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Abstract 

The history of mysticism and Sufism, like other histories has many unspoken 

issues that have not been addressed and revealed yet. Although the biographies 

and works of many mystics are recorded and accessible in the books of 

Tazkerat al-Awliya and the Tabaqat al-Sufia; but in order to obtain opinions 

and thoughts of anonymous mystics, who might have lived with a special 

position in their time, there is an urgent need to study ancient memoirs and 

texts. Due to the important period of cultural, political and literary exchange 

between Iran and India and Sufis, poets and artists traffic between the two 

countries, a significant part of Persian cultural capital is available in some 

Hindu works that deserve attention and research. Based on the Hasnat  

ul-Arifin by Dara Shikoh, the Indian prince (AD 1069). this research 

introduces some of the famous mystics of that time who remain anonymous 

nowadays. Mystics such as: Khajeh Ali Ramtini, Sheikh Kabir, Sheikh 

Hussein Dehdeh, Sheikh Sharafuddin Pani Petahi, Sheikh Farid Shokranj, 

who had excellent Shath speeches.  
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 حسنات براساس هندي گوي شطح عارفان از تن چند معرفی
  داراشکوه العارفين

 ایران الزهرا، تهران، دانشگاه عرفانی، ادبیات دکتری آموختۀ دانش   رادالهام روستایي

  

 مریم حسیني
 ، تهران،الزهرا دانشگاه ادبیات دانشکدۀگروه زبان و ادبیات فارسی،  استاد

 ایران

 چکیده 
 احوال شرح. اند دهنش برمال تاکنون که دارد بسیارهاي ناگفته تواریخ، دیگر همچون نیز تصوف و عرفان تاریخ
 دستیابی ، اماستا دسترسی قابل و شده ثبت صوفیه طباات و ،اولیاتذکرة هايکتاب در بسیاري عارفان آثار و
 است یازين زیستند،می خود روزگار در ویژه جایگاه و ماام داشتن با شاید که گمنام عارفان افکار و آراء به
 رهنگی،ف اختالط مهم دوران به توجه با. کرد رجوع کهن متون و ها تیکره به آن جويوجست در باید که مُبرم
 قابل بخش کشور، دو میان هنرمندان و شاعران صوفیان، آمد و رفت و هند، و ایران کشور دو ادبی و سیاسی
 تحایق و توجه شایسته که است موجود هندوان آثار برخی در فارسی زبان به فرهنگیهاي سرمایه از توجهی
 از تن چند معرفی به( 6816. م) هندي شاهزاده داراشکوه العارفین حسنات کتاب براساس پژوهش این. است
 یخش رامیتنی، علی خواجه چون؛ عارفانی. پردازدمی شده نال آنان از آمیزيشطح سخنان که نامدار عارفان
 کالمی یا و اتشطحی داراي که شکرگنج فرید شیخ پتهی، پانی الدینشرف شیخ دهدهه، حسین شیخ کبیر،
 . بودند عالی

 . گو شطح عارفان شطح، العارفین، حسناتها: کلیدواژه
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 مقدمه
 در این کتاب وي. داراشکوه استمحمد یکی از آثار ارزشمند شاهزاده  «حسنات العارفین»

اب بخشی از این شطحیات برگرفته از کت. به بیان شطحیات عارفان مسلمان پرداخته است
اللمع فی التصوف، نوشتة ابونصرسراج و شرح شطحیات نوشتة شیخ روزبهان بالی شیرازي 

وزبهان نی است که پ  از رنال شطحیات داراشکوه از عارفا ،ویژگی قابل توجه این اثر. است
. زبان ناشناسند اند و اغلب براي جوامع پارسیزیستهمی فاصل قرن ششم تا دهم و در حد

بدیهی است همراه با نال شطحیات، دومین ماولة اساسی، شیوۀ سخنوري و ساختار کالم این 
هدف از نگاشتن این مااله معرفی عارفان شطاح . پردازدافراد است که این نوشتار به آن می

ي است که برخی معاصر داراشکوه بوده و یا سمت استادي وي را قرون هشتم تا دهم هجر
 . اندداشته
برجستگی بسیار مهم حسنات العارفین، ذکر نام و سخنان عارفان نامدار معاصر داراشکوه  
یکی از این اشخاص سلیمان مصري است که داراشکوه محضر وي را درک کرده و . است

عارفان شطاح که در دورۀ زمانی قرن ششم تا یازدهم جاي از سایر . بر طریات او معتاد است
توان از موالنا عبدالرحمن جامی، سعدالدین کاشغري، خواجه بهاءالدین گیرند، میمی

ناشبند، خواجه احرار مغربی، خواجه عبیداهلل احرار، شیخ محمود شبستري، شاه محمد دلربا، 
 محمد یمینی بري، شیخ میر، بابا حضرت باري، حضرت موالنا شاه، شیخ فرید، شیخ شاه

ن به در اثناي مت. پیاري، شیخ کُمل، شیخ صالح، محمد شریف، شیخ حسین دهدهه نام برد
گویی در قرون اخیر، سیر تحول شطحیات از قرون اولیه تا هایی نظیر کیفیت شطحپرسش

الی ح حقرن یازدهم و همچنین شناخت برخی عارفان هندي که کمتر از ایشان سخنی یا شر
 . شودنال شده، پاسخ داده می

و و برجستة گدر این مااله برخی مشایخ شطح و بازیابی مفاهیم شطحت شناخت به دلیل اهمی 
 . شودررسی میشان بگفته اند معرفی و گفتار و سخنانهندي که البته به زبان فارسی سخن می

 پیشینۀ پژوهش. 1
و  «تذکرة کلمات الصادقین»، «ادب در عصر صفويعرفان و »، «األدب ةریحان»آثاري نظیر 

مجموعه مااالت و تحایااتی که داریوش شایگان دربارۀ داراشکوه و دوران وي ارائه کرده 
را در زمرۀ آثاري برشمرد که پیشینة ها آن تواناز جمله آثار ارزشمندي هستند که می ؛است
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ل نوشتة داراشکوه در ذکر احوا« األولیا ةسفین»از دیگر منابع این مااله، . این مااله هستند
لدین اآثار و احوال بابا فرید»از دیگر مااالت در این حوزه، ماالة . عارفان هندي و ایرانی است

 . است« شکرگنج

 شناسيروش. 2
هاي عرفانی مانند اللمَع فی التصَوف و شرح شطحیات، به رسمیت شناخته شطح در کتاب

فان در حسنات العارفین ذکر شطحیات عار. آن پرداخته شده استشده و نیز به تحلیل عبارات 
هاي نخستین نظیر حالج، ذوالنون، شبلی، رُوَیم، ابوحفص نیشابوري، ابراهیم ادهم و سده

بایزید بسطامی، ذکر شطحیاتی از برخی عارفان معاصر داراشکوه همراه شده و سیر دگرگونی 
به این منظور، نخست نام همة عارفان . نمایدبازمی شطاحی را از آغاز تا قرن یازدهم به خوبی

این اثر استخراج و سپ  از آن میان، افرادي که کمتر شناخته شده هستند برگزیده شد و 
فارسی  هاي هندي ودربارۀ برخی از ایشان در تیکره. دربارۀ ایشان تحایااتی صورت گرفت

ماید، نآنچه مهم می. شدها اکتفا لشد؛ با این وجود به ذکر حداقحالی یافت میکمتر شرح
گونه و حاالت و ماامات ایشان است که در این مااله تا مشرب عرفانی، شأن عبارات شطح
 . حد امکان به آن پرداخته شده است

 داراشکوهمحمد . 6
( در روز بیست و نهم صفر، سنة هزار و بیست و 6824 -6816) داراشکوهمحمد شاهزاده 

جهانگیر شاه، در والیت اجمیر  مطابق با دهمین سال جلوس پدربزرگش،چهار هجري قمري 
اسمش محمد، لابش داراشکوه، پسر » 6.دادند گل اولین گلستان شاهیزاده شد و به او لاب 
دوران کودکی او در (. 6839 )هدایت، «جهان پادشاه هندوستان بودبزرگ و ولیعهد شاه

داراشکوه علوم مادماتی را نزد مالعبداللطیف . دربار و در مصاحبت اهل هنر و دانش گیشت
دارا در خوشنویسی و نگارگري و فنون . سلطانپوري و شیخ میرک فصیح الدین آموخت

هاي آید که به تمامی بر زباناز مصنفات وي چنین برمی. جنگاوري مهارت داشت
 2.دانستسانسکریت، عربی، فارسی مسلط بود و تا حدودي زبان ترکی و هندي می

                                                            
 71. تاریخ محمد صالح، ص 6

 66تا  68. آیین هندو و عرفان اسالمی، داریوش شایگان، ص 2
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دارا در جوانی با معارف هندو و اسالمی آشنا شد و همچنان که به وظایف درباري خود  
آثار او در دو دستة وابسته به . از تحصیل و پژوهش و نگارش دست نکشید پرداختمی

 اگر بنا شود براي داراشکوه یک. گیرندفرهنگ هندو و وابسته به فرهنگ اسالم جاي می
او . است تگراي وي در اولویتردید خوي تطبیقگرفته شود؛ بیخصیصة برجسته در نظر 

گو وهاي عرفانی مهم را مطالعه کرده و بارها با فرزانگان و عالمان هندو نیز به گفتکتاب
ینیون گوهاي جالبی داشته که متن آن را لویی ماسوداراشکوه با بابالعل داس گفت. نشسته بود
 . است به چا  رسانده 6621وي ترجمه و در سال به فرانس «مکالمات الهور»به نام 
این شاهزادۀ بابري، . اي طالب علم و اهل سلوک و دانش و اندیشه بودداراشکوه شاهزاده 

او  .با یکدیگر بودها آن هاي میهبی و مطابات دادنصدد نزدیک کردن اندیشههمواره در
گیراند و به بحث و مناظره دربارۀ بیشتر اوقات خود را با مشایخ هند و صوفیة مسلمان می

( داشت 6878. )م چندر بها برهمناألصل فارسی زبان به نام او کاتبی هندي. پرداختمی ادیان
 . سرودو خود نیز به تالید اشعار دارا، شعر می نگاشتکه آثار او را می

خستین علل نشاید بتوان یکی از . تصوف گرایش پیدا کرد داراشکوه در عنفوان جوانی به 
خواجه  د وي با اخالص پدرش بهاز کودکی شنیده بود تول این گرایش را چنین دانست که او

 تر از آن بایدمهم. درگاه وي در اجمیر بوده است ین پیر چشتی و نیر و نیاز بهالدمعین
ده اي که او در آن رشد کرهاي باطنی وي نوع تعلیم و تربیت و فرهنگ و جامعهگرایش به
 هجري 6848سال ق نداشت و در اي تعلهیچ سلسله سالگی به 28داراشکوه تا . ، اشاره کردبود

ق( مرشد سلسله قادریه مالقات  ه 6849. ممیانجیو ) جهان در الهور باهمراه شاه دوبار به
ر رفت کشمی به هجري 6898سال سال بعد، پ  از درگیشت میانجیو، داراشکوه در  1. کرد

ق( از مریدان و خلفاي میانجیو شد و از سوي وي  ه 6878 بدخشی )وفاتو مرید مالشاه 
 6. اجازه ارشاد و تربیت مرید را دریافت کرد

 مبانی عرفان اسالمی و براساسها آن داراشکوه آثار بسیاري تألیف کرد که محور همة 
فینة ساند: از آن جمله. عرفانی و تطبیق توحیدي ادیان استوار استهاي هندویی، تیکره

ه از وي دیوان شعري نیز به یادگار ماند. سکینة األولیا، مجمع البحرین، رسالة حق نما و األولیا
  .هاي ادبی، بیانگر عااید واالي شاعر استکه با وجود محروم ماندن از لطافت شعري و آرایه

                                                            
 6834این باره بنگرید به: ناش داراشکوه در وحدت ادیان، هدي سید حسین زاده، . در  6



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 311

 

اجمیر،  در جنگ ساموگر و در نزدیکی آگرا، در نواحی 6813رمضان  7شاهزادۀ بابري در 
 . اعدام شد 6816سپتامبر  68مغلوب برادرش اورنگ زیب گردید و در تاریخ 

 عارفان شطاح معاصر داراشکوه. 6-1
. تاند، پرداخته شده اسزیستهبه ذکر نام عارفانی که پ  از عصر روزبهان می (6)در جدول 

 . ودشمیاند، بسنده از این میان به شرح احوال چند تن از ایشان که معاصر داراشکوه بوده

 عارفان پس از روزبهان. 1جدول 

 نام عارف ردیف
شماره 
 صفحه

 نام عارف ردیف
شماره 
 صفحه

 79 شیخ محمود شبستری 23 32 فتحه 1
 71 شیخ مغربي 21 33 بَرَکۀ همداني 2
 71 خواجه علي رامیتني 31 33 عبدالقادرجیلي)غوث اعظم( 6
 73 عبیداهلل احرارخواجه  36 37 ابوالسعود شبل 4
 91 عبدالرحمن جامي 32 39 قضیب البان موصلي 5
 92 شاه علم 33 31 ابوالمدین مغربي 3
 97 باباالل موندیه 37 34 عربيابن 7
 99 باباپیاری 39 31 شیخ نجم کبری 1
 94 شیخ حسین دهدهه 31 31 شیخ سعدالدین 9
 93 شیخ محمد شریف 34 71 شیخ نجم رازی 11
 91 صالح 33 76 معین الدین چشتي 11
 11 شیخ میر 31 76 فرید شکرگنج 12
 12 شاه محمد یمیني بری 71 76 نظام الدین دهلوی 16
 12 شیخ فرید 76 76 عبداهلل ملتاني 14
 17 موالنا شاه 72 72 موالنا جالل الدین بلخي 15
 14 حضرت باری 73 72 صدرالدین قونیوی 13
 42 شاه محمد دلربا 77 72 پتهيشرف الدین پاني  17
 41 سلیمان مصری 79 77 شمس الدین محمد کرماني 11
 71 خواجه بهاءالدین نقشبند 71 77 فخرالدین عراقي 19

 71 سعدالدین کاشغری 74 77 اوحدالدین کرماني 21

 74 قاسم انوار 73 79 عزالدین کاشي 21

 71 شیخ کبیر 71 71 ابوسلیمان داراني 22
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 خواجه علي رامیتني. 4

 وي از خلفاي». نام و لاب خواجه علی رامیتنی در میان سلسلة خواجگان ثبت شده است
خواجه محمود است و لاب ایشان در این سلسله حضرت عزیزان است و ایشان را ماامات 

او (. 6878)جامی، «اندعالیه و کرامات ظاهره بسیار بوده و به صنعت بافندگی مشغول بوده
خواجه در کرامات و ماامات ». خواجه محمود انجیر فغنوي و از اخالف وي استمرید 

از وي نال کرده است که گفت:  األولیاةسفینداراشکوه در (. 6839هدایت، ) «مشهور عالم بود
اگر در روي زمین یکی از فرزندان)مریدان( خواجه عبدالخالق غجدوانی بودي، حسین »

 (. تا)داراشکوه، بی «منصور هرگز بر سر دار نرفتی
در شهر خوارزم . ق. ها 726به دنیا آمد و در سال  -از قصبات بخارا-او در والیت رامیتن  

ها محل مابرۀ وي در خوارزم تا قرن. خواجه علی صد و سی سال)؟( عمر کرد. از دنیا رفت
 . زیارت خاص و عام بوده است

ی و این سلسله بر طریق ساده زیست. رودرامیتنی از بزرگان طریات ناشبندي به شمار می 
براي خود یک خط عملی و فکري  ،عالوه بر آن. کردندسیاسی سیر میهاي دوري از اندیشه

  بندیهناش. شدمیترسیم کرده بودند که بر محور در باطن با حق و در ظاهر با خلق استوار 
از  دند وکناري گیار گزینی و پرسه رانشینی، خلوتتکدي، چله -به ویژه سرآمدان آن-

رد و از این راه کخواجه فغنوي مراد رامیتنی، گُلکاري می. بیکارگی و بیهودگی دست کشیدند
العارفین،  در حسنات. خواجه علی رامیتنی نیز به بافندگی اشتغال داشته است. ساختمعاش می

کر ناشبندي ذنفحات االن  و رشحات عین الحیات، نام وي در میان سایر خواجگان طریات 
 . شده است
نال است که از وي پرسیدند: ایمان چیست؟ به تناسب شغل خود فرمود: گسستن و  

روایت دیگري از (. 6844)سنهوتی،  یعنی: گسستن از جهان و پیوستن به حق تعالی. پیوستن
از ایشان پرسیدند که ایمان چیست؟ فرمودند »این سخن در نفحات االن  مناول است که: 

مسبوق به قضاي مسبوقانه »نیز از ایشان پرسیدند که  و(. 6878 )جامی، «دن و پیوستنکه کن
 (. همان) «اند که پیش از صبحکی برخیزد؟ فرموده

در کتاب رشحات عین الحیات، مُال واعظ کاشفی شانزده حکایت از ایشان نال کرده و  
 :است، نظیر رباعی ذیل اشعار اندکی نیز به وي منسوب. به ذکر ماامات او پرداخته است
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 بود تو روي عاشق که دلم بیچاره
 حال به حال از تو زلف سر چوگان

 دبو تو کوي در دوش صبوح وقت تا 
 بود تو گوي یکی همچنان و بردشمی

 

 (2981)واعظ کاشفی،  

 جامی نال کرده که بیت ذیل از موالنا جالل الدین در وصف خواجه علی رامیتنی است: 

 !ديش کی بودي، قال فوق حال علم نه گر
 

 را نساااااج خواجااة بخااارا اعیااان هبنااد 
 

 (6878می، )جا 
  .که البته با توجه به فاصلة زمانی میان زندگی موالنا و رامیتنی بعید بنظر میرسد 

خواجه علی رامیتنی قدس سره گفت: »: نویسدداراشکوه در کتاب حسنات العارفین می
(. 6892)داراشکوه،  «تر استدانستند که راه نزدیککاشکی اهل ریاضت و طریات می

وسی یعنی روزبهان بالی و ابونصر سراج ت ؛آنچنانکه داراشکوه به تبع دو استاد مادم خویش
و ریاضت  یعنی عبادت»نویسد: به تفسیر کوتاه شطحیات پرداخته است؛ ذیل این شطح می

 )همان( «کدام عبادت ماابل یافت او تواند شد؟. سبب وصول نیست
از مشایخ سلسلة خواجگان  باباسماسیمحمد توان به خواجه از شاگردان نامدار وي، می
 . ماوراءالنهر، اشاره کرد

  نقشبندیه ۀسلسل ۀنامشجرهدر  جایگاه رامیتني. 4-1

ی )شاه ناشبند( ناشبند بخارای یاویسمحمد نسب این سلسله از ابوبکر صدیق تا شیخ بهاءالدین 
 :به ترتیب زیر است

 ابوبکر صدیق .6

 فارسی سلمان .2

 بکر صدیقبن ابیمحمد قاسم بن  .8

 امام جعفر صادق .4

 شیخ بایزید بسطامی .9

 شیخ ابوالحسن خرقانی .1

 شیخ ابوعلی فارمدي .7

 خواجه یوسف همدانی .3

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 خواجه عبدالخالق غجدوانی .6

 عارف ریوگري .68

 یر فغنويخواجه محمود انج .66

 خواجه علی رامیتنی .62

 خواجه محمدباباي سماسی .68

 سیدامیرکُالل .64

 .ناشبند بخارایی )شاه ناشبند(محمد شیخ بهاءالدین  .69

 باباپیاري. 5

عارفی که در کتاب حسنات العارفین شطح ایشان ذکر شده است؛ چند تن میان  687از میان 
از  .قابل ارجاع یافت نشد مآخیهندیان مشهورند و صاحب قدر و منزلت، لیکن دربارۀ ایشان 

که هندي و فارسی زبان است و به تاریب هم  واصلمله است شیخ باباپیاري عارف آن ج
 . دهددارا نیز از عدم نگارش شرح احوال وي خبر می امادوران با داراشکوه، 

دود اطالعات مح براساس. کندداراشکوه او را پیر سر سلسلة پیاري پینهان معرفی می 
که در زمان  رودشمار میاو از بزرگان عرفان و تصوف هندوستان به ،موجود در کتاب

دوران حکومت اکبرشاه، عصر طالیی هندوستان و دورۀ . زیسته استحکومت اکبرشاه می
داراشکوه در میان عالمان تصوف او را نادرۀ  امارود، ظهور علوم و فنون ناب به شمار می

است که دارا پ  از درک محضر اطالعات ارائه شده؛ همان . دانددوران و برتر از همگان می
تن از شاگردان شیخ از آنان کسب فیض کرده و فضایل و برخی سخنان باباپیاري به وي دو 

شاهزادۀ بابري که بر حسب گرایش به علوم باطنی با معاصران فاضل خود . رسیده است
ت و خن توحید و معاملکرده است؛ شاگردان شیخ را در سهمنشین بوده و کسب فضایل می

د یا در میان پانص اولین طریاة ایشان این بود که». داندیاز معاصران برتر م ترک و تجرید
 از هر که. یافترفت، هیچک  او را نمیهزار مُرید، اگر کسی به طلب شیخ ایشان می

گفتند که تویی پیر ما و در میان یکدیگر هرگز نام خود را پرسید پیر شما کیست، میمی
ند و چون خاسته برمی خاست، همه برمیکردند و یکی کگفتند و نسب خود را ظاهر نمینمی

، همه رسید که به همه برسدکردند و اگر آنادر نمیرسید، همه را برابر قسمت میفتوحی می
 (. 6892)داراشکوه،  «انداختندمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AC%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D9%82%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF
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یاري از و بساز یاران نزدیک باباپیاري بوده  -از کبار مشایخ هند- شیخ طیب سرهندي 
از باباپیاري پرسیدم که دل »از سخنان اوست که: . از وي مناول است سخنان رایج در افواه

دارم خود را و با خود کنم خود را و دوست میمشغولی شما چیست؟ گفت: که یاد می
 (. )همان «مشغولم
هاي نخستین تصوف است؛ این سخن از یک نگاه بازماندۀ شطح عارفان خراسانی سَده 

که همواره از یک من معشوق گونه و نهان در وجود باطنی خود عارفانی نظیر بایزید و حالج 
 . گفتندسخن می
زیست و بیشتر وقت خود را بیرون از شهر و زیر ساف آسمان باباپیاري بسیار ساده می 
بسیار کم خوراکی . وي تمام عمر خود را در تجرد گیراند و هرگز ازدواج نکرد. گیراندمی
 . یر کردن سگ نف  بودکرد و آن هم براي سمی تناول
کند که : مال به شیخ گفت: می داراشکوه سخن دیگري از قول یکی از مالیان نال 
گفت: اگر نام خدا . گیرمآري؟ گفت: نام تو را میام که نام خدا را بر زبان نمیشنیده»
نی؟ کترسانی از خود و تکلیف بردن نام دیگري میگفتند: می. کنمگیري تو را آزار مینمی

 (6892)داراشکوه،  «تو حاضري نام تو را چرا نگیرم که نام غایب را نگیرم؟!
از اقوال وي که بسیار به  امادربارۀ مشرب عرفانی این عارف، اطالعی در دست نیست،  

هاي نخستین خراسان مانند است، رایحة عالقه به رُهبانیت و تنها زیستن، کالم صوفیان سده
 . رسده فار اختیاري و توقف در حاالت و ماامات به مشام میزیستی و عالقه بساده

 شیخ حسین دهدهه. 3

گري در بطن آداب در آن روزگار، روند مالمتی. شیخ حسین از اهل طریات مالمت بود
 . رفتگري به شمار میفرق گوناگون نهان شده بود، ویژگی بارز شیخ حسین دهدهه مالمتی

 «نه مایم نه مسافر، نه مسلمان، نه کافر، االن کماکان توچیستی؟ گفت:»وي را گفتند: 
 (. 6892 )داراشکوه،

شیخ حسین از راه نواختن موسیای و . دانستآن دوران می استاد اهل مالمتدارا او را  
ویی گمشرب بود و با مردم با نادرهاو بسیار خوش. انگیختساز و دُهل مالمت خلق را برمی

شیخ حسین کرامات بسیار داشت و آیات قرآن را با معانی . گیراندرویی اوقات میو خوش
 . کردجدید و غریب تفسیر می
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 الل قدس سرهسید امیر کُ. 7

الدت سوخار و ةبابا سماسی است که در قریمحمد ترین خلفاي الل بن حمزه کاملامیر کُ
دي که جهت گفتنباباست و کالل از آن محمد د امیر کالل خلیفة خواجه سی». یافته است

 )امین رازي، «گویند 2اشتغال داشتی و اهل بخارا داشگر را کالل 6والدش به داشگري
6836 .) 
اند و دهشگیران و پهلوانان به تماشایش جمع میگرفته و کشتیوي در آغاز، کشتی می 
 اسی در میانمبابا سَمحمد شیخ  ،شتیگویند روزي هنگام کُ. گري بوده استاش کوزهپیشه

ب او شد ویناگاه نگاه امیرکالل بر وي افتاده و چنان مج ؛اصحاب به تماشایش ایستاده بود
اش رسیده و در شمار که تاب از دست داده و به دنبال شیخ روان شده است تا به خانه

 (. 6813)معتمدي،  است مریدان و شاگردانش قرار گرفته
ایشان به چند مورد از کرامات وي الحیات عالوه بر ذکر احوال در کتاب رشحات عین 

الل اند که تا امیرکمیکور است که والدۀ ایشان فرمودهدر ماامات وي ». نیز اشاره شده است
)واعظ  «را در پوست داشتم، هرگاه لامه به شبهه اتفاق افتادي، مرا درد شکم عظیم بگرفتی

 بهاءالدینمحمد شیخ  اند، یکیدو عارف بزرگ و نامی از خلفاي او بوده(. 2981 کاشفی،
گرانی که هر دو از عارفان بزرگ روزگار  گشاه ناشبند و دیگري موالنا شیخ عارف دی

 هايواعظ کاشفی او را داراي چهار پسر به نام 8.روندمی و بلندپایگان علماي طریات بشمار
امیر برهان، امیرحمزه، امیرشاه و امیر عمر دانسته که ایشان نیز مانند والد خود داراي ماامات 

ایشان در وقت نماز بامداد در روز پنجشنبه هشتم جمادي وفات  4.اندعرفانی عالی بوده
( 6372 )داراشکوه، استسوخار  قبر ایشان در موضعو  بودههجري  772به سال  األولی

 . توسط نشر شیخ احمد جام به چا  رسیده است 6868میر کالل در سال د اماامات سی
از شاگردان و خلفاي او پیداست که نگاهی به طریات ناشبندي داشته و آداب و آراي  

از امیرکالل شطحی در کتاب حسنات العارفین نال . کرده استآن جماعت را لحاظ می

                                                            
 گري و آجرپزي. کوزه 6

 گرگر، کاسه/ کوزه. رنج و مرارت کشیدن 2

 218. نفحات األن ،عبدالرحمن جامی، ص 8

 . 39تا  73. نک: رشحات عین الحیات، ص  4
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از این رو ذکر . داراشکوه بوده استنشده ؛ ولی وي جزو عارفان مجیوب و مورد تأیید 
 . شرح حال وي ضروري به نظر رسید

 شیخ فرید شکرگنج. 1

(. 6839 ،)هدایت «و هُو شیخ فرید الدین ملاب به شکرگنج؛ از اکابر اصفیا و اماجد اولیاء»
الدین محمود است و از اوالد حضرت عمر بن خطاب است رضی نام ایشان مسعود بن عز»

او مرید خواجه نظام الدین اولیا از بزرگان سلسلة (. 6372)داراشکوه،  «جانب پدراهلل عنه؛ از 
فریدالدین در  شیخ. رسداند که سلسلة این طایفه به ابراهیم ادهم میگفته. چشتیه بوده است

کای پادر وي ی. اجداد وي ایرانی تبار بوده اند. ق در قصبة کهتوال متولاد شاد. اه 916سال 
ا دختر لتاان باموقاضی شعیب به نام جمال الدین سلیمان نام داشات کاه در شاهراز پسران 
همین ها آن الدین خجندي ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد کاه دوماینمال وجیه

و  969در کتاب تاریخ فرشته، والدت او را در سال (. 6247 د )فرشته،فریدالدین مسعود بو
 )همان( اندنیز محتمل دانسته 934
علوم ظاهري و بااطنی سارگرم باود تاا جاایی  ةدر همان آغاز جوانی به مطالعشیخ فرید  

الدین بختیار کااکی نیاز باه هماین علام انادوزي وي کاه چگونگی ارادت وي به قطب
هایی نیاز نازد شایخ خواناد از نظام الدین اولیا مناول است که وي کتاب. ارتباط دارد

پیش شیخ فریدالدین تجوید کرد و شش باب از عوارف نیز سند کرد  شاش سیپاره قرآن»
 دو اخبااراالخیاار، تمهید ابو شکور سلمی و بعضی کتابهاي دیگري نیز پیش شیخ خوانا

 (. 6838 )محدث دهلوي،
ظیر عوارف المعارف سهروردي، شیخ فرید در آثار خود از برخی کُتُب عرفانی ن 
کند که می یادمکی شبلی، شرح األولیا خواجه مودود چشتی، قوت الالوب  العارفینةتحف

 ،األولیاةسفینگزارش  براساس. اش بوده استمعارف زمانه دهد علم وي در حدنشان می
 لاب گنج. کرده استشیخ همواره در حالت صوم بوده و مگر در موارد خاص، افطار نمی

حضرت شیخ را هفت روز گیشته بود که افطار :»که شکر نیز به خاطر این به او داده شده 
به خدمت پیر خود روانه شدند و در اثناي راه از . نکرده بود و ضعف بر ایشان غالب شد

آمد و اي گل درضعف پاي ایشان بلغزید، چنانکه بیفتادند و در دهن مبارک ایشان پاره
از آنجا برخاسته به خدمت پیر خود رفت و خواجه فرمودند: فرید! گلی که . تمام شکر شد
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 «گردانیدند، همواره شیرین خواهی بود شکرگنجبه دهن تو رسید، حق تعالی وجود تو را 
 (. 6372)داراشکوه، 

فریدالدین از بزرگان سلسلة چشتیه بود که در طلب علم و آگاهی به شهرهاي  
ا شیخ باو » . بخارا تا بغداد و غزنه و الهور را سیاحت کرده بوداو از . گوناگونی سفر کرد

واحد بیند، شیخ عبدالمی ذوالنون مصري را ةکند، در بدخشان نبساوحد کرمانی مالقات می
بیند و از الدین باخزري را میرا در مسجد امام حدادي غزنین، همین طور در بخارا سیف

 (. 6866 ی،)طباطبای« جویداندیشه هر یک سود می
ات نسبت به اغلب عباردر حسنات العارفین تنها یک عبارت از وي نال شده است که  

میان بنده و حق  اتحادهاي شطح نظیر: سخن ادعایی و از برخی ویژگی به ظاهر شطح
ت، فرید گفمی ها آنچه حقفرمود: سال -قَدسَ سره- شیخ فرید شکرگنج کند:حکایت می

 (. 6892 )داراشکوه، کندمی گوید، حقفرید میکرد، الحال هر چه می
بدرالدین اسحاق، تحت عنوان  ،ظات شیخ به قلم مرید و جانشین ويمجموعه ملفو 

 ظاتراحت الالوب کتاب دیگري است شامل ملفو. آوري شده استاسراراألولیاء جمع
 6.استآوري شده الدین اولیاي بدایونی، جمعنظام ،شیخ که به قلم خلیفة دیگر وي

 الدین پاني پتهي )بوعلي قلندر(شیخ شرف. 9

او را شرف الدین بوعلی قلندر فرزند ساالر فخرالدین و  األدب ةریحانمدرس رضوي در 
از بهر  علی قلندرلاب بو(. 6874 )مدرس تبریزي، کندمی زادۀ بی بی حافظ جمال معرفی

الدین طریات درویشی وي به او منسوب گشته است، کما اینکه لاب حایای وي شرف
این طریات در افغانستان و . شوداو از بزرگان طریات چشتیه شمرده می. عراقی است

داشت که ساده و هندوستان رواج داشت و آسانی روابط مراد و مرید، مردم را بر آن می
ردند و کمریدان پیر خود را گاه غیابی نیز زیارت می. پیوندندپیرایه به این طریات ببی

گیاشتند، آدابی هم از جمله ریاضت میان ایشان رایج بود که به مرور زمان از حُرمت می
ه او را قطب ابدال و منسوب ب. رسوم چشتیه حیف شد و تخلیه و تزکیه جاي آن را گرفت

صاحب  به اشتباه پدر وي را فخرالدین عراقی برخی. دانندبوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی می
ساالر فخرالدین از موطن خود در نواحی کرمان به هند مهاجرت کرد و . اندلمعات دانسته

                                                            
 896تا 893طباطبایی، ص . احوال و آثار بابافرید الدین گنج شکر. منصور 6
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مادر او نیز بی بی حافظ جمال، خواهر شاه محمد کرمانی . در شهر بانی پت اقامت گزید
دربارۀ محل . متولد شد 189یا  182بوعلی در سال  6.اهلل ولی بوده استاز اسالف شاه نعمت

. دانندبرخی او را زادۀ کَرنال و برخی دیگر زادۀ بانی پت می. والدت او اختالف هست
اما چون گُشاد کار وي در پانی پت شده و هم در آن شهر وفات  ،اصل وي از عراق است»

هدایت اصل او را از عراق (. 6836، )رازي «نویسدیافته، هرآینه در تحت پانی پتش می
او از کُملین اهل سلوک و طریات و واصلین ماام حایات و از معاصرین شیخ »داند؛ می

 «شم  الدین تبریزي و مولوي معنوي بوده و سالها با ایشان مصاحبت و معاشرت نموده
 (. 6839 )هدایت،
. رسیدمی کاکیالدین او در عرفان و تصوف مشهور آفاق بود و به سه واسطه به قطب 

دوران به  الادر آنبوعلی منسوب به سلسلة چشتیه بود و از عارفان پرشور و جیبه و رفیع
بوعلی قلندر در ابتدا به تدری  و تیکیر مشغول بود، اما بعدها به سبب . رفتشمار می

  .اتصال به مراتب علیه از تدری  کناره گزید و راه شوریدگی در پیش گرفت و قلندر شد
 ه اولین شاعري بود که در مدحاو در شبه قار. علی در نظم و نثر فارسی تبحر داشتبو 

وي تألیفاتی به زبان فارسی درباب (. 6818 )نفیسی، )ص( شعر سرود حضرت رسول اکرم
نامه به یکی از یارانش به نام اختیارالدین  662از جمله: مکتوبات که مجموعة  ؛تصوف دارد

وي در اشعار خود، (. )همان مثنوي موالنا نیز از وي باقی استسه مثنوي به وزن . است
 . کردتخلص می بوعلیو  قلندر، شرف

 قلندر به نقل از داراشکوهشطحي از بوعلي . 9-1
فرموده: ایمان، اعراض کردن از غیر حق است و این ایمان  -رَحمه اهلل عَلَیه- بوعلی قلندر -

 (. 6892 )داراشکوه، را ابلی  تعرض نرساند و نتیجة این ایمان دیدن اهلل است

 و هم وي فرموده: -

 نامااای برآوردیم بدنامااااااااااای به
 خااارابات در گزارممی نماااااااازي

 آمد بر زندیاااااااااااای نام چون مرا

 سااااااااااااااااااااااااالمی     ما از را ناموس دگر 
 قیامی نه سااجااااااااااااااااودي  وي در نی که
 نامی هیچ از ننگ نیااااااااساات   مسااتم، چو

                                                            
 دانشنامة جهان اسالم، مدخل بوعلی قلندر.  6
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 دش یکی تسبااااایحت و زُنار! شرف
 

 غالمی خواهی شاااو خواجااه خااواهی تااو
 
 

 )همان( 

بوعلی در سیزدهم رمضان هفتصد و بیست و چهارم هجري در شهر پانی پت از بالد  
. ، ماده تاریخ اوست724=  مخدوم اجل یا شرف سعیدهر یک از دو عبارت . هند درگیشت
 از اشعار اوست:

 جامی خوردمی این از ک  هر من چو
 گیشاااااااااتم در ایمان و کفر ننگ ز

 

 حرامی یا حااااااااااااااااااااااااااااللی   داندنمی 
 گامی دو هر از برون خوش نهااااااااااادم 

 
 

 (6874)مدرس تبریزي، 

در نتیجه مساعی او بسیاري . پرداخت اسالم تبلیغ و خلق ارشاد به پتپانی شهر  در وعلیب -
 (. 6619)خیرآبادي،  دمشرف شدن اسالم دین به مشرکان و کافران از
 گوید:می بوعلی در انتهاي غزلی دیگر -

 هاگزارش را خدایی ها،نوازش را قلندر
 

 بین خور خدا را قلندر دان، قلندر اندر خدا 
 
 

در  یعربابنو مؤید این سخن است آنچه شیخ »گوید: میداراشکوه در ذیل این بیت  
 (. 6892)داراشکوه،  «فصوص فرمود که حق غیاي ماست و ما غیاي حایم

هاي بیان برخی ویژگی. شودنظیر این تفکرات در فحواي سخن وي بسیار دیده می 
ي لبستگی ماددعلق به هر آنچه مایة قلندران حایای نظیر؛ بی تفاوتی به فار و ثروت، عدم ت

و دنیوي است، طی طریق یک راه مستال که از جادۀ شرع و عُرف، نیز کُفر و ایمان 
 .کالم اوستهاي جداست، از ویژگی

در مبحث بوعلی، تکرار موازین اعتاادي تصوف صرفاً  ارائه شدهدر عبارت شطحی   
انی از ونه نشگاین عبارت هیچ. حکیمانه جاي گرفته است ، امادر قالب یک تیکار ساده

در این ابیات و عبارات همانگونه که سخن . هاي نخستین نداردهاي شورانگیز سدهشطح
ین شود که در عمی تأکیدي دیده-عاطفی و ارجاعی-هایی با کارکرد همدلیرفت؛ گزاره

 . در آن وجود دارد زاي ترغیب ظریف و نهفته نیبیان روش و مسلک بوعلی، گونه

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D9%84%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B4%D8%B1%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ندي ابیاتی هم به زبان ه. اشعار، قصاید، غزلیات و رباعیاتی برجا مانده استاز او دیوان  
 . بوعلی قلندر به مولوي مانند استهاي دارد و در مجموع اوزان مثنوي

 شیخ میر. 11

نجا که اما آ ،پردازدو حسنات العارفین به ذکر احوال عارفان می األولیاةسفینداراشکوه در 
گزیند و را درک کرده، لحن دیگري میها آن به مشایخ خود یا پیرانی که صحبت

( 6ترین شطحاي )بزرگ. حضرت شیخ میر، هم پیر من است و هم پیر پیر من»گوید: می
 ةمدر طریات استاد ه. ترین شطحاي پیر خود منمشیخ میر پیر من است مال شاه و بزرگ

 (. 6892 )داراشکوه، «جنید است و در متأخران حضرت شیخ میرالطائفه  دمتادمان سی
ه ست که نسب او به چند واسطه بد مسعود ابن شاه میر بن سید علی بن سیمحمد شیخ  
و جامع علوم معاول  هوي صاحب کرامات و خوارق علیّ». رسدد عبدالاادر جیالنی میسی

دانست که در نمازگاه به سمت شمال و داراشکوه او را مجیوبی می(. همان) «و مناول بود
اکنده ایستاد که مردمان خسته و پرنگریست و آنادر در نماز بر پا میگاه به سمت جنوب می

 6.شدندمی
در میان روایات و عباراتی که به زعم داراشکوه شطح است؛ کمتر است آنکه به واقع  

ف عبارات از نظر دریافت آراء یک عاراین . بوي کبر و منیت، یا اتحاد و سُکر و کفر بدهد
نامدار و گاه بیان مرتبة اعتاادي ایشان از زبان شخص عارف، تا حدودي قابل تأمل است 

از آنگونه . اي باشد رو به شناخت اصالت عرفان در قرن هشتم و نهمتواند دریچهو می
 هستند شطحیات ذیل: 

 همان() لت معیورندفرمودند که ستون عالم غفلت است و اهل غفهم می و -
چون پیر من موال شاه در اواخر متوطن کشمیر شدند، هر که از کشمیر به خدمت  و هم -

 پرسیدند که خداي کشمیر چه حال دارد؟ یعنی مالشاهرسید از وي میشیخ میر می
 (. )همان

 خانه در روزي که کرد نال است میر شیخ حضرت مریدان از که خواجه مُال هم و -
 به آنکه از بعد :گفتم بلند اهلل اهلل و برنخاستم آنجا از و ریخت فرو من بر بودم نشسته
 براي اهلل گفتن بلند اول بار: فرمودند. کردم نال ایشان خدمت به آمدم، بدر سالمت

                                                            
 6892. حسنات العارفین،  6
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 و رفتنگ نام یعنی؛ است ناص از مُردن، وقت در گفتن اهلل دوم بار بود خلق شنوانیدن
 (. )همان است غفلت از کردن ذکر
 ؛به ایشان یاد کرده است دداراشکوه بارها در اثناي سخن خود از شیخ میر و ارادت خو 

از آن جمله در ذیل شطحیات هشام بن عبدان شیرازي، شیخ عبدالاادر جیلی و خواجة 
 . احرار

او از  .شیخ میر از بغداد به خراسان و از آنجا به ملتان سفر کرده و در همانجا متوطن گشت
 . مدفن وي در شهر راجه است. رودف هند به شمار میبزرگان تصو

 شیخ کبیر. 11

وي را مانند نام موندیه  ل عارفان هندوستان است و پیشواي طریاة خود و پیروي از کُمّ»
د و در خیرالنساج بو ، اماکبیر اگرچه نساج بود. بود که یکی از اقسام فاراي هنود است

شرح حال شیخ دیگري (. 6892 )داراشکوه، «توحید، وي را اشعار بسیار است، به زبان هند
 که جو مشخص شدوپ  از جست ، اماالحیات موجود استنام وي در رشحات عینهم

شیخ کبیر کتاب رشحات، ساکن مناطق عرب نشین یمن و مصر بوده و از طریات ناشبندي 
حسن بن محمد نیز از احوال شیخ  األدبةریحانم کتاب در جلد سو 6.کرده استمی پیروي

 2.صفرعلی با لاب شیخ کبیر سخن رفته که وي نیز از معاصرین و ساکن مازندران بوده است
بن خفیف شیرازي شافعی، مکنی به ابوعبداهلل و ملاب محمد توان به نامان او میاز دیگر هم

  8.است دیدار داشتهها آن زیسته و باوي در زمان جنید و حالج می. به شیخ کبیر، اشاره کرد
در کتاب سخن از یک . هاي فارسی دشوار استیافتن شرح حال این شیخ در تیکره 

یسته زشیخ کبیر اهل هندوستان است که در روزگار سلطان تغلق، از سالطین دهلی، می
از احوال او چیزي کمتر » شده که شیخ مورد نظر باشد، گفتهاگر این شیخ همان . است
 تر وبتغلق بود و از وي مارمحمد ه و مؤتمن سلطان این قدر هست که غالم خاص. است
 «تر در درگاه سلطان نبود و به صفات حمیده و اوصاف پسندیده اتصاف داشتنزدیک

                                                            
  849. رشحات عین الحیات، ص 6

 886. ریحانه األدب، ج سوم، ص 2

 888. ریحانه األدب، ج سوم، ص 8
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بر این اساس وفات وي در روزگار سلطان محمد واقع شده (. 6633 )دهلوي کشمیري،
 . است
ر، دانستند و کافران کافمسلمانان وي را مسلمان می»گوید: داراشکوه دربارۀ ایشان می 

و وي از هر دو مبرا بود در حالت نزع مسلمانان از وي پرسیدند که تو را دفن کنیم؟ گفت: 
. ره ببست و بگیشتو در حج. اگر بیابید و کافران گفتند که تو را بسوزیم؟ گفت: اگر بیابید

 اشکوه،)دار «حجره را بازکردند، گلی چند در حجره یافتند و نزاع طرفین برطرف شدچون 
6892 .) 
  اند:رفتارهاي شطح آمیز وي گفته ،تردر باب شطحیات وي یا به گفتة دقیق   
سگی آمد و آن را برداشته، روان شد روغن را . کبیر روزي نانی براي خود پخته بود -

را  مردم وي. نان را با روغن بخورید. ت: روغن حاضر استگرفته از پ  سگ دوید و گف
 شد گفت که کبیر خرابوي ]نیز[ دران ضمن می. طعن و انکار کردند که کبیر خراب شد

 (. 6892)داراشکوه، 
کار آید! چو هم وي گفته است: بنده باید که از افتادگی همچو سنگریزه باشد و این به -

بلکه بنده باید که خاک راه باشد که پاي را از . رساندمی که سنگریزه پاي رونده را آزار
بنده  .گیران نشیندآید! که بر سر و روي راهچکار میاگر خاک هم باشد به. او آزار نرسد

ید که بنده با. شودچه کار آید! که آب گرم و سرد می آن هم به. باید که مثل آب باشدمی
ایده! اگر خدا هم باشد، چه ف. بلکه بنده باید که همچو خدا باشد ،به هیچ چیز متغیر نشود

 (. )همان چیز نشودباید که بنده باشد که از او هیچشود، بنده میچیز میاز خدا همه

تفاوت  .هاي نخستین نیز مناول استاینگونه گفتارها و رفتارها در ماامات عارفان سده 
گیر و دار ابتیال تصوف و نیز تحکیم منزلت عارفان هاي اخیر و در در این است که در سده
یگاه این سخن به معناي عدم جا. هاي بعد، راه تالید را پیش گرفتندنخستین؛ عارفان سده

ت ا نال و ثبة خاص مانند شطح گویی، یاما شمول یک رویمعنوي برخی از آنان نیست، 
 . از مرسومات آن روزگار بوده است کرامات و خوارق عادت

 :دشومیبه شیخ کبیر اشعاري منسوب است که به نال از داراشکوه نال 

 هااامساااتی ماعارفاات   شاااراب ز دارم
 آمااد پیش اي نیساااتی مرا کااه یعنی

 

 هاااپساااتاای در عاااااول هااامساااتاای زیاان 
 هاااهساااتاای هاامااه باار خاانااده دارد کااان
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 تعالی فرموده است که سیرحق»فرموده است:  6و هم کبیر در معنی سیروا فی االرض -
(. 6892 ،)داراشکوه «ها را ببینید و این خطاب به عارفان کامل استکنید در زمین تا عجایب

ادراک از استماع معنی این آیت به جهت الزام دادن پیش کبیر آمدند و سؤال از علماي بی
ن چنانکه نشسته بودند در زمی. معنی این آیت کردند که سیر در زمین چگونه کرده شود

  .از ساعتی از جاي دیگر سربرآورد و گفت چنین سیر باید کرد فرو رفت و بعد
ت که: }شیخ{کبیر مرا گف )از عرفانی بزرگ هندوستان( گفته است: بابا الل موندیه 

دوم مثل  .تواند ساختمُرشد چهار قسم میباشد: یکی مثل طال، که دیگري را مثل خود نمی
ثل سیوم م. چیز دیگر را طال نتواند کرداما طال . اکسیر، که هر چه به او رسد، طال کند
 استعداد تصرف نتواندصندل تواند ساخت و در بی درخت صندل که درخت به استعداد

مرشد چهارم مثل چراغ، که آن را مرشد کامل گویند که از یک چراغ صد هزار . نمود
 (. 6892 )داراشکوه، چراغ روشن شود

 بندي شطحیاتدسته. 12

 که تروس این از بود، آمیخته پیچیدگی به نیز قرون اولیة تصوف همان از شطح مفهوم
 صاحب رب استوار و نیرومند که درونی وجد توصیف در پیچیده ايگفته را شطح اج،سرّ
 (. 6833، اجسرّ) است کرده تفسیر تراود،می بیرون روح از و شودمی چیره وجد

 اول دستۀ
 حکایت اتحاد از و است ناپایدار و درنگبی حال یک ورود از برآمده حایای شطح
 فی  لی» ،!«شأنی اعظم ما! سبحانی: »مانند فارسی ادب و عرفان مشهور شطحیات. کندمی
 . اند دسته این از «الحق انا» ،«اهلل سويَ جُبتی

 دوم دستۀ
 مشام به آن از پنهان آگاهی یک رایحة که است دست در نیز سخنان این از دیگري طیف
 موزمر عوالم در که داد خبر ناب حایای عرفان یک از توانمی نیز دسته این در. رسدمی

 گوییهبداه و سخن کوتاه قالب از شطحیات این. شوندمی آفریده و پرورده جوییحایات
 .اندرفته فراتر کمی

                                                            
 (66)سورۀ انعام، آیۀ  قُلْ سیرُوا في الْأَرْض ثُمَّ انْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقبَۀُ الْمُکَذّبینَ.  6



 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 310

 

 سوم دستۀ
 کامالً حیاتشط: اندشده واقع دوم دستة از بیشتري فاصلة با که شطحیات از دیگري دستة

 فضل یعرفان عبارات قالب در گاه و نظم قالب در گاه گو،وگفت قالب در گاه ساختگی،
 تا نظم در و کلمه 48 حدود تا نظم در و هستند طوالنی اغلب عبارات این. هستند فروشانه
 قرون وانراهر حایات؛ در یا عارفان از شطحی طباه، این در . گیرندمی دربر نیز را بیت 68
 ود:ش بازنمایی ایشان، سخنان و کسان میان مرتبه تفاوت که باشد. شودمی نال بعدي
 نشسته خانه در روزي که کرد نال است، میر شیخ حضرت مریدان از که خواجه مال» -
 بدر سالمت هب آنکه از بعد: گفتم بلند اهلل اهلل و برنخاستم آنجا از و ریخت فرو من بر بودم
 بود خلق نشنوانید براي اهلل گفتن بلند اول بار: فرمودند. کردم نال ایشان خدمت به آمدم،
 (. 6892 )داراشکوه، «است ناص از مردن وقت در گفتن اهلل دوم بار
 غفلت زا کردن ذکر و گرفتن نام: گویدمی ایشان سخن معنی در داراشکوه که آنگونه 
 (. )همان است
 . ()همان «بینیدنمی را خدا شما حیاتم، در من که اکنون: »احرار عبیداهلل خواجه شطح -

 چهارم دستۀ 
 شطح روي هیچ به اما اند،گرفته جاي شطحیات ردۀ در که هستند عباراتی ،دیگر دسته
 یا و تاس عرفانی مفاهیم دریافت حاصل که معنادار عبارت یک قالب در تنها و نیستند
 :انددسته این از. است جاي گرفته اند منظر خوش مناظرۀ یک برساختة

 دارم یاد اتا اسماعیل از خوب سخنی: »که فرمود( احرار عبیداهلل خواجه) خواجه هم و -
 شوممی پاک من یعنی. اندمن اشنان و صابون کنند،می من غیبت که مالیانی: گفتمی که
 (. 6892 داراشکوه،) «گردندمی ناپاکها آن و
 . اند، از این دسته هستندبسیاري از شطحیاتی که در این مااله روایت شده 
 سخن راگ نابجاست اما ،باشند تمایز قابل سهولت به نخست نظر در شاید دسته این 
 ستا بدیهی. شود آمیخته آن با نخستهاي سده عارفان اتحاد از سرشار منیت، از سرشار
 الیديت نیز گوینده از دقیق روایت به ولو العارفین، حسنات در مناول شطحیات اغلب
 مانه نیزها آن ساختاري محورهاي اینکه کما. نخستین هايسده شطحیات از است صرف
 وجه یک نیازمند و روحی هیجانات از حاصل درونی احوال از گزارشی ادعایی، وجه
 . است مخاطب جانب از انکاري
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-می تشکیل را متن شطحیات درصد 78 حدود که سخنان این همة داراشکوه اینکه  

 از وي اطالع عدم از ناشی است ممکن ،آورده حایای و اصیل شطحیات زمرۀ در دهند،
 اشن اسالمی عرفان در مسو قرن از که باشد تابوشکن فراهنجار سخن یک هايشاخصه
 . است مانده باقی همچنان ها،سرکوب و هامجازات و هامخالفت تمام وجود با و بسته

 گیرينتیجهبندي و جمع
امدار و شرح حال ایشان تن از عارفان ن 687العارفین به نال شطحیات داراشکوه در حسنات 

عارفان هندي، عموماً بر طریات چشتیه و . م تا روزگارخود پرداخته استاز قرن سو
از ظواهر دست شسته و به عوالم عرفانی روي آورده ها آن کردند،ناشبندیه سلوک می

 گیر در یر،اخ هايسده عارفان. شوددیده میاین رویکرد در پیروان ناشبندي بیشتر . بودند
 این. رفتندگ پیش را تالید راه ،نخستین عارفان منزلت تحکیم نیز و تصوف ابتیال دار و

 یةرو یک شمول اما نیست، آنان از برخی معنوي جایگاه به اعتااد عدم معناي به سخن
 روزگار آن مرسومات از عادت، خوارق و کرامات ثبت و نال یا گوییشطح مانند خاص
 . است بوده
زندگی و شرح حال این افراد عموماً با اغراق و اکاذیب گره خورده و بعضاً میموم و  

ویی گاز نظر حفظ نام، مشرب عرفانی، حفظ رشتة شطح ، امانکوهیده در شمار آمده است
 . أمل استبل تتا قرن یازدهم و بررسی وجوه اشتراک ابعاد عرفانی ایشان با عارفان ایرانی قا
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