه آن حالت یقين
هست كه سالك راه حق به آنچه خدا براي او قسمت كردهاست
خشنود ميشود و پایان همهي حاالت است (حلبي.)130 :1008 ،
چنانكه نظامالدین اولياء در بيان صبر و رضا ،ميگوید :صبر آن
است كه اگر بالیي به انسان رسد در آن صبر كند و شکایتي نکند،
و رضا آن است كه از آن بال هيچ ناراحت نشود گویي كه هرگز آن
بال بدو نرسيده است (عالء سجزي.)60 :1033 ،

مجاهده ،مراقبه و مشاهده
چلهنشيني و شبزندهداري از اعمال مجاهده در تعاليم چشتيه است
(عالء سجزي .)1 ،83 ،130 :1033 ،بر طبق سخنان شيخ
فریدالدین شکرگنج ،طالب راه حق بایستي در پيروي از «پيران»
خود جدّ و جهد تمام كند .وي چهارده مقامي را كه خواجگان چشت
براي رسيدن به منزلگاه قرب الهي و كمال بيان كردهاند را عبارت
از :مقام تائبان ،مقام عابدان ،مقام مسيح (ع) ،مقام راضيان ،مقام
قانعان ،مقام جاهدان ،مقام صدیقان ،مقام متفکران ،مقام
مسترشدان ،مقام صالحان ،مقام مخلصان ،مقام عارفان ،مقام
شاكران و مقام محبان؛ و شروط اهل طریقت را عبارت از :طلب
حق ،طلب مرشد كامل ،ادب ،رضا ،محبت و ترك فضول ،تقوي،
استقامت شریعت ،كم خوردن و كم خفتن ،عزلت گرفتن از خلق و
صالت (نماز) ميداند و لزومات اهل طریقت را نيز عبارت از :معرفت
كامل ،نرنجيدن از كسي و دوري از اندیشهي بد ،نمایاندن راه حق،
تواضع ،عزلت ،حقيرشمردن خود و عزیز داشتن دیگران ،رضا و
تسليم ،صبر و تحمل ،سوز و گداز و عجز و نياز ،قناعت و توكل
بيان ميكند ،و سه ركن براي عارف الزم ميداند :هيبت (منفعل
بودن از تقصيرات خود) ،تعظيم (سعي در استمرار طاعت) و حيا
(توجه كامل به خدا) (اله دیه.)103 -191 :1006 ،

کرامت
از نظر نظامالدین اوليا «آنچه در او عقل را گنجایي نيست آن كرامت
باشد»« .كشف و كرامت» براي سالك راه حق حجاب راه است و
«كار استقامت محبت» دارد .از نظر وي سلوك صد مرتبه دارد كه
مرتبهي هفدهم آن ،مرتبه كشف و كرامت است و بر اولياي الهي
فرض است كه آن را پنهان نگهدارند و آشکار نسازند (همان،1 ،
 .)190 ،91پنهان نگهداشتن كرامت و فاش نکردن آن ،از اصول
مورد قبول و تأكيد مشایخ چشتيه بوده است (اله دیه.)02 :1006 ،

86 :1090؛ شفيعي .)229 -222 :1006 ،استعمال آن در ميان
صوفيان نيز باب گردیده و تا امروزه مورد استفاده قرار ميگيرد.
چنين بهنظرميرسد كه قلندران حيدري مهاجرتشان با مهاجرت
بزرگان چشتيه به هند در یك مقطع زماني رخدادهباشد و پس از
مهاجرت به هند و گسترش طریقت چشتيه در آنجا ،رهبران چشتيه
از هماهنگي و شباهت مراماجتماعي این قلندران با شرایط اجتماعي
و فرهنگي حاكم بر جامعهي هندو ،براي توسعهي اسالم در هند
استفادهبرده باشد (اله دیه130 -138 :1006 ،؛ خواندمير:1062 ،
ج.)08 -01 ،0

ترك دنيا و خدمت به خلق
در اندیشه و تعاليم مشایخ چشتيه بر ترك دنيا تأكيد فراوان شده،
از جمله ابواسحاق شامي بر ترك دنيا و دوري از اهل دنيا و ارباب
قدرت تأكيد داشت .خواجه معينالدین چشتي ،عالمت شناخت خدا
را خاموشي در معرفت و گریختن از خلق ميدانسته ،هرچند خدمت
به خلق و كمك به درماندگان و سير نمودن گرسنگان ،در كنار
عشق و محبت در تعاليم وي جایگاه مهمي دارد (همان-130 ،
.)83 ،131
نظامالدین اولياء ترك دنيا را عبارت از استفاده درست از دنيا در
حد تأمين ضروریات و بخشش دارایي و دوري از جمع و ذخيرهي
دارایي و ثروت ميداند (عالء سجزي3 :1033 ،ـ  .)13مشایخ چشت
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اصالً لباس نو نميپوشيدند .معموالً لباسهایشان را با پارچه تميز،
پيوند ميكردند (اله دیه.)03 ،130 :1006 ،
وَاليت و وِاليت
مشایخ چشتيه بر این نظر بودند كه شيخ هم وِالیت دارد و هم
والیت .وِالیت آن است كه مریدان را با تعليم آداب طریقت به خدا
رساند .یعني آنچه ميان شيخ و خلق هست وِالیت نامدارد .اما آنچه
ميان شيخ و حق است ،والیت نامدارد .والیت خاص محبت است
و چون شيخ از دنيا برود والیت را با خود ميبرد امّا وِالیت را به
كسي دیگر ميسپارد (عالء سجزي16 :1033 ،ـ .)11
نظامالدین اولياء والیت را بر دو نوع ميداند :والیت ایمان (هر كه
مومن باشد ميتواند ولي باشد) و والیت احسان كه براي كسي
«كشفي و كراماتي و مرتبهي عالي حاصل آید» (همان .)236
سماع
سماع در لغت به معني شنيدن و نيز آواز و سرود است و در اصطالح
اهل تصوف عبارت از وجد و سرور و پايكوبي و دستافشاني
صوفيان به تنهایي یا گروهي ،با آداب و تشریفات خاص است1
(حلبي« .)118 :1008 ،سماع شنيدن نغمه را گویند و وجد دست
برداشتن و رقصكردن آن» (داراشکوه ،بي تا.)11 ،
اكثر مشایخ چشتيه از متقدمين و متأخرین ،سماع و وجد و
رقصكردهاند و آن را جایز داشتهاند بر خالف طریقت نقشبندیه كه
در آن متداول نيست (اله دیه11 -10 :1006 ،؛ عالء سجزي،
120 :1033ـ 122؛ داراشکوه12 ،؛ حاكمي100 :1061،ـ .)10 ،103
تنها شيخِ چشتيه كه سماع را خالف سنت ميدانست و سماع ننمود،
شيخ نصيرالدین محمود اودهي مشهور به چراغ دهلوي بود (آریا،
 109 :1068و .)218 :1006
چشتيان سماع را سنت پيران خود ميدانند و سابقه سماع را به پير
خود خواجه ممشاد علوّ دینوري(متوفي )233ميرسانند كه اهل
سماع بوده و «اعراس» را برگزار ميكرده و در این مجالس به مردم
طعام ميداده است .ممشاد ،سماع را سنت پيامبر (ص) و حصرت
علي (ع) ميدانسته است .تمامي مراسم سماع چشتيان با خواندن
قرآن شروع و با آن ختم ميشدهاست (اله دیه-81 ،211 :1006 ،
.)00 ،88
قاضي حميدالدین ناگوري در بغداد در مجلس خليفه گفت :سماع
مباح است براي كسي كه در دل درد (محبت الهي) دارد و سماع
داروي آن درد است .او به استناد فتوي امام اعظم ابوحنيفه كه تشنه
 .1براي كسب اطالعات جامع دربارهي «سماع» رجوعشود به كتاب «سماع در
تصوف» نوشته اسماعيل حاكمي.

را وقت فرط تشنگي كه آب مهيا نباشد و خطر هالكت باشد،
نوشيدن خمر مباح است زیرا شریعت هالك نفس را جایز ندانسته
و نيز به فتوي امام شافعي كه اگر كسي براي رفع حزن دل ،سماع
بشنود مباح است ،گفت :این «برهان چشتيان» در مباح بودن سماع
است و فقيهان را مجابكرد (اله دیه.)191 -193 :1006 ،
هر چند رضوي ناگوري را از مشایخ سهروردیه مينویسد (رضوي،
 )93 :1006اما وي در نهایت در سلك مریدان و خلفاي چشتيه
درآمد .وي از طرفداران سرسخت سماع بود و كتاب «مجموعات»
را درباره سلوك صوفيانه نوشتهاست (عالء سجزي220 :1033 ،ـ
 02 ،13 ،163 ،131 ،131 ،222و 202ـ .)203
مشایخ چشت سماع را غذاي روحاني و «محکي قوي» براي
سالکان ميدانستند (همان81 ،111 ،100 ،؛ اله دیه،130 :1006 ،
 .)32نظامالدین اوليا سماع را چهار قسم ميداند :مباح ،مکروه ،حرام
و حالل .اگر صاحب وجد به سوي حق ميل كند سماع بر او مباح
است ،اگر به سوي مجاز زیاد تمایل پيدا كند ،مکروه است ،و اگر
دل كسي فقط به سوي مجاز متمایل شود ،حرام است ،و اگر كامالً
به سوي حق ميل كند ،حالل است (عالء سجزي200 :1033 ،ـ
.)201
در طریقت چشتيه ،براي حالل بودن سماع چهار شرط الزم است:
«مسمّع ،مستمع ،مسموع (سرود) و آلتِ سماع» .مُسمع گوینده
است ،باید مردِ كامل باشد ،زن یا پسر نباشد ،مستمع یا شنونده نباید
از یاد حق خالي باشد ،سرود نباید سخنانِ ناسزا باشد ،آلت موسيقي
در سماع نباید باشد .مشایخ چشت معتقد بودند اگر در سماع یکي
از این شرایط چهارگانه رعایت نشود آن سماع حرام است (همان،
200ـ )201؛ هر چند در دورههاي بعد این اصول زیاد رعایت
نميشود.
امروزه موسيقي مقامي شهر تایباد تا حد زیادي متأثر از سماع چشتيه
است؛ چنانکه در كابل ،گروه موسيقي صباي شهر تایباد ،در مراسم
بزرگداشت خواجه معينالدین چشتي اجرا داشت (مصاحبه با استاد
عبدالکریم گزیکي نژاد عضو اصلي گروه ،شهریور  ،1032شهر
مشهدریزه تایباد).
آثار و نمادهای چشتيه در جهان معاصر
طریقت چشتيه باعث ایجاد نهادهاي علمي و فرهنگي گردید كه
اثرات آن تاكنون در شبهقاره هند و جهان مشهود ميباشد .از جمله
آثار آن ،ایجاد مدرسه «دیوبند» بود كه توسط موالنا اشرف تهانوي،
موالنا قاسم علي نانوتوي و موالنا رشيد احمد گنگوهي كه از
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مریدان حاجي امداد اهلل مهاجر مکي از مشایخ چشتيه صابریه بود
تأسيس شد و باعت نهادینه شدن اسالم در شبهقاره در كنار
خانقاههاي چشتيه شد .همچنين موالنا ذكریا كاندهلوي و موالنا
الياس از مشایخ چشتيه در شبه قاره هند ،جریان «جماعت تبليغي»
را ایجاد نمودند و سيد ابواالعلي مودودي چشتي« ،جماعت
اسالمي» را در شبهقاره بنياد گذاشت (چشتي مودودي:1033 ،
.)118 -116 ،201 -203
نتيجهگيری
طریقت چشتيه از اواخر قرن سوم هجري فعاليت خود را به
مركزیت چشتِ هرات در خراسان آغازكرد .آنها سلسله طریقت
خود را به حضرت علي (ع) ميرسانند .این طریقت تا پایان دوره
اعتالي خود ،یعني اوایل قرن نهم هجري در زمان خواجه
نصيرالدین چراغ دهلوي ،منشأ خدمات مهمي در گسترش فرهنگ
و تمدن ایراني -اسالمي در جهان اسالم ،بویژه در شبهقاره هند
شدند.
پس از آنكه مشایخي غير از مشایخ چشت به خالفت این طریقه
رسيدند باعث گسترش و اشاعه تعاليم چشتيه در نواحي خراسان
بزرگ شد ،و هجوم مغول ،باعث گسترش طریقت چشتيه در
شبهقاره هند با هدف تبليغ اسالم و هم چنين یافتن مأمني براي
در امان ماندن از صدمات مغوالن توسط مشایخ چشتيه شد.
طریقت چشتيه داراي آداب و تعاليم خاص بود كه به كمك آن
توانست اسالم را در شبهقاره هند گسترش دهد و نهادینه سازد .در
طریقت چشتيه ،شریعت مقدم بر طریقت بود .مجاهده ،مراقبه ،ذكر،

سماع و برگزاري مراسم عُرس از آداب مهم آن بود .دوري از
جمعآوري دنيا و تأكيد بر خدمت به خلق و كسب حالل ،راستگویي
و پيروي محض از پيران طریقت ،از جمله اصول مهم چشتيه بود.
خرقه پوشي از دیگر اصول چشتيه است .بخشش خرقه ،كاله
چهارتركي ،مصحف ،عصا و گليم ،تلقين اسم اعظم و ذكر،
محلوقشدن (تراشيدن مو) از اموري بود كه در مراسم خرقهپوشي
انجام ميشد .در دوران اعتالي طریقت چشتيه قواعد خرقه پوشي
به دقت رعایت ،و از خرقه بازي جلوگيري ميشد.
از آثار و نهادهاي فعلي چشتيه مي توان از مدرسه دیوبند و جریان
جماعت اسالمي را در كنار خانقاههاي متعدد آن در هند و پاكستان،
افغانستان و آفریقاي جنوبي ،و تأثيرات آن بر موسيقي مقامي و
عرفاني خراسان بویژه تایباد نام برد.
در نهایت نيز طریقت چشتيه به دالیلي چون :از مركزیت افتادن
سجادهنشيني به علت عدم ظهور مشایخ بزرگ در این طریقت پس
از چراغ دهلوي ،پایان یافتن مأموریت مشایخ نخستين این سلسله،
كه هدف اصليشان گسترش اسالم در شبهقاره بود ،و نداشتن هدف
جایگزین قوي براي آن توسط مشایخ اخير ،انشعابات گوناگون در
این طریقت كه با ظهور خانقاههاي متعدد و مشایخ فرصتطلب در
این سلسله بوجود آمد ،دچار انحطاط شد ،هر چند گستردگي قلمرو
جغرافيایي این طریقت و نيز ادغام فرهنگهاي گوناگون پيروان
این طریقت كه از گروهها و مليتهاي مختلف بودند نيز در 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)
Abdorraouf Nasiri Jozaghani1
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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 IslamicIranian 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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