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 چکیده:
رو معرفی نسخج خطی شمائل االتقیا و رذایل االشقیا اثر موضوع و زمینج پژوهش پیشِ زمینه و هدف:

كاشانی در طریقت چشتیه میباشد. چشتیه در تصوّف منسوب به پیران و مشایخ چشت  الدین دبیرركن

نیز  ندقارۀ هتنها در ایران بلکه در شبهای در خراسان قدیم است كه بعنوان طریقتی تأثیردذار نهناحیه

 ایاز پیروان زیادی برخوردار بوده است. مبانی عرفانی این طریقت صوفیانه را بزردان و مشایخ پرآوازه

اند. الدین غریب و دیگر بزردان این سلسله مدوّن كردهالدین اولیا، برهانالدین چشتی، نظاممانند معین

بزردان و مشایخ طریقت مذكور است سخنان « ملفوظات»بخش اعظمی از آراء و عقاید چشتیه در قالب 

كه توسط مریدان آنان دردآوری شده است. در این جستار هدف اصلی، بررسی و واكاوی آراء و 

 های عرفان طریقت چشتیه در رسالج مذكور است. اندیشه

ای رو به روش توصیفی ی تحلیلی بر مبنای سندكاوی و مطالعات كتابخانه جستار پیش روش مطالعه:

به تحلیل  4درفته است و با بررسی نسخج موجود از رسالج شمایل االتقیاو رذایل االشقیا،صورت 

 های عرفان چشتیه در این اثر خواهد پرداخت.اندیشه

كه از صوفیان « دبیر معنوی»الدین كاشانی ملقب به اثر ركن« شمایل االتقیا»در رسالج  :هایافته

ها و تعالیم شفاهی صوفیانج  چشتیه به رشتج تحریر وزهطریقت مذكور در قرن هشتم هجری است، آم

درآمده است. نویسنده سعی نموده تعالیم این طریقت را بدرستی انتقال دهد. از رسالج شمایل االتقیا 

هی . ق حیدرآباد دكن و چندین نسخج غیرچاپی موجود  4317تاكنون یک نسخج چاپ سنگی به سال 

 است.

اكی از آن است كه توجه به تصوّف عملی، ذكر، كرامت، توبه، بیعت، نتایج پژوهش حگیری: نتیجه

الدین پوشی و سماع از جمله مواردی است كه ركنارتباط مرید و مراد، یقظه و بیداری، آداب خرقه

 دبیر كاشانی بعنوان اهمّ آداب و رسوم طریقت چشتیه در رسالج خویش مدّ نظر قرار داده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The subject and background of the upcoming 
research is the introduction of the manuscript of Shamayel al-Ataqiya and 
Razayel al-Ashqiya by Roknoddin Dabir Kashani in the way of Cheshtiye. In 
Sufism attributed to elders and learned man Chesht, Chesht is a district in old 
Khorasan that has been an influential method not only in Iran but also in the 
Indian subcontinent. The mystical foundations of this Sufi tradition have been 
codified by popular elders and scholars including Moein al-Din Cheshti, 
Nezamuddin Olya, Burhan al-Din Gharib, and other great figures of this dynasty. 
A large part of Cheshtieh's ideas and beliefs are in the form of "requirements" 
in the words of the elders and the masters of the aforementioned way, 
compiled by their disciples. In this essay, the main purpose is to investigate and 
deceit the views and thoughts of Sufism in this essay. 
METHODOLOGY: The following essay, which has been conducted by 
descriptive-analytical method based on document analysis and library studies, 
and by reviewing the existing version of the Shamayel al-Ataqiya and Razayel 
al-Ashqiya, we will examine the thoughts of taste mysticism in these works. 
FINDINGS: In the essay of "Shamayel al-Ataqiya and Razayel al-Ashqiya ", work 
of Rokn al-Din Kashan named "Spiritual Teacher" which is one of the Sufis of 
the aforementioned Sufis in the 8th century, the teachings and oral instructions 
of Sufi Cheshtieh have been written. The author has tried to convey the 
teachings of this way correctly. From the essay "Shamayel al-Ataqiya and 
Razayel al-Ashqiya", there is a stone print in 1968 AH. Hyderabad Deccan and 
several non-printed copies. 
CONCLUSION:  The results of this study indicate that paying attention to 
practical Sufism, cite, dignity, repentance, allegiance, communication, 
discipleship and awakening, purification and awakening, and Sama’ are among 
the things that Roknoddin Dabir Kashani has considered as the most important 
customs of The Way of Cheshtiya in his treatise. 
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 مقدمه
یکی از راههای قابل اعتماد جهت شناخت اندیشه، آراء و منش فکری و سلوک اندیشمندان دذشته، شناخت آثار 

مکتوب آنهاست. بازبینی و نگرش دوباره به نسخ موجود از كتب قدیمی و پرده برداشتن از رخسار این شاهدان 

 براین یکی ازصاحبان آثار آشنا نماید. عالوهدویای خاموش، میتواند تا حدود زیادی ما را با زوایای دونادون ذهن 

ها در معرفی پیشینج فکری و فرهنگی ملل دونادون و سنجش اصالت آن، همین نسخ كهن بهترین روش و مشخصه

در همج ادوار و برحسب یک ضرورت فرهنگی در هر جامعه و زمان مورد توجه و نظر بوده و »است. تصحیح متون 

های (. یکی از این نسخه9: 4374)مایل هروی، « از ]دذشته[ تاكنون دنبال شده استدر میان ملل مختلف جهان 

 بن عمادالدین دبیركاشانی خلدآبادی است كهالدیناثر شیخ ركن« شمایل االتقیا و رذایل االشقیا»ارزشمند نسخج 

م مرتضی بصورت چاپ هی. ق به اهتمام مولوی حکیم غال 4331برای نخستین بار در حیدرآباد پاكستان به سال 

هایی چند پاره»طبع رسید. در مقدمج رسالج شمایل االتقیا نسخج حیدرآباد در تصحیح این اثر آمده است:  سنگی به

بیر الدین د)ركن« از تصحیحی قدیمتر و تا حدّی ناقص به كوشش شاه خیرات حسین فردوسی طبع شده ]است[

بر چهار قسم و نودویک بیان در شرح افعال اصحاب طریقت،  ه.ق: مقدمه(. كتاب مذكور متضمن4317كاشانی، 

احوال ارباب حقیقت، در وصف اوصاف باریتعالی و حضرت محمد مصطفی )ع( و لطائف و غرائب متفرقه و خلقت 

ای از مکتوبات و نیز اقوال شفاهی صوفیان است كه شمایل االتقیا و رذایل االشقیاء مجموعه»آدم )ع( است. كتاب 

ها و افکار عارفان و بزردان تصوّف چون ابوسعید ابوالخیر، خواجه عبداهلل انصاری، ر آن به ذكر احوال و اندیشهمؤلف د

القضات همدانی و بسیاری دیگر از عارفان نامی تا عصر خویش پرداخته است و از آنان نقل سهل تستری، عین

 الدین غریب را به رشتجقت چشتیه ازجمله برهانقولهایی آورده است. در این اثر نویسنده ملفوظات بزردان طری

تحریر درآورده است و از این نظر كه یکی از اسناد باارزش در زمینج شناخت آبشخورهای فکری طریقت چشتیه 

در هند میباشد، بسیار قابل اعتنا است. با توجه به آنکه تاكنون دربارۀ این كتاب و بررسی ویژدیهای فکری و طریقت 

ن پژوهشی صورت نگرفته، مسئلج اصلی این جستار بررسی ویژدیهای محتوایی كتاب شمایل االتقیا چشتیه در آ

فانی های عرالدین دبیر كاشانی خواهد بود. در این مقاله بدنبال پاسخ به این پرسش هستیم كه مؤلفهاثر ركن

 ی در قرن هشتم كدام است؟طریقت چشتیه در رسالج شمایل االتقیا بعنوان یکی از متون ارزشمند زبان فارس

 

 و سابقۀ پژوهش ضرورت
های دونادون انجام شده است، هنوز نقاط با وجود مطالعات دونادونی كه در زمینج عرفان و تصوّف فارسی در دوره

مانده كه تنها با مطالعه و ارزیابی مجدد و تاریک و مبهم بسیاری در ادوار دونادون و در میان آثار فارسی بجای 

های دونادون، روشن شدن آن مهیا ها و مطالعج دوبارۀ نسخ بجامانده از ادوار و سلسلهزدایی از قفسج كتابخانهخاک

یکی از این متون است كه  یک نسخج كهن از آن در حیدرآباد « شمایل االتقیا و رذایل االشقیا»میشود. كتاب 

وی الدین غریب هانسای از ملفوظات برهانرندۀ پارهپاكستان بصورت چاپ سنگی موجود میباشد. این كتاب دربردا

الدین های برهانهی . ق( از مشایخ طریقت چشتیج هند است كه بلحاظ دربر داشتن بخشهایی از اندیشه 714ی  451)

 هایی كه متضمن نکات ناب و پراهمیتی درو تعالیم عرفانی او در طریقت چشتیه حائز اهمیت بسیاری است؛ نوشته

لدین اترین پیروان مکتب نظاماختن زوایای دونادون عرفان چشتیه از منظر یکی از بزردترین و پرآوازهروشن س

اولیاست. ازآنجاكه هنوز تحقیق و بررسی جامعی پیرامون این كتاب و ارزش محتوای عرفانی آن بصورت كامل و 

 عرفانی آن ب ردازیم.جامع منتشر نشده است، ضروری بنظر رسید كه به معرفی نسخه و ویژدیهای 
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های خطی و معرفی آنها صورت درفته است، اما درخصوی كتاب تاكنون تالشهای بسیاری در زمینج تصحیح نسخه

تحقیقات چندانی صورت نگرفته است. یکی از این پژوهشها توسط موسوی « شمایل االتقیا و رذایل االشقیا»

شده  منتشر« الدین دبیركاشانید آن در شمایل االتقیا ركنسنت اخذ و اقتباس در متون و نمو»( با عنوان 4344)

میزان  القضات، به تحلیلهایی از متن شمایل االتقیا با سخنان عیناست. نویسنده در این مقاله با نشان دادن نمونه

ط با بالقضات پرداخته است. از دیگر مقاالت پژوهشی نسبتاً مرتالدین كاشانی در نقل قول از عینپایبندی ركن

از فریامنش و « مکتوب شدن تعالیم شفاهی در طریقج چشتیج متقدم»ای با عنوان موضوع موردبحث ما، مقاله

( میباشد كه نویسنددان در این اثر ضمن توجه به طریقت چشتیه و سنّت نگارش اقوال و ملفوظات 4343ارنست )

ی الدین دبیر، اشاراتریدان برجستج آنها مانند ركنالدین غریب توسط مالدین اولیا و برهانشیوخ آن ازجمله نظام

ی الدین و انتقال سنّت شفاههای عرفانی برهانو اهمیت و جایگاه آن در انعکاس اندیشه« فضایل االتقیا»به كتاب 

( نویسنده 4375اثر غالمعلی آریا )« طریقج چشتیه در هند و پاكستان»اند. در كتاب چشتیه بصورت مکتوب داشته

های عرفانی این طریقه پرداخته است. از دیگر كتب مرتبط میتوان به كتابی با حث و بررسی پیرامون اندیشهبه ب

بر توجه به ( نیز اشاره كرد كه عالوه4395تألیف عبدالرحیم چشتی )« خواجگان چشت سیر االقطاب»عنوان 

و عقاید این فرقه در اختیار خواننده زنددینامج بزردان و مشایخ چشتیه، اطالعات جامعی درخصوی آداب و رسوم 

 قرار میدهد. 

 

 روش مطالعه
ای و اسنادی براساس نسخج اصلی )اساس( و شواهد مستخرج از آن شیوۀ كتابخانهروش پژوهش در این جستار به 

میباشد كه تصحیح انتقادی آن « چاپ حیدرآباد دكن»میباشد. نسخج مورداستفاده در این جستار از نسخج اساس 

  در رسالج دكتری زهرا رحیمی در دانشگاه سمنان  در حال تدوین است.

 

 بحث و بررسی

تار چند الدین اولیاء، در دفبسط و دسترش ادبیات عرفانی چشتیه ازطریق تقریرات شفاهی )ملفوظات( پس از نظام

ای منعکس شد. این ملفوظات طریقت هی . ق( بصورت دسترده 739الدین غریب )م تن از مریدان وی ازجمله برهان

 شده( برجای مانده استنشده یا )ناقص تصحیحین متن تصحیحالدین غریب در چندچشتیه در دفتارهای برهان

اثر  «شمایل االتقیا»كه تاكنون چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است. تحلیلی از این متون از جمله كتاب 

الدین كاشانی بنحو چشمگیری به فهم و بسط درک ما از عرفان چشتیه و دسترش ملفوظات و حفظ آن ركن

ب[ الدین غریالدین اولیاء ]و شادردانش از جمله برهاناز قرار معلوم ثبت و ضبط تعالیم شفاهی نظام» افزاید.می

 757هی . ق( ]برای نخستین بار[ بود. از  737ی  454تصمیم ارتجالی مریدش، امیرحسین سجزّی دهلوی شاعر )

د كه در دهلی بماند، تا آنجا كه میتوانست هی . ق هرداه فراغت از وظایف دیوانی به حسن، شاعر دربار، اجازه میدا

دفتگوهای پیرش را ضبط میکرد. كتاب حاصل از این دفتگوها، فواید الفؤاد ]تصحیح محمد لطیف ملکوت: الهوت 

است و  الدینانگیزی از تعالیم صوفیانج نظامهی . ق[ نامیده میشود. فواید الفؤاد دزارش مکتوب بسیار دل 4394/ 

(. سنت 7ی  4: صص4343)فریامنش و ارنست، « آیدرایجترین آثار صوفیانه در هند به شمار میبیگمان یکی از 

صلی الدین اولیا، مرید امکتوب نمودن ملفوظات و تقریرهای شفاهی بزردان مکتب چشتیه ادامه یافت و پس از نظام

ه ی به دكن سرحلقج طریقت چشتیالدین غریب در رأس صوفیانی بود كه پس از كوچ اجباری مسلمانان دهلاو برهان
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الدین پیش از نگارش این اثر، بخشی از ملفوظات برهان« شمائل االتقیا»الدین دبیر كاشانی نویسندۀ رسالج شد. ركن

 736هی .ق تا  769وهشت مجلس از دردآوری نمود و این اثر را در چهل« نفایس االنفاس و لطایف االلفاظ»را در 

الدین مانند حسن دهلوی قصد داشت تعالیم شیخ خود را بدرستی انتقال دهد؛ رآورد. ركنهی .ق به رشتج تحریر د

 به ظهور رسید.« شمایل االتقیا»الدین كاشانی در كتاب ادامج این سنّت به قلم ركن

 

 شرح حال نویسنده

های تاریخی، كرهالدین كاشانی، زنددی، والدت و وفات وی اطالعات چندانی در دست نیست. در تذاز خواجه ركن

الدین و نام پدرش عمادالدین كاشانی والدت و وفات خواجه بدرستی بیان نشده اما آنچه مسلّم است نام وی ركن

عمادالدین كاشانی چهار فرزند پسر به نامهای عمادالدین، مجد یا »آمده خلدآبادی است. براساس مستندات بدست

اند. این چهار برادر به چهار است كه هر چهار برادر از یک مادر بودهالدین داشته الدین و برهانمجدالدین، ركن

اند. برخی برادر كاشانی معروف و هر چهار برادر از صوفیان بنام طریقج چشتیه و صاحب تألیفات متعدد بوده

شتیه ایخ چهای ایشان در دست و تعداد بسیاری از آنها مفقود شده است و فقط نامی از آنها در میان كتب مشنوشته

از عارفان طریقت چشتیه بوده « دبیر»الدین با لقب (. ركن447ی  47: صص 4393)ر.ک آریا، « به چشم میخورد

كه در اوایل نیمج قرن هفتم هی .ق در جنوب هندوستان میزیسته است. از سال والدت او اطالعات دقیقی در دست 

به رشتج تحریر درآورده است، آنکه « قیا و رذایل االشقیاشمایل االت»نیست؛ اما از آنچه خود وی در مقدمج كتاب 

هی .ق نوجوانی بیش نبوده و مقبرۀ وی اكنون در خلدآباد شریف در جنب مزار فایض االنوار  767در حوالی سالهای 

الدین داوودبن حسین الدین غریب و شیخ زینمرید برهان»الدین را الدین غریب قرار درفته است. ركنبرهان

 (.545ی  541: صص 4374)لعل بدخشی، « اندالدین غریب دانستهازی از جانشینان برهانشیر

 

 معرفی اثر 
رشتج  الدین كاشانی بهالدین غریب است كه به قلم ركناز كتب ملفوظات مربوط به شیخ برهان« شمایل االتقیا»

الدین غریب دانست كه بعنوان ال برهانای دزارش صرف از اقوتحریر درآمده است. این كتاب را میتوان تا اندازه

ای كالن )در چاپ سنگی كمیاب( و نیز منتخباتی از اخبار و اقوال شفاهی و مکتوب صوفیه كه طیف و مجموعه

ی الدین در مقدمج این اثر فهرستجهتگیری كاملی از سیروسلوک عرفانی را دربر میگیرد، به حساب آورد. شیخ ركن

نفر از قدما و مراجع كهن دین و تصوّف را مورد توجه قرار داده كه در هر صفحه از آن وپنجاه از بیش از دویست

كتاب علوم  75بعنوان منبع از آنها نقل قول كرده است. این رساله شامل منابع فارسی و عربی متشکل از حدود 

كتاب در باب اخبار  55كتاب در باب تصوّف و  465دینی )تفسیر قرآن، كالم، فقه و حدیث( و چیزی در حدود 

شفاهی است كه بنظر میرسد شماری از این نقل قولها در جای دیگری جز این مأخذ ذكر شده باشد. نیز متضمن 

نقل  49الدین رموزالوالهین ركن»بخشهایی از چند رسالج مفقوده درخصوی تصوّف است. این آثار مشتمل است بر 

حصول الوصول شش »، «اسرارالطریقه پنج نقل قول»حمادالدین،  ، دو اثر از«تفسیر رموز وی ده نقل قول»، «قول

الدین در نگارش این اثر به آن صورت است كه بخش نخست كتاب در باب شعائر اسالمی در شیوۀ ركن«. نقل قول

ودو باب و مقامات باطنی سیروسلوک به بحث پرداخته است. در بخش دوم تحلیلی از احوال عرفانی ارائه شده پنجاه

 حجمتر وست. بخش سوم و چهارم درخصوی كالم و انسانشناسی است كه نسبت به دو بخش قبل بسیار كما

ای است. كاشانی هر فصل را با آیات قرآن یا احادیث مأثوره آغاز كرده است و پس از آن شبیه تکلمه و ضمیمه
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میتوان این اثر را یکی از آثار بسیار های فقهی، كالمی و تفسیری را ارائه داده است. بلحاظ ارزش و اهمیت دزیده

ود الدین كاشانی هدف خالدین غریب و تعالیم شفاهی او دانست. ركنارزشمند در بسط و دسترش ملفوظات برهان

اقوال و شمایل مختلفج اتقیا و اولیا و احوال و خصائل نوعه اذكیا و اصفیا »از تألیف رساله را چنین بیان كرده است: 

و تصنیفات مذكوره از عجایب ذهنی و غرائب بطنی كه از زبان دهربار و تقریر درّ نثار آن كاشف خارج تألیفات 

مشکالت فرقان و مبیّن معضالت برهان اعنی پیر و مربی و شیخ منبّی خود سماع شده است در این رساله مکتوب 

باچج رسالج مذكور به تفصیل از الدین در دیهی .ق: مقدمه(. خواجه ركن 4317)دبیر كاشانی، « و مسطور كند...

تمامی منابع و كتبی كه مورد توجه قرار داده، یاد كرده است. قوت القلوب، كتب امام محمد غزالی، تصانیف 

 الدین كاشانیهای مورداستفادۀ ركنالقضات همدانی، تفسیر سلّمی، قشیری، كشاف زمخشری و... از نمونهعین

 است.

الدین غریب از مشایخ چشتیه در پی تخریب دهلی و كوچاندن شانی با خواجه برهانبن عماد كاالدینآشنایی ركن

مردم آنجا توسط سلطان محمد تغلق شاه دومین شاه سلسلج تغلقیه از بازمانددان خاندان تیموری بود. سلطان 

كوچاندن اجباری  هی .ق به سلطنت رسید. از اقدامات مهم او 765الدین الغ خان ملقب به تغلق شاه در سال غیاث

آمده است كه  تاریخ فرشته(. در 317/ ی 4: 4465آباد بود )نهاوندی، یا دولت« دئودیری»مردم دهلی به دوادری 

آید الدین غریب آشنا میشود و در سلک مریدان وی درمیالدین با خواجه برهاندر پی این جریان خواجه ركن

الدین غریب از اقطاب پدر یعنی خواجه عمادالدین و نیز برهان (. بجز154: 4399آبادی، )ر.ک: هندوشاه استر

الدین داوود شیرازی بعنوان دیگر الدین و سید زینطریقت چشتیه میتوان از خواجه مجدالدین، خواجه جمال

بن عماد یاد كرد. درخصوی پیروی خواجه عمادالدین از طریقت چشتیه و شادردی الدیناستادان خواجه ركن

الدین در دوادیری خانقاهی بنا كرد و به تعلیم مریدان همت دماشت و در برهان»دین غریب آمده است: البرهان

دین برای المیان صوفیان و مردم آن دیار محبوبیت و مقبولیت بسیار یافت؛ هرچند پیش از او برادرش شیخ منتخب

ر این الدین در نشتأثیر فراوان برهان تبلیغ طریقت چشتیه به دكن رفته بود اما با توجه به اهمیت چشمگیر و

دین الطریقت در آن سرزمین، میتوان او را بنیانگذار و مروّج اصلی سلسلج چشتیه در دكن به شمار آورد... برهان

)ر.ک: هندوشاه استرآبادی، « الدین كاشانی از خلفای برجستج او بودشادردان بسیار پرورد كه از آن میان ركن

 (.644/ ی 4م:  445الدین عبدالرحمن، ؛ صباح995/ی 4شتی، بی تا: ؛ چ677/ی 4: 4399

الدین از ملفوظات برهان« نفائس االنفاس»كتاب « شمایل االتقیا و رذایل االشقیا»الدین كاشانی بجز كتاب ركن

: 4347 نگهداری میگردد )ر.ک شمس،« ندوه العلماء»غریب را نیز دردآوری نموده است. این مجموعه در كتابخانج 

الدین، آید اینکه خواجه ركن(. از شواهدی كه در كتاب نفایس االنفاس به دست می1944و 1794/ صص46ی 

ن الدیصاحب دیوان شعری نیز بوده كه تاكنون اثری از آن در دست نمیباشد. از دیگر آثاری كه به شیخ ركن

 نقل قول( است.  49ل نقل قول(، و رموز الوالهین )شام 14منتسب است رسالج غریب )شامل 

ملفوظات چشتیه كه در این كتاب منعکس شده است و مرز میان دفتار شفاهی و متن را دربر میگیرد، بنحو 

ین الدالدین نگارش این اثر را در زمان حیات برهانمشهودی در این اثر به چشم میخورد. الزم به ذكر است كه ركن

 «دبیر معنوی»الدین لقب ش نخست آن را تأیید كرده و به ركنالدین پنج بخغریب آغاز كرده است و برهان

، 454، 437، 49، 44، 49، 53، 17، 64مرتبه با عنوان و نام وی )صص  44الدین تعداد بخشیده است. از برهان

، 56)صص « خدمت خواجه»( و تعداد شانزده مرتبج دیگر با عنوان 391و 393، 394، 639، 636، ،663، 654



 355/االشقیا مبتنی بر طریقت چشتیه )متنی از سدۀ هشتم هجری(االتقیا و رذایلبررسی متن شمائل

 

( نقل قول شده است. از متن 194و 694، 674، 644، 656، 666، 643، 645، 657، 449، 414، 437، 49، 53

 ای را مورد توجه قرار داده است. خواندهالدین، مستمعان و صوفیان خای و درسآید كه ركنشمایل االتقیا برمی

 

 شناسیمشخصات نسخه
دونه كه ذكر شد تاكنون یک نسخج چاپ سنگی از كتاب مذكور در دسترس است كه با قدمتی بیش از یک همان 

( به اهتمام مولوی حکیم غالم مرتضی در حیدرآباد پاكستان 344قرن با جلد دالینگور، قطع وزیری، تعداد صفحات )

 های موجود شامل موارد زیر میباشد:به چاپ رسیده است. دیگر نسخه

 صفحه. 637. خط نستعلیق؛ زمان تقریبی اثر: قرن دهم، 6545/  3ی نسخج تهران، كتابخانج ملی، شمارۀ نسخه 4

برگ.  471. كاتب نسخه: خوشحال بیگ قراقوشچی. 655 654/  6ی نسخج تهران، دانشگاه تهران. شمارۀ نسخه 6 

 هی.ق.  4446تاریخ جمادی االول 

 صفحه.  354هی .ق 4673االول مارۀ نسخج: شاه منصور قاری. تاریخ: جمادیی نسخج تهران، دانشگاه تهران، ش3

 صفحه(. 45. )منتخب: 44. خط نستعلیق. قرن 4356/  1ی تهران، مجلس. شمارۀ نسخه 1

 ، خط نستعلیق، به اهتمام: مولوی حکیم غالم مرتضی. 51544ی تهران، مجلس، شمارۀ نسخه 5

 صفحه. 417، اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم. 4556نسخه  ی تركیه كتابخانج استامبول، شمارۀ4

ی نسخج اساس: پاكستان: نسخج خطی شمایل االتقیا و رذایل االشقیا به اهتمام مولوی حکیم غالم مرتضی صاحب 7

 مهتمم. 

 

 طریقت چشتیه
ر ت كه امروزه داز مواضع هراترود اس»در افغانستان درفته شده است. چشت « چشت»نام طریقت چشتیه از ناحیج 

كیلومتری شرق شهر قدیمی اوبه قرار درفته و هریرود از وسط آن جاری  35كیلومتری شرق هرات و حدود  45

)ر.ک: « الدین محمد غوری متعلق به مشایخ چشت استاست. از آثار تاریخی آن، دو خانقاه از دورۀ ملک غیاث

چشت نام قریه است؛ غریب به هرات رود و (. »967ی  964/ صص 44: 4394؛ بادنج، 451/ی 4: 4339اسفزاری، 

اند بزردان سلسلج چشتیه كه سرسلسلج آنها ابراهیم اوبه و شاقالن در كمال صفوت هوا و عذوبت ماء و از آنجا بوده

نیز میخوانند و این وجه تسمیه، « چشت شریف»: ذیل واهه(. چشت را 4373)دهخدا، « ادهم قدّس سرّه بوده است

 (.419: 4394اند )سیفی هروی، فان و زاهدانی است كه از این دیار برخاستهمرهون عار

قارۀ الدین اولیا در شبهالدین چشتی تأسیس شد و پس از آن توسط نظامطریقت چشتیه توسط خواجه معین    

. بود هند بسط و توسعه یافت. رشد و دسترش اسالم و عرفان در هند، مرهون و مدیون عوامل بسیار دونادونی

قارۀ هند به نقش دولت و حکومت غزنوی و فتوحات مورخان اسالمی درخصوی نفوذ و دسترش اسالم در شبه

اند؛ در این میان ارتباط سیاسی، فرهنگی و حتی تجاری میان هندوستان و ممالک دیگر محمود غزنوی توجه نموده

ن و درنتیجه نفوذ اسالم و عرفان دردید )ر.ک از جمله ایران سبب ارتباط هرچه بیشتر میان این دو فرهنگ و تمد

دو مركز مهم چشتیه را تأسیس نمودند. »الدین چشتی ترین مریدان خواجه معین(. برجسته459: 4395رضوی، 

یکی در دهلی توسط بختیاركاكی و ]دیگری[ در تادور توسط حمیدالدین تأسیس شد و پس از آن مركز دیگری 

اد، )كیخای فرزانه و سلیمی خراش« پنجاب[، ایجاد شد=ید بختیار كاكی در اجودهن ]توسط فریدالدین دنج شکر، مر

4341 :455.) 



 644-365 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 354

 

سلسلج چشتیه شجره و عقبج خود را به حسن بصری، ابراهیم ادهم و حضرت علی )ع( میرسانند. دیسودراز در     

این معاملج متبعان است از امت محمد )ی( و روان امیرالمؤمنین علی، مشایخ اكثر تعلق به علی »اینباره میگوید: 

( در ناحیج خراسان و 447عثمان هارونی )م (. سلسلج چشتیه تا عهد خواجه 43: 4354)حسینی، « )ع( دارند

( در هند به حیات خویش 433الدین چشتی )م چشت اقامت داشتند، اما هستج مركزی و اصلی آنها از زمان معین

ادامه داد. تعارض این فرقه با صاحبان زور و زر، حاكمان و زاهدان ریایی و دشودن درهای خانقاه از سوی پیروان 

 نیازمندان و فقها، سبب اعتبار و افزایش شمار پیروان آنان بود. این طریقت به روی 

ز آمیمذهب و در فروع تابع مذهب حنفی هستند. تعلیمات و روش مسالمتسنّی»سلسلج چشتیه ازلحاظ عقاید 

ای بزردان این سلسله و ساده بودن روابط مرید و مراد در مقایسه با دیگر سالسل از دیگر ویژدیهای آن است؛ بگونه

الوصول و آسان بحدّی وجود دارد كه حتی الزم نیست مرید و طالب، پیر و مرشد كه برای قبول مرید راههای سهل

د كن "تخلیه"را زیارت كند یا شخصاً به حضور او برسد؛ اما نخستین شرط مرید آن است كه خود را از معاصی 

یقت یا مرید تا راه معرفت طی كند در اصطالح سالک )توبه( و نفس را به حلیج عبادت آراسته سازد. روندۀ راه طر

(. از دیدداه چشتیه 447ی  443: صص 4393)آریا، « ای افتد، او را واقف خوانندنام دارد و ادر در این كار اندک وقفه

ای كه پیروان این سلسله معتقد خدمت به خلق، شفقت با همج موجودات و جانداران بسیار حائز اهمیت بود؛ بگونه

بودند تمامی موجودات، خداوند را به یگانگی پرستش مینمایند و معشوق ازلی در تمامی ذرات هستی و عالم امکان 

متجلّی است؛ ازاینرو آزار هیچ موجودی را روا نمیدانستند. چشتیه بر سماع بسیار تأكید داشتند و ترک آن را تحت 

نغمج »تیه تا بدان حد بود كه تصانیف مستقلی از جمله هیچ عنوانی روا و جایز نمیدانستند. اهمیت سماع نزد چش

از چشتی صابری و دیگر كتب درخصوی اباحت سماع نوشته شد كه در آن نویسنددان و پیروان این فرقه « عشاق

های محکم سعی نمودند با استناد به منابع روایی و احادیث، بر جایز بودن سماع تأكید نمایند. از دیگر اصول و پایه

است؛ چنانکه سالک تا در دام و بند خویش باشد، نخواهد توانست « تجرید»شه و اعتقاد پیروان طریقت چشتیه، اندی

به وصال معشوق دست یابد و عظمت او را درک نماید. مراقبه، دوری از مداخالت و وابستگیهای سیاسی و دربار 

دیگر مبانی اصلی و اساسی این فرقه است.  پادشاهان و حاكمان و توجه به عشق بعنوان بنیان و اساس خلقت، از

پیروان چشتیه توجه بسیار عمیق و دقیقی به عشق در تمامی ذرات هستی و كائنات دارند و عشق را عنصری جاری 

و مجتبایی  447: 4395؛ رضوی، 644: 4397آورند )ر.ک: آریا: در میان تمامی موجودات و ذرات عالم به شمار می

 (. 49ی  54: صص 4377

از مشایخ چشتیج ایران كه بیشتر در خراسان به ترویج عقاید خویش می رداختند  مشایخ چشتیج ایران و هند:

متوفی به « استاد مردان»هی .ق(،  355ی 645« )خواجه ابواحمد ابدال چشتی»میتوان به این بزردان اشاره نمود. 

الدین محمود ركن»هی .ق در هرات،  565متوفی به سال « خواجه مودود»هی .ق در والیت خواف،  144سال 

نشینی به اشخاصی از زمان حاجی شریف زندنی، سجاده«. »حاجی شریف زندنی»هی .ق و  547متوفی « سنجانی

غیر از خاندان چشتیه نیز تعلّق درفت و طریقت چشتیه به خارج از چشت هرات در سایر مناطق خراسان اشاعه 

الدین طی سفرهایش به بلخ، الدین چشتی مجذوب بود... خواجه معینعینیافت... از مشایخ چشتی هند خواجه م

الدین كبری، عبدالقادر دیالنی، ابونجیب عبدالقاهر سهروردی دیدار غزنه، الهور و اجمیر با مشایخی چون نجم

س از آن داشته است. او در مسیر رفتن به هند مدتی در الهور در جوار مقبرۀ هجویری در زاویج خلوت نشسته و پ

هی .ق پایگاه چشتیه  544الدین در در دهلی ساكن شده و از آنجا به اجمیر رفت. اجمیر پس از ورود خواجه معین

قارۀ هند دسترش شد. طریقت چشتیه بتدریج از اوایل قرن هفتم هجری از ناحیج هرات و خراسان بزرگ به شبه
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الدین بختیار، شیخ سید عثمان مروندی، شیخ قطب ،ملفوظات انیس االرواحیافت. خواجه عثمان هارونی مؤلف 

)نصیری « آمدنداز بزردان طریقت چشتیج هند به شمار می 765الدین اولیا متوفی فریدالدین شکردنج و نظام

 (. 444ی  445: صص4341جوزقانی و همکاران، 

الدین اولیا، طریقت نظام انحطاط طریقت چشتیه: از اوایل قرن هشتم مصادف با روی كار آمدن جانشینان خواجه

چشتیه از مركزیت افتاد. یکی از دالیل اصلی انحطاط این طریقه را دخالت بزردان آن در امور سیاسی و به قدرت 

كزیت از مر»اند كه با اصول اولیج مرامنامج این فرقه در تضاد بود. رساندن حاكمان و عزل و نصبهای سیاسی دانسته

نشینهای مستقل و خانقاههای متعدد چشتیه و نیز موروثی شدن تیه و ظهور سجادهنشین واحد چشافتادن سجاده

« است الدین چراغ دهلوینشینها با انتخاب فرزندان پیران و مرشدان به جانشینی توسط پیران، پس از نصیرسجاده

دسترددی حوزۀ »(. از دیگر دالیل انحطاط فرقج چشتیه میتوان به این موارد اشاره كرد: 474: 4393)آریا، 

ها و ملیتهای مختلف چون جغرافیایی این طریقت و نیز ادغام فرهنگهای دونادون پیروان این طریقت كه از دروه

هندو، بنگالی، خراسانی، و ماوراءالنهری بودند برمیگردد؛ همچنین عدم ظهور مشایخ بزرگ در این طریقت پس از 

ست، قاره ااین سلسله كه هدف اصلیشان دسترش اسالم در شبهچراغ دهلوی و دوری از مأموریت مشایخ نخستین 

جستجو كرد... پس از فریدالدین شکردنج، بیشتر مشایخ در پی شهرت و ایجاد انشعاب در طریقت چشتیه و كسب 

درآمد از خانقاهها بودند. در واقع غلبه یافتن اهداف دنیوی بر اهداف متعالی و معنوی آنها به سیر انحطاط آن 

 (. 446: 4341)نصیری جوزقانی و همکاران، « دافزو

 

 الدینطریقت خواجه ركن
آید، رمیب« شمایل االتقیا»الدین از جوانی به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت؛ چنانکه از مقدمج كتاب خواجه ركن

الدین داوود ینآباد، آكرا و نهون رفته و آنجا از محضر خواجه سید زوی بقصد تحصیل نزد استادان علم در دولت

الدین در مقدمج رسائل خویش هی .ق: مقدمه(. خواجه ركن 4317شیرازی نیز بهره درفته است )دبیركاشانی، 

الدین عماد دبیر بر ضمیر حق ذیر متقیان شمایل متقابل خای الخای و به ذهن حقایق حصیر ركن»مینویسد: 

مبرهن و منقّح میگرداند در آنکه این امیدوار به ارادت تأثیر متفننان خصایل متقیان با اختصای روشن و مصرح و 

ین العارفسابقه و مشیت نافذه به قبول دولت پیوند و شرف سعادت ارادت حضرت با بركت قطب المدار سلطان

االسالم و المسلمین مقتدا المحققین زبده السالکین برهان الحقیقت و الیقین انیس الرب جلیس اال له نائب شیخ

 المخصوی بقرب المجیب المخطوب بخطاب الغریب اسس اهلل دعایم والیته و رفص قوائم هدایته مقبول رسول اهلل

و مشرف شد هم در مبادی حصول نعمت بیعت ظاهر این نحیف را به اوراد و نوافل اصحاب شوق و محبت و ارباب 

یق اسرار منتهیان مزین دردانید. عشق و معرفت پرورش داده و باطن این ضعیف را به دقائق معانی كامالن و حقا

بسیاری از یاران و بیشتری از برادران صاحب سران از عشایر و اجانب و اباعد و اقارب به متابعت و مصاحبت این 

امیدوار در سلک چاكران و ربقج مریدان حضرت منسک شدند و عنقریب االیام هر یکی از آن انام بمرتبج مقتدایان 

 )همانجا(. « اولیای عظام رسیدندبا نام و درجج مشایخ و 

 

 الدین دبیر كاشانیاز ركن« شمایل االتقیا»ها و آداب و رسوم چشتیه در رسالۀ اندیشه

در طریقت چشتیه مانند سایر طریقتهای عرفان اسالمی، هدف تصوّف عملی، شناخت و معرفت خدای تعالی:  

ای از تجلی حق و حقیقتی از اوست؛ لذا سالک عاشق تمامی همت اصلی شناخت و معرفت نفس میباشد. عالم سایه



 644-365 صص ،96 پیاپی شماره ،45 دوره ،4154  اسفند ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 359

 

خویشتن را درجهت مطلوب حقیقی و وصول به ذات حقیقت و رهایی از تعینات و تعلقات ظلمانی كه حجاب راه 

« موجود»وف بدارد. در این مسیر نخستین دام، توبه از خویشتن و ماهیت وجودی خویش بعنوان است باید مصر

شروط  «شمائل االتقیا»الدین كاشانی در رسالج اصلی یعنی حق تعالی و توبه از دناهان است. ركن« وجود»دربرابر 

گزارد و از والیت مشایخ استمداد تائب را باید كه وقت توبه غسل كند و دودانه ب»توبه را چنین برشمرده است: 

نماید و بحضرت حق مناجات كند و بگوید الهی ظاهر را بدانچه امکان من بود به توفیق تو پاک كردم و به باطن 

دست نمیرسد. تو به عنایت خود آنچه غیر تُست از دل من پاک كن... شرط دیگر تائب اول ندامت و وخامت از 

وبه از خوف عقوبت دوزخ و به امید بهشت نکند... بندۀ من نه آن است كه دنه معاصی ماضیه كند... شرط دیگر ت

الدین (. ركن41ی 43ه.ق: صص  4317)دبیر كاشانی، « نکند، بندۀ من آن است كه دنه كند و زود به در من آید

به بندۀ  قپذیری باریتعالی را به سهولت و ساددی قابل توجهی شرح میدهد؛ چنانکه خطاب حضرت حكاشانی توبه

 دنهکار و شرط پذیرش توبه را، تنها میل به بازدشت بنده به درداه حق میداند:

 خالف كردی و بد كردی و خطا كردی              بیا كه آنچه تو كردی از این طرف بحلست

 (45)همان: 

ره مدّ نظر قرار های شیطانی در طی طریقت سلوک الی اهلل باید هموااز همین رو قطع هواجس نفسانی و وسوسه

بجز خدای تعالی التقات هیچ غیری در ننماید و جمیع موجودات »الدین در توصیف این ویژدی میگوید: دیرد. ركن

تا از »(. نیز میگوید 65)همان: « را معدوم تصور كند... و همه وقت به ظاهر و باطن به تجرید و تفرید آراسته بود

ه آراسته نگردی به بهشت نرسی. ذمیمه و حمیده كه در هفت عضو است افعال ذمیمه پاک شوی و به اخالق حمید

این است: عضو چشم حمیده دریستن از خوف و شوق حق و نگریستن به قرآن و بیداری شب برای ذكر و فکر و 

و  روی والدین و به آثار صنع باری جلّ و عال كه در جمیع مخلوقات و موجودات است...دیدن به رویهای اولیا و به 

خویشتن « كشف»(. این تزكیه و تصفیج نفس كه در حقیقت مرحلج 47ی 44)همان: « داه داشتننظر بر سجده

سالک از خویش میشود و قلب او از غیر خدا پاک و عاری « تخلّی»است، زمانی كه بدرستی به تحقق ب یوندد سبب 

وب خالی شده از غیر حق میتواند حقیقت و میگردد و جز خدا را در وجود و قلب خویش نمییابد؛ ازاینرو تنها قل

 رموز عالم باال را دریابد: 

 اسرار و رموز عالم جبروتی         كی فهم كنند زمرۀ ناسوتی

 (44)همان: 

هر كرا به معاصی خود بینه دردانیدند، به سعادت محبوبی خود اختصای دادند ]كه[ اذا احب اهلل عبدا لم »ازاینرو 

سرّ این معنی است هر كرا »ای توبه است: (. و شرط اول قدم برای رسیدن به چنین مرتبه64)همان: « نضیّره ذنب

سانی آمعصیتی مستولی شده باشد، ادر هفت بار به جهد تمام دست از آن بازدارد، حقتعالی اعراض از آن معصیت به

میکند و معتقد است رحمت پذیری اشاره الدین به اصل بخشش عام خداوند و توبه)همانجا(. ركن« روزی كند

مغفرت حقتعالی چون یکی را در آخرت به دناهی كه در دنیا »خداوند بر غضب وی سبقت دارد؛ از این روست كه: 

 )همانجا(. «كرده بود بیامرزد، همه را بدان دناه بیامرزد و ادر یکی را به حسناتی قبول كند، دیگران را نیز قبول كند

آمده هر كو این دو چیز بدست»طر سالک است؛ ازاینرو در تعالیم چشتیه آمده است كه: تعلقات در این مسیر بار خا

در سلوک ثابتقدم ایستاد و خمیرمایج همج سعادتها در دامنش بستند؛ یکی تزكیج نفس دوم توجه تام؛ چه اینجا 

الدین كاشانی در ن(. رك94هی .ق:  4346)دیسودراز، « تخلیه و اعراض مطلوب كافی است فی فناء فی الصمدیه

معنی دعوت خواندن است كسی را بسوی چیزی و بسوی كسی و آن »معنی دعوت به نقل از سهروردی میگوید: 
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متنوع است به حکمت و به موعظت و به جدل باشد كما قال اهلل تعالی ادع الی سبیل ربک الحکمه و الموعظه 

نفس او بر دل غالب باشد دعوت او را موعظت نیکو  الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن یعنی ای محمد هر كه را

كن، این در حق ابرار است بیان دادن بهشت و دوزخ و هر كرا دل او بر نفس او غالب باشد او را به حکمت دعوت 

)دبیر  «كن. این در حق ساكنان و طالبان حق بود كه به یافتن صفای باطن و معرفت و توحید و قرب امیدوار باشند

(. كاشانی در این عبارات به لزوم تأكید بردزیدن پیر توسط سالک نیز اشاره دارد كه در 66ه.ق: 4317كاشانی، 

مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. ازاینرو از آفات سلوک آن است كه سالک در قید شغل دنیا و مأنوس به آن 

 رأس كل خطیئه تا بنده به صیقل محبتدر حدیث است از رسول اهلل صلی اهلل علیه و سَلَّم كه حب الدنیا »باشد. 

 «زنگار دنیا از آینج دل خود پاک نکند و هستی غیر از میان برنخیزد، حاشا و كالّ به خدای تعالی نتواند رسید

 (. 4344؛ ر.ک: فتحی مرنست، 4هی . ق: ی  4354الدین اولیا، )نظام

معاصی تخلیه كند تا شایستگی آن را داشته نخستین شرط مرید آن است كه خود را از »در طریقت چشتیه توبه: 

باشد كه نفس را به حلیج عبادت آراسته سازد. از نظر چشتیه توبه چنان الزم است كه بعضی مشایخ توبه و ارادت 

 آمد، اول میبایستی فاتحه و اخالیاند؛ چنانکه هرداه كسی به نزد شیخ به نیت ارادت )مریدی( میرا یکی دانسته

من الرسل؛ آنگاه میفرمود: بیعت كردی بر من ضعیف و خواجج این ضعیف و خواجگان خواجج ما بر بخواند؛ س س آ

 «پیغمبر )ی( و با حضرت عهد كردی كه دست و پای و چشم نگاه داری و بر نهج شرع باشی ان شاءاهلل تعالی

 (. 447: 4393)آریا، 

الدین اولیاء معتقد است آیین چشتیه، خواجه نظامدر اهمیت جایگاه پیر در توجه به پیر و رابطۀ مرید و مراد: 

پیر مشاطج مرید باشد تا آن زمان كه مرید را از همج آالیشها چنانچه شرط است در طریقت و راه رفتن، پاک »

هی .ق:  4354الدین اولیا، )نظام« نکند همچنان دان كه آن بیچاره در ضاللت بماند كه هردز بیرون آمدن نتواند

در خدمت پیر انجام میشده « حضور دل»(. ازاینرو درویشی و طی طریق سلوک با 4344تحی مرنست، ؛ ر.ک: ف55

« تحکیم»است. در طریقت چشتیه، خدمت و روی آوردن سالک به مراد و پیر و ابراز ارادت به وی را از این رو 

واجب است كه اطاعت از رسول میگفتند كه بنوعی پیر، جانشین رسول خداست و مرید را همان میزان اطاعت از او 

الدین چنین (. در اهمیت مقام و جایگاه شیخ و وجوب اطاعت از وی ركن65ی  44: صص 4345خدا )ر.ک: سجزی، 

 قال النبی صلی اهلل علیه و سلّم الشیخ فی اهله كالنبی فی امته:»میگوید: 

 دفتا كه دوی ز راه بردیر     دفتم كه پیمبری تو یا پیر        

ر كتب مشایخ معتبر مسطور است من لیس له شیخ، فشیخه ابلیس. پس شیخ به صفات انبیا موصوف یابد انبیا و د

را وحی طی بود و شیخ را وحی خفی باشد، انبیا نواب و خلفای حق بودند، شیخ كامل و واصل نیز نائب و خلیفج 

نچه مهتر آدم علیه السالم را علم اسماء و عَلَمّ واسطج غیریِ علوم تعلیم كرد؛ چنارسول باشد، انبیا را حقتعالی بی 

آدم االسماء كلها... شیخ هم باید عالم علم ربّانی باشد، شیخی به صورت و جبّه و دستار و طاعت و عبادت ظاهر 

كردن نه باشد، حقتعالی مهتر خضر را مقام شیخی داد و مهتر موسی را به وجود آنکه دولت و كلّم اهلل موسی 

به سعادت و كتبنا له فی االلواح من كل شیء موعظه رسیده بود به مریدی و تعلیم علم من لدنی بر مهتر تکلیما و 

 (. 63ه.ق:  4317)دبیركاشانی، « خضر فرستاد

اند و اباحت بسیار رونددان را در این رو به بال ناپیدا كرده»در تعالیم چشتیه در لزوم متابعت از شیخ آمده است كه: 

هی .ق: 4646)دیسودراز، « نحراف یکی از شعب این طریق است؛ از این بال بجز عنایت پیر نجاتی نباشدو الحاد و ا

خش شیخ خداب»الدین كاشانی در توصیف ویژدیهای شیخ و پیر معتقد است: (. ركن4344؛ ر.ک: فتحی مرنست، 51
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ت همدات را معدوم تصور كند و عالیباید و شجاع... تا بحر خدای تعالی التفات هیچ غیری درننماید و جمیع موجو

تا ادر جمیع مرادات دنیاوی و جمهور نعمتی عقبوی بدو دهند التفات بدان نکند تا به صفت ما زاغَ البصر و ماطَغَی 

ظاهر و باطن به تجرید و تفرید آراسته بود، حلیم و باركش بود تا بنددان خدا و موصوف شده باشد و همه وقت به 

نفرت روی بدهد و عفو را مایه سازد تا ادر مریدی سهوی و خطایی كند، به نصیحت و معالجت پیش مریدان را ازو 

الدین اولیا، به خواجه نظام»است. « بیعت»)همانجا(. از دیگر آداب طریقت چشتیه « آید نه به سختی و درشتی

ت را ادند، ]بیعت[ و تجدید بیعاستناد بیعت رضوان كه پیامبر )ی( با یکی از صحابی برای بار دوم دست بیعت د

مجاز میداند؛ اما در تجدید بیعت بر این نظر است كه ادر شیخ حاضر نباشد، مرید میتواند در غیاب شیخ بجای 

دست شیخ، جامج شیخ را پیش نهد و با آن جامه بیعت نماید. در مواردی نیز بعلت حضور دستردۀ مریدان، آستین 

: 4341)نصیری جوزقانی و همکاران، « تا مریدان با بوسیدن آن با شیخ بیعت نمایند شیخ را از بامی آویزان میکردند

441 .) 

مریدان و شرایط آن اشاراتی « بیعت»الدین كاشانی نیز در ضمن توضیح و توصیف اوصاف شیخ و مراد، به ركن

فع ن خود قابلیت صیقلی و دنظر باط شیخ را اینقدر قوّت دل باید كه چون كسی بر او بجهت بیعت آید، به»دارد: 

زنگار سینه و دل و سعادت و شقاوت او بداند؛ بعد از آن دست او بگیرد و به خدا رساند و ادر این مقدار قوّت پیر را 

نباشد ]و دفع زنگار سینه او را كه دنیا و جز آن آلوده باشد صیقل دهد تا هیچ كدورتی از غلّ و غش و حسد و 

سینج اوست نماند بعد از آن دست بگیرد؛ پس حقیقت بدان كه پیر و مرید هر دو در  بُخل و آالیش دنیا كه در

الدین[ شیخ این ضعیف میفرمود: هر كه ]بر این مسکین[ بادیه ضاللتند[ چنانچه حضرت با بركت ]شیخ برهان

 میکنم[ و ادرالحال دست میدهم ]بیعت آید، در لوح محفوظ نظر میکنم ادر او از سعدا است فیبرای بیعت می

 4317)دبیر كاشانی، « برعکس است، چند داه توقف میکنم تا از خدا خواهم كه او سعد شود بعد دست میدهم

 (. 64ه.ق: 

ازاینرو سالکی كه خواهان ترقی و كسب مدارج عالی روحی و معنوی در طریقت است، نیازمند راهنمایی و هدایت 

الدین كاشانی بازدو نمود، اشراف پیر بر درون و ه طبق آنچه ركنپیر و بیعت با اوست. از دیدداه طریقت چشتی

شیخ را این مقدار قوّت دل و باطن و تصفیج »تأكید این مطلب آنکه: باطن سالک شرط الزم و اساسی است؛ در 

ن آخاطر میباید كه چون یکی برو بیاید برای بیعت، پس او را واجب است كه به قوّت نظر باطن خود، زنگار سینج 

كسی را كه به دنیا و جز آن آلوده بود صیقل دهد تا هیچ كدورتی از غل و غش و حسد و حقد و آالیش دنیا در 

سینج او نماند. بعد از آن دست او بگیرد و به خدا رساند. ادر این مقدار قوت نبود، پیری را نشاید و دست درفتن را 

(. پیر و مراد باید قدرت 3هی .ق:  4354)شکردنج، « یه ضاللتندنباید. بحقیقت بدان كه پیر و مرید هر دو دمراه باد

 تصرف بر مرید را داشته باشد تا بتواند در طی طریق او را یاری نماید. 

الدین كاشانی درخصوی وظایف پیر و مراد و لزوم پرهیز آنان از دنیا و امور دنیوی و اشتغال به هدایت مرید ركن

شیخ را فریضه بود خالفت قبول كردن برای تربیت مریدان كما قال اهلل تعالی »شرط دیگر آن است كه »میگوید: 

)همانجا(. ازاینرو نه شیخ و نه متابعان شیخ و مریدان « و هوالذی جعلکم خالئف االرض و رفع بعضکم فوق بعض

تجارت  راعت وشرط دیگر آن است كه متوكل باشی و... به ز»نباید بدنبال دنیاطلبی و كسب منافع مادی باشند: 

مشغول نشوی و به تعیین از كسی چیزی نستانی و بر در ملوک و سالطین ]پی طلب نروی[ و هرچه از غیب رسد 

 )همانجا(.« آن را ذخیره نکنی و بنددان خدای را سوی حق ارشاد نمایی
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اء با جال و نسمعنی ارادت و بیعت و طریقج پیوند كردن ر»الدین كاشانی میگوید: در معنی بیعت ركن بیعت: 

مشایخ برحق و شرایط آن و احتیاج مریدان به شیوخ مرشد هادی و فرق میان ارادت و مشیت حق تعالی، ارادت و 

بیعت آنکه این خواست را به مشیت مقرون درداند؛ یعنی به شیخ برحق وسیلت نماید قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا 

گر یداهلل فوق ایدیهیم معنی وسیلت یک قول این است كه الوسیله الی اهلل اتقوا اهلل و ابتغوا الیه الوسیله آیت دی

كه[ بیعت كردند با تو یعنی ]ای كسانی»(. و در معنی این عبارت میگوید: 34)همان: « تعالی التقرب الی الفقرا... 

حقتعالی و در حالت  ای محمد به ایمان آوردن و اطاعت اوامر و نکرت نواهی كردن درحقیقت ایشان بیعت كردند با

 «بیعت ید قدرت الهی بر دست ایشان بوده است هر كه این عهد بیعت بشکند هرآینه او نفس خود را شکسته باشد

 (. 34)همان: 

از نظر پیروان، بزردان و مشایخ چشتیه، اصل و اساس مذهب چیزی نیست جز خدمت خدمت و محبت به خلق: 

مشایخ چشتیه از این مسئله برای اتحاد افراد و نزدیک ساختن قلوب آنان  ،«وحدت وجود»به خلق. بر بنیان نظریج 

: دوازده و سیزده(. به همین دلیل 4345با یکدیگر و رفع تبعیض و تفاوت طبقاتی بهره میجستند )ر.ک: سجزی، 

به (. خدمت 15: 4394كسب علم و دانش و بصیرت عرفانی را برای اهل تصوّف امری الزم میدانستند )رضوی، 

الدین خلق و محبت با تمام موجودات هستی، یکی از اركان اصلی و مهم در طریقت چشتیه است؛ چنانکه ركن

حبت والیت به معنی ربوبیت و به معنی م»تأویل و تفسیر كرده است. « محبت»را نیز به « والیت»كاشانی در بیانی 

 4317)دبیر كاشانی، « یت محبت خواهیم كرداست؛ یعنی ما بنددان در روز قیامت هم رعایت ربوبیت و هم رعا

چون والیت به معنی ربوبیت و محبت است، شیخ صاحب والیت هم مربی »(. و در موضعی دیگر میگوید: 64ه.ق: 

دهندۀ باطن مریدان را به محبت و توحید و عشق و معرفت خدای و جز آن و هم باطن مریدان باشد؛ یعنی پرورش

ولی باشد و هم والی حل و عقد امور ملک خود حقتعالی بدیشان مفوّض كرده و  محب باشد و هم محبوب و هم

ایشان را متصرفان ممالک الهی دردانیده تا مصالح دنیا و عقبی به پرداخت رسانند. قوله تعالی لهم ما یشاءون عند 

 محبت به عام و خای الدین كاشانی ذكر نمود، والیت با نگاهی تأویلی داشتن(. طبق آنچه ركن36)همان: « ربهم

صوفی را از صوف »آن را از محبت میداند: « تصوّف»ای از الدین در جای دیگر در توصیف عاشقانهاست. ركن

اند و صوف از پشم شتر بچه است آن را ندف میکنند چنانچه هبا میشود هر كه اند و صوف را از صوف درفتهدرفته

 (.55)همان: « در محبت خدا هبا باشد او را صوفی خوانند

از دالیل اقبال و توجه عامج مردم به طریقت چشتیه، محبت و عطوفت فراوانی بود كه در میان مریدان، پیران و 

پیروان این فرقه مشاهده میشد تا جایی كه در این طریقه تمامی مخلوقات الهی شایستج محبت بودند و برخورد 

ت شیخ هر باری كه به زیار»زدنی است: ا مردم در این باب مثالالدین اولیا بتساهلی و تسامحی بزردانی چون نظام

الدین آمدی، میان راه، فواحش خیمه بزده، نشسته بودند وجهی فرمودی كه بر ایشان فرستادی االسالم قطبشیخ

دند آمو دفتی كه بگویند كه شیخ میفرماید كه قدری بروید در سایه بنشینید تا آنکه جمله فواحش آن روز برون می

ی ایستادند، شیخ وجهی معین فرمودشیخ را انتظار داشته میبودند و هر بار سالم میکردند و در میان راه بیشتر می

ودراز، )دیس« تا آنکه آن مقدار برای ایشان وظیفه شکل شده بود. در عرسها البته برایشان زلّه و چیزی فرستادی

 (. 4344؛ ر.ک:  فتحی مرنست، 463هی .ق:  4355

دهندۀ قبول این طریقت و پذیرش و عضویت رسمی در طریقت چشتیه، اصل و اساس عملی كه نشانپوشی: هخرق

(. چشتیه خرقج ارادت خود را به ابراهیم ادهم و س س به 156: 4344پوشی است )كیایی، این آیین باشد، خرقه

 ت میکند و تأیید اینکه مرید شایستگیحضرت علی )ع( میرسانند. در این آیین مرید خرقه و كاله را از پیر دریاف
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دریافت خرقه را دارد، بر عهدۀ پیر است؛ البته اشراف بر ضمیر و روشنی قلب پیر، در تشخیص سالک حقیقی از 

در این راه پیر را قوت ذات خود »شده در مسیر و طی طریق سلوک( نقش حائز اهمیتی دارد: سالک واقف )متوقف

ن یکی بر نیت ارادت بیابد، او به نظر معرفت در قلب او ببیند و به نور معرفت، سینج میباید و ضمیر روشن بود چو

او را ازجملج مکنونات دنیاوی و جز آن صیقل دهد و چندداه او را در خدمت حق مجاهد باشد. بعد از آن چون در 

محبت اولیا درون خود را پاک او هیچ كدورت شهوات و هوای دنیا نماند ادر خرقه دهد روا باشد، باید در مجاهده و 

(. چشتیه همچنین معتقدند كه 434: 4395)رضوی، « كرده باشد. خرقه و كاله دادن این چنین كسی را روا باشد

را حضرت محمد )ی( در شب معراج از جبرئیل دریافت نمود و س س به حضرت علی )ع( تفویض نمود « خرقه»

حائز « شیخ نصرالدین چراغ دهلوی»پیروان چشتیه تا زمان  پوشی در نزد(. خرقه43هی .ق:  4354)حسینی، 

و دریافت آن توسط حضرت « خرقه»كاشانی در اشاره به پیشینج الدین (. ركن936: 4397اهمیت بسیاری بود )آریا، 

 ارُوی عن علی رضی اهلل عنه رسول اهلل )ی( و النبی من راسه فقلت ما هذ»علی )ع( از پیامبر اكرم )ی( میگوید: 

یا رسول اهلل قال هذه صله بینی و بینک یا علی لتکون هذه سنه لفقراء و اهل الطریقه ی بدین حدیث بیعت ارادت 

الدین درخصوی ماجرای دریافت خرقه از (. ركن34ه.ق:  4317)دبیر كاشانی، « و خرقه یافتن از مشایخ ثابت شد

ه از معراج بازدشت، بر در بهشت ایستاده پناچون حضرت رسالت»سوی حضرت محمد در شب معراج میگوید: 

السالم دذشت كه ادر امکان مرا از این خلعت كردند و خلعتی بر رسول اهلل )ی( پوشانیدند، در خاطر رسول علیه

نصیبی باشد چه خوب بوده. در حال جبرئیل آمد و دفت یا محمد ازین خلعت امکان تو را نیز نصیب باشد ولیکن 

السالم به دنیا آمد، میان یاران حکایت كرد... امیرالمؤمنین شاه عیین كرد. چون رسول علیهبدین شرط و آن شرط ت

مردان علی كرم اهلل وجهه برخاست، رسول اهلل پرسید: تو چه كنی؟ دفت: این را ستر بنددان خدای تعالی سازم و 

 لمؤمنین شاه مردان علی دادند،پناه دفت: شرط همین بود خرقه به امیراعیب بنددان خدای ب وشم، حضرت رسالت

بعده به حسن بصری رسید و از آنجا عن عن به مشایخ رسید؛ فامّا تجدید بیعت كه مریدان با مشایخ میکنند این 

(. انواع خرقه در طریقت چشتیه شامل تبرک، ارادت، خرقج توبه، تصوّف و والیت 34)همان: « را سندی تمام است

پس از ورود به خانقاه و یا حلقج مریدان می وشید خرقج توبه یا ارادت است. در ای كه مرید است. نخستین خرقه

خرقه پنج است: اول خرقج ارادت است كه »الدین كاشانی آورده است: توضیح انواع خرقه در طریقت چشتیه، ركن

ه پیر بعد ارادت روز بیعت شیخ، مر مرید را بدهد و توبه كناد و به صالح و تقوی درآرد. دوم خرقج محبت است ك

مرید را كاله یا جامه به شفقت دهد، آن جامه نیز از نعمت خالی نباشد. سیوم خرقج تبرک است كه شیخ جز مرید 

دیگری را به التماس آن كس عطا كند. چهارم خرقج صحبت است آنکه شیخ در حیات خود بسبب بُعد مسافت 

ل صحبت فرماید تا ]او ضایع نماند و بدان نعمتها رسد و تواند مرید را قابل نعمتهای دیگر داند، او را به شیخی كام

بود و در خواب هم مرید را اشارت فرماید[ صحبت آن شیخ كند. پنجم خرقج حقیقی است كه شیخ به مریدی 

خای دهد و مصالح ظاهر و باطن و دینی و دنیاوی آن مرید از قلیل و كثیر متکفل شود و بر خود الزم نماید تا 

د را به حق برساند؛ فامّا كسی نداند كه شیخ وقت ارادت آوردن از این پنج خرقه، خرقج حقیقی به كه میدهد آن مری

آن میان حق و شیخ است و تواند بود كه ادر مرید قابلیت ازلی دارد هم بروز ارادت خرقج حقیقی دهد ودرنه بتدریج 

راسم اهدای خرقج ارادت و فقر، بزردان و مشایخ (. در م11)همان: « به كمالیت رساند بعدُه خرقه حقیقی دهد

و تراشیدن موی سر، كالهی چهارترک بر سر میگذاشتند كه نشان از ترک « دست دادن»و « بیعت»چشتیه پس از 

الدین (. ركن445: 4341داری بود )نصیری جوزقانی و همکاران، زندهدنیا، هواهای نفسانی، حری و هوس و شب
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خرقه، بیعت و بی هر كه مرید را بی »اسم بیعت و مقراض كردن )ستردن موی سر( اشاره دارد: كاشانی به این دو مر

 (. 14)همان: « مقراض راند، او هم مضل باشد

آنچه در او عقل را دنجایی نیست آن كرامت باشد... پنهان نگهداشتن »از دیدداه پیروان طریقت چشتیه كرامت: 

(. 444: 4341)نصیری جوزقانی، « رد قبول و تأكید مشایخ چشتیه بوده استكرامت و فاش نکردن آن از اصول مو

الدین كاشانی در بیان هفتم از اوصاف طریقت به شرح تفاوت معجزۀ انبیا و كرامت اولیا پرداخته و میگوید: ركن

جزه باشد و معجزه انبیا را بود كه ایشان را علم كامل بود و ]صاحب[ وحی جلی بودند و هرچه اظهار كنند مع»

كرامت اولیا را بود كه ایشان نیز علم و عمل كامل دارند؛ فامّا مغلوب باشند. هرچه از ایشان به ظهور آید كرامت 

بود اما معونت آن است كه ایشان را علم كامل نه باشد آنگاه از ایشان چیزی خرق عادت معاینه افتد؛ اما استدراج 

یر آن چیزی معاینه افتد... كرامت اولیا برحق است و آن خارق عادت باشد؛ ایمان را باشد كه از سحر و غطایفج بی

الدین از (. ركن17ه.ق: 4317)دبیر كاشانی، « چنانچه قطع مسافت بعیده در مدت قلیل كند و بر آب و هوا برود

عطا میکند:  واسطج نماز و روزهرا نعمت حق تعالی میداند كه هركه را میخواهد بی « كرامت»القضات قول عین

واسطج نماز و روزه و خیرات عطا كند؛  القضات، كشف و كرامت نعم حقتعالی است؛ هركرا خواهد بیرسالج عین»

 (. 34)همان: « ستان بود، ولی صاحب كشف و كرامتچنانچه پدر من قاضی رشوت

مرشد و مریدانش موظفند فرائض و واجبات دینی و حتی مستحبات شرعی را بجا آورند. »در طریقت چشتیه  ذكر:

مریدان موظف هستند پس از هر نمازی، اوراد و ادعیج خاصی را بخوانند. ذكر در طریقت چشتیه بصورت خفی و 

را ویژدی و اوصاف حمیدۀ زبان « ذكر»الدین كاشانی (. ركن931: 4397)آریا، « جلی و نفی و اثبات انجام میشود

برای[ زبان ]صفت[ حمیده، تالوت كردن و ذكر دوام دفتن و جواب بانگ نماز دادن و بیان مسائل »]میداند: 

(. اهمیت ذكر در طریقت چشتیه تا بدان حدّ است كه صاحب 47ه.ق:  4317)دبیر كاشانی، « شریعت كردن ]است[

چون حقتعالی خواهد كسی را »ب حضرت حق مورد التفات قرار میگیرد: والیت با دشایش درهای ذكر از جان

(. 33)همان: « صاحب والیت درداند، اول درِ ذكر بر او دشاید؛ چون در ذكر متلذذ دردد، درِ قرب بر او دشاده كند

 الدین میگوید: دفتن است؛ چنانکه ركن« ذكر»رسالت سالک در طریقت زیستن برای 

 ذكر كردن است           تو معتقد كه زیستن از بهر خوردن است خوردن برای زیستن و

 (47)همان: 

 الدین كاشانی از قولدر ذكر است؛ چنانکه ركن« استدامت»این اذكار باید بصورت مداوم باشد و لذا شرط سالک 

مر و ترک اقول حضرت با بركت شیخنا و مخدومنا شریعت استقامت یافتن بر او»بزردان طریقت چشتیه میگوید: 

نواهی است و طریقت، استدامت به ذكر نامتناهی الهی است و حقیقت مداومت نمودن در نفی هر چه به غیر خدای 

به خواندن اوراد در این طریقت اشاره میکند: « فضایل االتقیا»الدین در جای دیگر از رسالج (. ركن76)همان: « است

الدین در فضائل و (. ركن44)همان: « اهل دل بمذكور رساندمصاحبت ذاكران اوراد و ذكر روی دهد و صحبت »

در فضائل ذكر لسانی و جنانی ارزانی فرمودند، یقین به »بركات ذكر زبانی و لسانی در طریقت چشتیه آورده است: 

سعادت ابدی محبی و عزّت سرمدی محبوبی حق معزز و مختص دردانیدند حاكیاً عن اهلل تعالی: اذا ذكرنی عبدی 

الدین به سه نوع اشاره نموده است: ذكر تقلیدی، ذكر معنوی و (. در انواع ذكر، ركن44)همان: « كثرنی الذكرفا

تلقین شیخ كامل بردیرند و زبانی كلمج طیب دویند. ذكر سه نوع است: اول تقلیدی كه عوام بی »ذكر حقیقی: 

گویند و از شیخی مکمل و مرشدی ملقن دوم ذكر معنوی است كه قسم خوای و آن اسم اهلل است كه به دل ب

بردفته باشد؛ ولی متمکن نباشد؛ یعنی ذكر وقتی دوید، وقتی خاموش دردد. سیوم ذكر حقیقی است و آن اسم 
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(. در آداب ذكر، 455)همان: « الخای بود و دل بدین دفتن متمکن شودهواست كه روح دوید. این قسم خای

این حدیث حجت است كه وقت ذكر و تالوت »توجه قرار درفته است:  وار در طریقت چشتیه موردنشستن حلقه

در طریقت چشتیه و « هو»میداند و دویا « هو»الدین ذكر روح را (. ركن454)همان: « حلقه نشینند و ذكر دویند

 «ال اله اال اهلل»از شیخ نصیرالدین چراغ دهلوی نقل شده است در كتاب ذكر « رساله اذكار چشتیه»آنچه در 

ی  651: صص4393و دیگر اذكار مورد توجه قرار درفته است )آریا، « یا فتاح»، «اهلل»، «حسبنا اهلل و نعم الوكیل»

چون ذاكر از ذكر اهلل كه خاصج دل است به ذكر روح رسد »میگوید: « اهلل»و « هو»الدین دربارۀ ذكر (. ركن655

ین را عالم فنا دویند كه بنده را هیچ حركت و سکون كه هو است هیبتی در دلش افتد، هستی خود نیست شود و ا

الدین معتقد است ذاكر باید (. درخصوی آداب ذكر، ركن456)همان: « نفسانی و جسمانی نماند، همه ربانی شود

ذاكر را باید كه در وضو و »ابتدا وضو و غسل كند، بعد از آن ذكر بگوید؛ یعنی طهارت جزء اصلی آداب ذكر است: 

طهارت ظاهر و باطن دوید، زخمی خورد یا مکروهی بدو رسد اط نماید، بعده ذكر دوید تا ادر ذكر بی غسل احتی

و ادر دست در كاری زند، آن كار باطل شود و ادر چیزی پزد، بیمزه آید و دل تاریک شود و مشایخ ما ادر مریدی 

 (.  455)همان: « ر بگشایدرا ذكر فرمایند، جامج خود بدو دهند تا به نورآن جامه بر او نعمت ذك

بیداری و یقظه از لوازم الینفک حركت ارادی سالک در طی طریقت است. این داری )یقظه(: زندهبیداری و شب 

الدین درخصوی بیداری داری است و هم آداهی باطنی و درونی. شیخ ركنزندهیقظه و بیداری هم شامل شب

اهلل همه شب بیدار برخیز و به طاعت و عبادت مشغول شو. رسول پناه را فرمان شد: شبحضرت رسالت»میگوید: 

(. در فضیلت 456)همان: « میبود؛ چنانکه پایهای مبارک بیاماسید. باز فرمان آمد: االّ قلیالً مگر اندكی بخسب

ه هم بیداری امتّان رسول اهلل نه بودی،ادر شب»آورده است: « شمایل االتقیا»الدین در رسالج بیداری ركنشب

(. یقظه ندایی 453)همان: « خفتگان را هالک میکردندی. فضل امت حضرت رسالت اغلبی از بیداری شب است

الهی است كه از پس حجابهای نفسانی و تعلقات مادی به دوش جان مینشیند و ادر زنگار ظلمت دل صیقل داده 

یشود تا انسان مجذوب را بسوی خویش شود، او را به مرتبج آینگی و كمال میرساند. ندای حق همیشه تکرار م

الدین كاشانی، در معنای ای است برای آداهی دل. ركنداری مقدمهزندهفراخواند. ازاینرو بیداری ظاهری و شب

خواب صفت عبد است و بیداری »تأویلی، خواب را صفت بنده و بیداری را صفت حضرت حق میداند و میگوید: 

الدین حالوت ایمان را در بیداری (. ركن455)همان: « م بر این حاكی استوصف معبود التأخذه سنه و ال نو

 (. در تأكید این معنی میگوید:445)همان: « بیداری استحالوت ایمان در شب»)ظاهری و باطنی( میداند: 

 جانان سر تو كه هر دو شب بیدارم        فرق است ولی میان بیداریها

 (656)همان: 

اند كه بیداری یا یقظه امری موهبتی و از منازل نخستین سلوک است. بیداری و ن عقیدهعارفان مسلمان بر ای

الدین كاشانی (. به همین دلیل ركن7: 4345)سجزی، « داری از اعمال مجاهده در تعالیم چشتیه استزندهشب

مکاشفج خوای در  اكثر مکاشفات عوام، در خواب اما»داری میداند: زندهمکاشفات خوای را در بیداری و شب

 (. 647)همان: « بیداری است و آن است كه غرائب احوال و عجایب احوال از حق یابند

مشایخ چشتیه آن را سنّت »بردزاری مراسم سماع در طریقت چشتیه، امری متداول و مرسوم بوده است. سماع: 

اسحاق شامی حضور مییافت و اند. ابواحمد ابدال چشتی از كودكی در مجالس سماع ابوپیران خود میدانسته

ابویوسف چشتی نیز سماع بسیار میشنید. خواجه شریف زندنی بیشتر اوقات خود را در سماع میگذراند و خواجه 

عثمان هارونی هم سخت طرفدار سماع بود. هنگامی كه این سلسله در هند دسترش یافت، مجالس باشکوهی در 
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ر الدین بختیار كاكی دا شور و حال شركت میکردند. خواجه قطبحضور مشایخ برپا میگشت كه مریدان در آنها ب

خانقاه شیخ علی سگزی، در مجلس سماع دردذشت و شیخ علی احمد صابر نیز با وجود آنکه همواره در انزوا به 

: 4397)آریا، « الدین بختیار در حال سماع از دنیا رفتسر میبرد، در مجالس سماع شركت میکرد و مانند قطب

كسی را كه دوستی ». در طریقت چشتیه بر لزوم سماع بسیار تأكید شده است. در طی طریقت سلوک (935

حقتعالی بر دل غالب شده باشد و به حدّ عشق رسید، سماع وی را مهم باشد كه اثر آن از بسیار خیرات رسمی 

(. 4344مرنست، ؛ ر.ک: فتحی 74: 4456)چشتی صابری، « بیش بود و دوستی حق تعالی بدان زیادت شود

یکی از طرق وصول به محبوب سماع »سیدمحمد دیسودراز از بزردان طریقت چشتیه درخصوی سماع میگوید: 

است؛ چندانکه به نماز و روزه و تالوت به خدا برسند، كذلک به سماع هم برسند؛ بلکه در سماع جمع و توبه كه 

 «خ ابوعلی دقاق: السماع اقرب الطرق الی اهللسرمایج جمیع سعادتهاست بیشتر است و هم از آن میگوید شی

(. اهمیت سماع در طریقت چشتیه تا بدان حدّ بود كه تقریباً تمامی مشایخ و بزردان 453هی .ق:  4354)حسینی، 

تنها آن را حرام بلکه جایز میشمردند تا جایی كه سماع از اصول این فرقه، سماع را جزو واجبات میدانستند و نه

های بزردان و (. شیخ عبدالرحیم چشتی در بیان زنددینامه643: 4395آمد )رضوی، یه به حساب میاساسی چشت

الدین چشتی[ اكثر در استغراق میبود و چشم پوشیده میداشت و آن حضرت ]معین»مشایخ چشتیه آورده است: 

میماند، صاحب كرامت بوقت نماز میگشاد و بر هركه نظر افکندی، ولی كامل دردیدی و هر كه سه روز خدمت 

میشد و حافظ كالم ربّانی و صاحب سماع بود و هر روز ختم قرآن كردی و هر بار كه ختم قرآن كردی، آواز غیب 

 «الدین ختمت قبول كردم و سماع اكثر شنیدی و هیچکس از علما و فقهای وقت انکار سماع نکردیآمدی كه معین

ع در طریقت چشتی صابری در كتابی مستقل كه پیرامون (. درخصوی جواز اباحت سما453: 4395)چشتی، 

ادرچه احادیث در این باب ]سماع پیامبر[ به طریق مختلفه بسیارند، لیکن ما اكتفا »سماع نگاشته، آورده است كه: 

)چشتی « میکنیم در اینجا به ذكر احادیث صحیحه كه در كتب صحاح یافته میشود و آن دوازده حدیث است

 (.4344؛ ر.ک: فتحی مرنست، 45: 4456صابری، 

پیروان طریقت چشتیه، سماع را سنّت مشایخ و پیران خود میدانند و سابقج سماع در این طریقه را به پیر خود 

م.( میرساند كه سماع را برپای میداشت و در این مراسم به فقرا و سایر مردم طعام  644)ممشاد علوّ دینوری 

(. 57ی  55: صص 4395صوفیانج چشتیان، آغاز و ختم آن با قرآن بود )چشتی، میداد. از ویژدیها و آداب سماع 

االسالم نظام الحق والدین رحمه اهلل علیه شیخ»الدین كاشانی درخصوی سماع و جواز آن آورده است كه: ركن

 و لغو شنوند االطالق حالل نه. بر عوام حرام است كه به لهواالطالق حرام نیست و علیفرموده است كه سماع علی

و بر زهّاد مباح است و بر اهل تصوّف مستحب است و بر عاشقان حالل و هم خدمت خواجه میفرماید: سماع بر 

چهار قسم است: یکی حالل آنکه شنونده تمام میل به جانب حق باشد و به مجاز هیچ میل نه، دوم مباح است آنکه 

ندک. سیوم مکروه است آنکه میل سوی مجاز بود؛ مجازی صاحب سماع را میل سوی حق بیشتر بود و جانب مجاز ا

كه ممنوع شرع است تا ادر میل به حالل خود دارد آن مباح باشد نه حرام؛ چه میل در مشروع میکند؛ فامّا صاحب 

)دبیركاشانی، « سماع باید كه فرق میان حالل و حرام و مباح و مکروه كردن بداند و هذا شرّ بین الحق و السامع

 (. 614ه.ق:  4317

الدین كاشانی درخصوی منکران سماع و آن دسته كه بر حرام بودن سماع در میان مشایخ تأكید دارند، ركن

و  طبعنداند یا مغرور به علم خودند یا افسردهاهللمنکران سماع را سه حال است: یا جاهالن سنت رسول»میگوید: 

(. 611)همان: « وز كه در آن كنوز اسرار باشد فهم كنندبعضی صاحبان سماع از آواز مطرب و نظم صدهزار رم
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از چشتی صابری آمده است: « نغمج عشاق»درخصوی استفاده از ابزار و آالت موسیقی در میانج سماع در كتاب 

ادر كسی دوید از احادیث و اخبار دلیل اباحت سماع دف از آن حضرت و سماع عود و بربط و طبل از صحابه و »

تالف اقوال ثابت دشته، اما دهل و طبل و ستار و طنبور در عهد آن حضرت كجا بود تا حکم اباحت تابعین به اخ

آن معلوم شود؟ جواب دویم كه موافق مذهب حنفی، اباحت آن محتاج دلیل نیست؛ زیراكه به ضابطج حنفیه اصل 

اع اردیری آالت موسیقی در سمالدین اولیا، بکدر اشیاء اباحت است؛ ازاینرو پیران طریقت چشتیه، بخصوی نظام

ام كه مزامیر ]در معنای مطلق آالت موسیقی منع كرده»الدین اولیا است كه: اند چنانکه از نظامرا مؤكد نهی كرده

صفت »الدین كاشانی درخصوی (. ركن466ی  465: صص 4345)سجزی، « نه تنهایی[ و محرمات در میان نباشد

الحق یرجع القلوب الی الحق؛ یعنی سماع وارد حق تعالی است كه دلها را بسوی السماع واردُ »آورده است: « سماع

(. در 617)همان: « حق برانگیزد. صفت سماع ]آن است كه[ وارد ضعیف در اضطراب آرد و قوی در درد اندازد

ب كسماع مر»طریقت چشتیه میان سماع ظاهری و سماع حقیقی و باطنی فرق بسیاری است؛ چنانکه آمده است: 

انبیا و اخص خوای است؛ یعنی وصول به حق به سماع باشد و آن نه این سماع است كه حُسن صوت دانی، بلکه 

پرده، در پرده شنیدن آن است كه فهم معانی ظاهر و باطن سماع حقیقی آن است كه سامع یا در پرده شنود یا بی 

پرده فعالی است و یا در بیان ذات است و آیا آنکه بیفرقانی كنند و یا آنکه بدانند كه این آیات در صفات ذاتی و ا

 )همان: صص« شنوند، آن بواسطج حرف و صوت نباشد كه آن به حسّ باطن تعلق دارد، این چنین سماع مركب بود

الدین كاشانی به رسم قرآن خواندن بعنوان رسمی رایج در طریقت چشتیه در هنگام سماع (. ركن619ی  617

همان: )« دیگر ی  در ابتدا و انتهای سماع قرآن خوانند تا به بركت آن قائل به سامع مغفور دردند شرط»اشاره دارد: 

در »الدین به آن چنین اشاره دارد: (. از دیگر آداب سماع، نحوۀ نشستن صوفیان در مجلس است كه ركن614

رموده والدین قدس اهلل سرّه العزیز فاالسالم زین الحق سماع به تکیه ننشینند و آسیب بر یاری نرساند، خدمت شیخ

است: ادر صد صوفی در سماع باشند، چنان رود كه دامن او به دامن دیگری نرسد و حالت دروغ نیارد و برای 

نمودن كسی رقص نکند... ادب دیگر در سماع حالت محو با هیبت نشستن است و نیست دشتن به غیبت... بعد 

 (. 614ی  619)همان: صص « آرندفاتحه میطلبند و بر سینه و بر روی فرود می سماع كه یاران دامن فراز میکنند و

 

 گیرینتیجه
هی .ق( حیدرآباد  4317ای نسبتاً جامع و كالن است كه در چاپ سنگی كمیاب )شمایل االتقیا و رذایل االشقیا رساله

 شفاهی صوفیج چشتیه است كهدكن نخستین بار به طبع رسیده است. این كتاب منتخبی از ملفوظات و اخبار 

های پیران و مشایخ چشتیه را دربر میگیرد. شمایل االتقیا از كتب ملفوظات مربوط به شیخ طیف وسیعی از اندیشه

ای الدین كاشانی به رشتج تحریر درآمده است. این كتاب را میتوان تا اندازهالدین غریب است كه به قلم ركنبرهان

ای كالن و نیز منتخباتی از اخبار و اقوال الدین غریب دانست كه بعنوان مجموعهندزارش صرف از اقوال برها

شفاهی و مکتوب صوفیه كه طیف و جهتگیری كاملی از سیروسلوک عرفانی را دربر میگیرد به حساب آورد. از این 

 سخج چاپ سنگیهای خطی دیگری نیز باقی مانده است كه ضرورت و اهمیت طبعی تازه و دقیقتر از ناثر نسخه

آن را بیش از پیش آشکار میسازد. رسالج شمایل االتقیا شامل مستمعات و نقل قولهای شفاهی است كه وی از آنها 

 های مشایخ چشتیه است.با عنوان ملفوظات یاد میکند و درحقیقت دردآوری از تعالیم شفاهی صوفیه و اندیشه

كر شده است، مانند سایر طریقتهای عرفان اسالمی، در راستای  آنچه در این كتاب در قالب تعالیم طریقت چشتیه ذ

ای از تجلی حق و حقیقتی از اوست؛ لذا سالک عاشق تمامی همت شناخت و معرفت نفس میباشد. اینکه عالم سایه
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خویشتن را درجهت طلب مطلوب حقیقی و وصول به ذات حقیقت و رهایی از تعینات و تعلقات ظلمانی كه حجاب 

وبه پوشی و تباید مصروف بدارد. توجه به آداب ویژه در زمینج ارتباط مرید و مراد، بیعت، ذكر، سماع، خرقه راه است

 شده در این اثر میباشد. و... از دیگر موارد مطرح

 

  نویسندگان مشاركت

 استخراج سمناندانشگاه پردیس علوم انسانی  در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

سركار . اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی محمدرضایی آقای دكتر  .استشده

آقای دكتر  .اندداشته شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب خانم زهرا رحیمی

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش نیز در تجزیه و تحلیل دادهبه عنوان مشاور  قدرت اهلل خیاطیان

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندداشته

  قدردانی و تشکر

پردیس علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه سمنان

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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 فارسی منابعفهرست 
 (. طریقه چشتیه هند و پاكستان. تهران: زوار.4393آریا. غالمعلی )

المعارف بزرگ المعارف بزرگ اسالمی. تهران: مركز دایرۀقارۀ هند. دایرۀ(. تصوّف در شبه4397آریا. غالمعلی )

 .455،445،935اسالمی. ی 

م امام. (. روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات. به تصحیح سیدمحمد كاظ4339الدین محمد )اسفزاری. معین

 .451تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ی

 .44المعارف اسالمی، ی(. چشت شریف. دانشنامج جهان اسالم. تهران: بنیاد دایرۀ4394بادنج. معصومه )

 (. ازاله القناع من وجوه السماع. لکنهو: منشی نولکشور.4456چشتی صابری. مولوی محمد )

های مشایخ (. خواجگان چشت سیر االقطاب )مجموعج زنددینامه4395)بن شیخ عبدالرحیم اهلل دیهچشتی. شیخ

 .74چشتیه(. مقدمه و تصحیح: محمد سرور موالیی. تهران: قلم، ی 

 .995تا(. نسخج لوح فشرده. كتابخانج مجلس شورای اسالمی، یبن عبدالرسول )بیچشتی. عبدالرحمان

 .453و  43وک. لکنهو. مطبع نول كشور، صص هی .ق(. رسالج معرفت سل 4354حسینی. سیدمحمد اكبر )

هی .ق(. شمایل االتقیا، به اهتمام مولوی حکیم غالم  4317بن عمادالدین )الدینكاشانی خلدآبادی، ركن دبیر

 مرتضی. حیدرآباد دكن: مطبوعه اشرف پریس )نسخه اساس(.

 (. لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 4373اكبر )دهخدا. علی

ترجمج فاطمه «. ها و شعر معنوی به زبانهای محلیقارۀ هند. سلسلهتصوّف در شبه(. »4394رضوی. سیداطهر )

 . 14ی 34حسینی. ماهنامج پژوهشی اطالعات و حکمت و معرفت. سال دهم. صص شاه

صص (. تاریخ تصوّف در هند. ترجمج منصور معتمدی. تهران: مركز نشر دانشگاهی، 4395رضوی. سیداطهر )

15،447 ،459 ،643. 

الدین اولیاء. تصحیح و توضیح توفیق. هی (. فواید الفؤاد؛ ملفوظات حضرت خواجه نظام4345سجزی. امیرحسین )

 .سبحانی. تهران: مؤسسج انتشارات عرفان.

(. پیراستج تاریخنامج هرات. به كوشش محمد آصف فکرت. تهران: بنیاد 4394بن محمد )سیفی هروی. سیف

 .419محمود افشار، ی موقوفات

 .3هی .ق(. فواید السالکین. دهلی: كتابخانه انجمن ترقی اردو، ی 4354شکردنج. شیخ فریدالدین )

المعارف بزرگ اسالمی، الدین غریب. دانشنامج بزرگ اسالمی. تهران: مركز دایرۀ(. برهان4347شمس. محمدجواد )

 .46ی

 .htt://Fa.wikiFeqh.ir. ر. ک: 644آباد . پاكستان: اسالم4لد م(. بزم صوفیه. ج 445الدین عبدالرحمن )صباح

لیا الدین او(. رسالج دكتری طریقت عشق و مدارا: مقایسج تعالیم عرفانی شیخ نظام4344فتحی مرنست. شمسعلی )

 رضا عدلی.با كبیر. دانشگاه آزاد واحد تهران مركزی. راهنما: محمد

آینج پژوهش. «. مکتوب شدن تعالیم شفاهی در طریقج چشتیج متقدم»(، 4343فریامنش. مسعود و ارنست. كارل )

 .41-5، صص 65( 1)

 .156(. تاریخ خانقاه در ایران. تهران: طهوری، ی4344كیایی. محسن )
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دیدداه عرفانی خواجه معین چشتی بر اساس دیوان (. »4341كیخای فرزانه. احمدرضا و سلیمی خراشاد، سودابه )

 . 444ی47، صص 7( 63قارۀ دانشگاه سیستان و بلوچستان. )نامج مطالعات شبهفصل« منسوب به وی

 .94هی .ق(. اسمار االسرار. حیدرآباد دكن: مطبع استیم پریس. )نسخج الکترونیکی(.  4355دیسودراز. سیدمحمد )

 .463هی .ق(. مکتوبات. حیدرآباد دكن: مطبع پریس، ی  4346دیسودراز. سیدمحمد )

(. ثمرات القدس من شجرات االنس. مقدمه و تصحیح سیدكمال حاج 4374رزا لعل بیگ )لعل بدخشی. می

 .541،545، 474سیدجوادی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 

 445. صص 4)میزدرد(. آینج میراث، شمارۀ « های احیای متون سرای اهل قلمشیوه(. »4374مایل هروی. نجیب )

 .445ی 

 المعارفالمعارف بزرگ اسالمی. تهران: مركز دایرۀقارۀ هند و پاكستان. دایرۀ(. اسالم در شبه4377اهلل )یی. فتحمجتبا

 .49، 54بزرگ اسالمی، صص 

سیر تاریخی ی فکری طریقت چشتیه از آغاز تا پایان اعتالی (. »4341نصیری جوزقانی، عبدالرئوف و همکاران )
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 .317م(. مآثر رحیمی. به كوشش محمد هدایت حسین. كلکته: نشر كلکته، ی  4465نهاوندی. عبدالباقی )
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