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گاه در ســنت ادبــی تمام عیاری بــه زبان  کــه طریقه چشــتیه به نــا زمانــی 
فارسی مجال ظهور یافت.

کــه در »ملفوظــات« بروز یافته اســت،  تعالیــم شــفاهی چشــتیان آن گونه 
که بــه ژانری تبدیل شــد  قالــب مکتــوب معتبــری یافــت و دیــری نپایید 
کــه هــم بــرای اعضــای ایــن طریقــت و هــم بــرای عامــۀ پیروانشــان جنبۀ 
قالــب  بــه  قالــب شــفاهی  از  گــذر  داشــت.  و دســتورالعمل  مرجعیــت 
کــه با مخاطبان  گونی انعکاس یافت  گونا مکتــوب در ســبک های ادبــی 
متفاوت تناســب داشــت. بحث هــای نقدی مدرن دربــاره وثاقت برخی 
از ملفوظات چشتی، مسئله آثار معتبر چشتی را برجسته ساخته است. 
تحمیــل الگوهــای غربــی نقــد ادبــی الزم اســت با توجه به شــرح و بســط 
کــه این امر بــه تبیین وســاطت متن در  مقــوالت نقــد درونی تکمیل شــود 

اسالم عرفانی در هند یاری می رساند.

از تعلیم شفاهی به متن مکتوب در تصوف
گهانــی فعالیــت ادبــی صوفیانــه در هنــد در ســده های هفتم و  افزایــش نا
هشــتم قمری / ســیزدهم و چهاردهم میالدی تأثیری بسیار تعیین کننده 
کــه از بغــداد شــروع  بــر تصــوف هنــد نهــاد. طریقــت گســتردۀ ســهروردی 
شــد، به نویســندگان عرفانی برجســته ای در شــاخۀ هنــدی اش همچون 
مباهــات  1244م(  642ق/  )درگذشــته  گــوری  نا حمیدالدیــن  قاضــی 

کــه ســده ها زمان  یخــی تصــوف در هنــد فرآینــدی اســت  شــکل گیری تار
بــرده و خاســتگاه های آن تنهــا از طریق سلســله ای از بازســازهای متأخر 
قابل دســترس ما اســت. از زمــان هجویری )درگذشــته 467ق/1074م( 
شــهرهای شــمال غربــی هنــد پذیــرای شــماری از صوفیــان بــود؛ هرچند 
کــه مکتوباتــش بــه مــا رســیده  کســانی اســت  هجویــری یکــی از معــدود 
گــزارش ســنت متأخــر، در اواخــر قــرن ششــم قمــری/  اســت. بــا تکیــه 
کــه بیشــتر طریقه هــای صوفیانــه بــزرگ در  دوازدهــم میــالدی، هنگامــی 
نواحی مختلف جهان اســالم در حال شکل گیری بودند، طریقۀ چشتیه 
کــه بــه احتمال،  گرفــت. خاســتگاه طریقــۀ چشــتیه  نخســت در هنــد پا
عامه پسندترین طریقه در شبه قاره است، شهر چشت در افغانستان بود. 
گرچــه نویســندگان متأخری مثل جامی )درگذشــته 897ق/1492م( از  ا
نخســتین صوفیان چشــتی حکایاتی نقل می کنند، اما نه خوِد چشــتیان 
نخســتین چیزی نگاشــتند و نه شــاهدان هم عصرشــان چیزی از سوانح 
احــوال آنهــا دراختیــار ما می گذارنــد.1 حتی در مورد معین الدین چشــتی 
کــه ســنت او را بنیان گذار چشــتیه  )درگذشــته حــدود 631ق/1233م( 
گــزارش مکتوبــی در ارتباط با  گونه  هنــد معرفــی می کنــد، برای یافتن هــر 
او بایــد تا قرن هشــتم قمری/ چهاردهم میــالدی منتظر می ماندیم؛ یعنی 

1. ابوعبدالرحمــن بن احمدجامــی؛ نفحات االنس من حضرات القدس؛ تصحیح مهدی توحیدپور؛ 
کتابفروشی محمدی، 1337ش/1959م، ص 331-323. تهران: 

 مکتوب شدن تعالیم شفاهی
 در طریقه چشتیۀ متقّدم

Ernst, Carl. ‘The Textual Formation of Oral Teachings in the Eearly Chishti 
Order’, Eternal Garden, State University of New York, 1992, pp 62-77

مقــالــه کارل ارنست مسعود فریامنش

چکیده: در اواخر قرن ششــم قمري هنگامي كه بيشــتر طريقه هاي صوفيانه بزرگ در نواحي مختلف جهان اســام در حال شكل گيري بودند، طريقة 
چشتيه نخست در هند پا گرفت. خاستگاه طريقة چشتيه، شهر چشت در افغانستان بود. به مرور، تعاليم شفاهي چشتيان، آنگونه كه در »ملفوظات« 
بروز يافته است، قالب مكتوب معتبري يافت. گذر از قالب شفاهي به قالب مكتوب در سبك هاي ادبي گوناگوني انعكاس يافت كه با مخاطبان متفاوت 
تناســب داشــت. دلیل اصلی رواج آغازین متون ملفوظات، توفیقی است که در شرح تعالیم صوفیه داشــته اند. نویسنده در نوشتار حاضر ابتدا بحث 
گذر از تعالیم شــفاهی به متن مکتوب در تصوف را مورد واکاوی قرار می دهد. ســپس در خصوص گسترش بنیان ادبیات ملفوظات چشتی مطالبی 
ارائه می نماید. در این زمینه، به وصف گفتارهای نظام الدین اولیا و مقایسه آن ها با گفتارهای دو تن از مریدانش، چراغ دهلی و برهان الدین غریب 
می پردازد. از این رو، با تحلیل این متون )ملفوظات اصیل( به فهم بیشتر پیرامون گسترش ادبیات ملفوظات، یاری می رساند.                                            

کلیدواژه ها: ادبیات ملفوظات، چشــتی، نظام الدین اولیا، تعالیم شــفاهی، تصوف، ملفوظات، تعالیم صوفیانه، صوفیه، تعالیم صوفیه، متن مکتوب، 
طریقه چشتیه، چشتیان.                                                                                                                                                                                     
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در زبان فارســی، نخســتین زندگی نامه های تک نگارانــه صوفیه مربوط به 
ابوســعید ابوالخیــر )درگذشــته 441ق/1049م( اســت. دو زندگی نامــه او 
پنجاه ســال پــس از مرگ او  کــه بــه قلم اخالفش حــدود یکصد تا یکصدو
که  نگاشته شده است، سلسله ای طوالنی از حوادث را حکایت می کند 
پــرده از افعــال و اقوال او در مقام آموزگاری صوفی برمی دارد.5 دیگر آثاری 
یســت مجلس مختلف  کنون وجــود ندارند، اقــوال ابوســعید را از دو کــه ا
که معاصر ابوسعید، قشیری، مجالس  کرده اند. نقل است  ثبت و ضبط 
گفتارهــای  کــرده اســت.6 مریــدان نیــز  اســتادش ابوعلــی دّقــاق را ثبــت 
شفاهی برخی صوفیان ایرانی سده های هفتم و هشتم قمری/ سیزدهم و 
چهاردهم میالدی مثل جالل الدین بلخی )درگذشته 672ق/1273م( 
را حفــظ می کردنــد،7 امــا در هنــد ملفوظــات بی درنــگ تبدیــل بــه قالب 
ادبی رایجی برای نقل تعالیم صوفیانه شد؛ به نحوی که نسل های متأخر 
صوفیــان هنــد تقریبــًا چــاره ای ندیدند جز اینکــه گفتارهایشــان را به این 

قالب مکتوب درآورند.

گزارش مکتوب تعالیم شــفاهی از چه مایۀ  ادبیــات ملفوظات به عنــوان 
دقتی بهره یاب اســت و برای تحلیل آنها از چه معیارهایی باید اســتفاده 
کرد؟ نخســتین زندگی نامه های صوفیانه ایرانی همان مشــکلی را نشــان 
که در متون ملفوظات هند وجود دارد. در مورد اقوال ابوسعید،  می دهند 
که بر مبنای زبان شناختی  بهار منتقد ادبی معاصر ایرانی، معتقد است 
ی مضبوط است، باید  صرف این اقوال را آن گونه که در زندگی نامه های و

گرفت. کالم واقعی شیخ در نظر  ضبط نسبتًا دقیق 

که بایستی  صوفیه کلمات بزرگان خود را مانند اخبار و احادیث 
گردد، ضبط می کرده اند و  کلمه و حرف به حرف ضبط  کلمه به 
در آن تصرف و مداخله کمتر جایز می شــمرده اند. اعتبار بعضی 
جمله ها و عبارات و ســند قدمت و صحت آنها به قدری است 
کــه جای شــبهه و انــکار باقی نمی مانــد. بنابراین، مــا این کتاب 
]اســرارالتوحید[ را نیــز ]بــه لحــاظ دســتورزبان[ در شــمار پیروان 
کــه  کتــب معــدودی  ســبک قدیــم قــرار دادیــم و آن را از جملــه 
می تواند نمونۀ کامل و نمودار درست سبک قدیم - یعنی سبک 

سامانی - باشد شمردیم.8

یــی ماســینیون، مجموعــه ســنتی اقــوال حــّاج را در اخبــار الحــالج  اســالمیه: قاهــره، 1949م، لو
 Recueil d’oraisous et) (d’exhortations du martyr mystique de I’Islam 

کرد. یرایش و ترجمه  بازسازی، و
Louis Massignon and Paul Kraus, Études Musulmanes IV(3rd ed., Paris: Librairi 

Philosophique j.Vrin, 1975).

5. Fritz meier, Abū sa’id, pp. 19-21.

6. Ibid., p.22, n[,]9.

زانفر؛ تهران: شــرکت ســهامی ناشــرین  7. جال الدیــن رومــی؛ فیــه  مــا فیــه؛ تصحیــح بدیع الزمان فرو
کتاب ایران، 1338ش/1959م.

A.j. Arberry. trans., Discourses of Rumi (London: John Murray, 1961)

یخ تطّور نثر فارســی؛ )چاپ دوم، 3جلد، تهران: مؤسســه  8. بهــار، محمدتقــی؛ سبک شناســی یا تار
چاپ و انتشارات امیرکبیر، 1337ش/1959م، جلد دوم، ص198.

تــی نغــز در بــاب نــود و نــه نــام بــاری و عشــق عرفانی به  کــه تأمال می کــرد 
گرچه چشــتیان در آغــاز آراء خودشــان را مکتوب  رشــته تحریــر درآورد.2 ا
که از هــر طریقــه صوفیانۀ  نکردنــد، ســرانجام ســنتی ادبــی پدیــد آوردنــد 
دیگــری در هنــد پردامنه تــر و ماندگارتــر بــود. نــه معین الدین چشــتی و نه 
کی )درگذشــته 633 ق/  کا ــف اصلــی اش، قطب الدیــن بختیار 

َ
دو َخل

گنــج شــکر )درگذشــته 664ق/1265م(، هیــچ  1235م( و فریدالدیــن 
کتابــی ننوشــتند )گفتارهای مجعول منســوب بــه آنها را در ادامه بررســی 
کــرد(. نســل های اول چشــتیان هنــد پیوســته بر تعلیم شــفاهی  خواهیــم 
کید داشــتند. هرچند مشــایخی مثل فریدالدین آثار عربی متعارفی در  تأ
بــاب دین و عرفان همچون عوارف المعارف شــهاب الدین ســهروردی را 
یس می کردند، با این حال در نســل بعد، شــیخ چشــتیه، نظام الدین  تدر
اولیــاء )درگذشــته 726ق/1325م( چنــان تأثیــر ژرفــی بــر هم عصرانــش 
کردن  کــه ژانر ادبــی جدیدی به نــام ملفوظات بــرای صورت بنــدی  نهــاد 

تعالیمش پدید آمد.

در مقــام نظر، ملفوظات آنقدر به حضور بالفعل شــیخ صوفی نزدیک بود 
گرچه نویسندگان متون ملفوظات،  که می توانســت به قالب کالم درآید. ا
عمــاًل هنگامی که شــیخ ســخن می گفت بــه انشــاء نمی پرداختند، نوعًا 
ی را از  می کوشــیدند تــا بــه مجــرد تمام شــدن مجلــس روزانــه ســخنان و
حافظه به قلم آورند و در برخی موارد از این بخت بلند بهره یاب بودند که 
شــیخ اثر آنها را از نظر بگذراند. با وجود این نویســنده در عمل بازنویســی 
کار می بســت و بدین  گزینــش و تفســیر بــه  گزیــر نوعــی  کالم شــیخ، بــه نا
 ســان ســاختاری روایی پدیــد می آورد که آن تعالیــم صوفیانه را از منظری 
خــاص تصویــر می کــرد. ایــن ترکیــب انتقــال شــفاهی و بازنــگاری روایی 
طبیعتًا در ســنت صوفیانه ســابقه داشــت. تا ســدۀ چهارم قمری/ دهم 
کید بر  میــالدی جمــع آوری فرهنگ هایــی در شــرح احــوال صوفیان بــا تأ
اقوال، مقوله ای جاافتاده در ادبیات دینی عربی شــده بود. اولیاءنگاری 
ید، اساســًا محصــول ادبیات  کید می ورز که بر اقــوال تأ صوفیانــه تــا آنجا 
کــه اقوال حضرت محمــد را جمع می آورد.3 ســنت های  حدیثــی ای بود 
شــفاهی چند تن از شــخصیت های برجســته در اوایــل نهضت صوفیه، 
گردآمده  همچــون بایزیــد و حــالج در قالــب تک نــگاری بــه زبــان عربــی 
کنده که غالبــًا )همانند  بــود. این ســنت ها نوعــًا به صورت پاره هایــی پرا

حدیث( سلسله ِاسناد آنها در ابتدا می آید نقل شده است.4

2. Bruce B.Lawrence, “The Lawaih of Qādi Hamid ad-din Nāgauri”, Indo-Irani-

ca 20(1975)pp.34-53;id. [ومه], Notes from a Distant Flute, the Extant Literature 

of Pre-mughal Indian Sufism (thehran: Imperial Iranian Academy of Philosophy, 

1978),pp.60-62.

3. ر.ک به: مقاله نگارنده:
“From Hagiography to Martyrology” [“conflicting Testimonies to a sufy martyr of the 

Delhi sultanate”, History of Religions xxIV, 1985]pp317 ff.

]به بعد[
یزید به قلم الســهلجی؛ کتاب النور من کلمات  ابی طیفور؛ توســط عبدالرحمن  4. مجموعه اقوال ابو
یزید بسطامی، دراسات  یرعنوان شطحات  الصوفیه؛  بخش اول، تصحیح شده است. ابو بدوی ز
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کــه مبنــای مطالعــه صوفیــان خلدآبــاد را  اســت. تحلیلــی از ایــن متــون 
گسترش ادبیات  شکل می دهد، به نحو چشمگیری به فهم ما از بسط و 
کــه جملگی  ملفوظــات می افزایــد. دوم اینکــه ایــن متن هــای »اصیل« را 
ب نگاشــته شــده اســت، می توان در 

ّ
بــه قلــم مریدان درس خوانده و مهذ

کنــار رشــتۀ دیگــری از ملفوظــات نهاد که گویا مشــایخ اصلی چشــتی به 
کرده انــد و خط مشــی اصلــی مرجعیــت اولیــه را در این  خلفایشــان امــال 
که اصالتشــان محل  طریقه تصویر می کنند. این متن های »گذشــته نگر« 
کید  کاریزما و اقتدار شــخصی تأ ایراد اســت، به شــیوه تذکرةاالولیاها بــر 
دارنــد، حــال  آنکه متون »اصیل« بر مؤلفۀ تعلیمی متشــکل از نظر و عمل 
کیــد می کننــد، اما همــۀ این متون ملفوظات شــخص شــیخ صوفی را  تأ

جزء ضروری تعلیم قرار می دهند.

اولیــا،  نظام الدیــن  شــفاهی  تعالیــم  ضبــط  و  ثبــت  معلــوم  قــرار  از 
شــاعر  دهلــوی  ســجزی  امیرحســن  مریــدش،  ارتجالــی  تصمیــم 
)651-737ق/1253-1336م( بود. از 707-722ق/1307 - 1322م 
که در  هرگاه فراغت از وظایف دیوانی  به حسن، شاعر دربار اجازه می داد 
گفتگوهای پیرش را ضبط می کرد.  که می توانســت  دهلی بماند، تا آنجا 
گفتگوها فواید الفؤاد نامیده می شود.11 حسن شاعر  کتاب حاصل از این 
فارســی گوی ســخندان و فصیحی بود، اشعارش مشتمل بر صدها غزل و 
همچنین قصایدی خطاب به سالطین دهلی بود.12 با اینکه بیشتر اشعار 
ی نمادگرایی  او از نــوع شــعرهای عاشــقانه متعــارف رایج در دربار بــود، و
کرد. میرخورد، او را امیرحســن عالءســجزی  تصوف را نیز در ابیاتش وارد 
نامید »که غزلیات جگرســوز او از چقمق دل های عاشــقان آتش محبت 
بیرون می آورد و اشعار دلپذیر او راحتی به دل های سخنوران می رساند و 

لطائف روح افزای او مایه اهل ذوق است«.13

صوفیانــه  تعالیــم  از  دل انگیــزی  بســیار  مکتــوب  گــزارش  الفــؤاد  فوایــد 
نظام الدیــن اســت و بی گمــان یکی از رایج تریــن آثار صوفیانــه در هند به 
ی  شمار می آید. مدت ها پیش از آنکه حسن بر نظام الدین فاش سازد، و

گفتگوهای محفل شیخ را ثبت و ضبط می کرد. 

یــادت باشــد کــه در بندگــی مخــدوم  بنــده گفــت کــه از ســالی ز
پیوســته ام و هربار که ســعادت پای بوس حاصل شــده است، از 
لفــظ ُدرر بــار فوایــد شــنیده ام چه وعــظ و نصیحــت و ترتیب در 

11. امیرحســن عاســجزی؛ فوایــد الفــؤاد؛ تصحیــح محمدلطیــف ملــک؛ الهــور: انتشــارات ملــک 
ســراج الدین و پســران، 1386ق/1966م. ایــن متــن بــه پنج »مجلد« تقســیم می شــود که مجالس 
یه 1308م تا شعبان 722ق/ اگوست  یخی از شعبان 707ق/ ژانو نظام الدین را با نظم و ترتیب تار

گزارش می کند.  1322
12. در باب آثار حسن ر.ک به:

M.I.Borah,"The Life and Works of Amir Hasan Dihlavi" Jornal of the Royal Asiatic 

Society of Bengal, Letters VII (1941), 1-59;

حســن دهلوی؛ دیوان؛ تصحیح مســعودعلی محوی؛ حیدرآباد: 1352/ 1933م. شــهرت »سنجری« 
ف »سجزی« )یعنی اهل سیستان در شرق ایران( است.  که گه گاه به حسن نسبت داده شده ُمَصّحَ

.Borah, p.52 :13. میرخورد، سیر االولیا، ص318، نیز ر.ک به

کلی در باب ســبک و زبان ارزشــمند و تا بدین  جا مســلمًا  این اظهارنظر 
که  صحیح اســت، اما متأســفانه هیچ نوری بر آن فرآیند ترکیب ادبی ای 
به این متن شکل کنونی اش را داده است نمی افکند. این قول که مؤلفاِن 
کار برده اند، بر دو مشــکل  متــون تذکرۀاالولیــا روش روایــت حدیــث را بــه 
یخ نگاری و  گانه سرپوش می نهد: نخست اینکه  ادبیات حدیثی تار جدا
که مسائلی دربارۀ انتقال از قالب شفاهی  اســباب انتشار خودش را دارد 
کمال تأســف،  به قالب مکتوب و تکوین آثار معتبر را پیش می کشــد. با 
بیشــتر بحث هــای راجع  بــه حدیث به افــراط و تفریط می گراینــد؛ آن گونه 
کید دارنــد، در حالی  کــه ســنت گرایان بــر وثاقــت و حجیــت مطلــق آن تأ
 کــه متجــددان و برخــی از منتقــدان غربــی بر مبنــای دالیلــی خرده گیرانه 
کلــی رد می کننــد. دوم اینکه فاصله ســه تا چهار نســل بین  آن را بــه طــور 
مرگ ابوســعید و نــگارش زندگی نامه هــای او این مســئله را پیش می آورد 
کــه اقــوال او چگونه و بــه چه غایتی انتخاب و حفظ شــده اند. همچنین 
به حــق می توانیــم دربــارۀ پس زمینــه سیاســی زندگی نامه هــای سیاســی 
ابوســعید بپرســیم؛ زیرا اســرارالتوحید نخســتین زندگی نامــه صوفیانه ای 
کــم - در این مورد ســلطان محمدبن ســام غوری  کــه به ســلطانی حا بــود 
که معمواًل  )درگذشــته 600ق/1203م( - تقدیم شــده بود.9 مسئله اعتبار 
بر بحث های انتقادی غلبه دارد، باید جای خود را به تحلیل سبک های 
شفاهی و مکتوب، کارکرد آثار معتبر و ترکیب ادبی و مخاطبان به عنوان 

مبنایی برای مطالعه متون ملفوظات بدهد.

بنیان ادبیات ملفوظات چشتی: نظام الدین
بســط و گسترش ادبیات ملفوظات چشتی را می توان در دو مرحله شرح 
یم  گفتارهای نظام الدین اولیــا بپرداز داد: نخســت الزم اســت به وصــف 
گفتارهــای دو تــن از مریدانــش، نصیرالدیــن محمــود چــراغ  و آنهــا را بــا 
دهلــی )درگذشــته 757ق/1356م( و برهان الدیــن غریــب )درگذشــته 
کنیــم. ایــن متــون را می توان برای ســهولت،  738ق/1337م( مقایســه 
ملفوظــات »اصیــل« نامید. برجســتگی دو متن نخســت از ایــن متون در 
بیــن ملفوظــات متعــدد، از ایــن واقعیت آشــکار می شــود که تنهــا متونی 
کــه بــا تصحیــح انتقــادی جدیــد انتشــار یافته انــد. تنهــا متــِن  هســتند 
گفتارهــای برهان الدین  نظام الدیــن بــه انگلیســی ترجمه شــده اســت.10 
غریب و خلیفه اش زین الدین ]شیرازی[ در چندین متن تصحیح نشده 
کنــون توجه محققان را به خــود جلب نکرده  که تا  محفــوظ مانده اســت 

9. Meier, p.21.

10. Ziya-ul-Hasan Faruqi, trans., “Fawa’id-ul-Fu’ad of Khwajah Hasan Dehlawi” Is-

lam and the Modern Age 13(1982), 33-34, 126-41, 169-80, 210-28;14(1983),195-

213;15(1984),25-36, 167-92; 16(1985), 231-42, etc.

 Morals for the Heart یــر عنــوان یر چاپ اســت ]ایــن کتاب در 1992م ز ترجمــه کامــل فوایــد الفؤاد ز
بــه قلــم بروس الرنــس به انگلیســی ترجمه و چاپ شــده اســت. مترجم[ بــرای توصیف تعــدادی از 

ملفوظات دیگر ر.ک به:
Khaliq Ahmad Nizami, “Historical Significance of the Malfuz Literature of Medieval 

India” in his On History and Historians of Medieval India (New Delhi: Munshiram 

Monoharlal Publisher pvt.Ltd., 1982), pp. 163-97.
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حدیثــی نبــوی مقایســه می کنــد. او ]شــیخ[ نقــل می کنــد که دلبســتگی 
ی با وجود آنکه ســه ســال بیشتر رسول  ابوهریره به رســول چندان بود که و
کرد. این مالزمت  را نمی شــناخت، بیش از همه صحابه حدیث روایت 
ی بتواند آن احادیث را جملگی در  خدمت پیامبر بود که ســبب شــد تا و
یاد داشته باشد. نظام الدین گفت که رسول فرمود که چون من در حدیث 
کــه داری در پیش فراز کن؛  شــوم تــو دامــن پیراهن خود فراز کن یــا ردایی 
چون من حدیث تمام کنم تو آهسته آن دامن گرد آر و دست بر سینۀ خود 
که هرچه از من می شــنوی یاد ماند.17 نظام الدین  گر می خواهی  فــرود آر، ا
کیــدی خاص  کــه ابوهریره جمــع آورده تأ بــر مجموعــه معــارف دینــی ای 
دارد، امــا به صراحــت دامنــه آن را گســترش می دهد تا معرفــت عرفانی را 
نیز شــامل شــود.18 همان طور که حدیث اصول و قواعد عبادی و اخالقی 
کنون نیز ملفوظات اصول  را به امت اســالم انتقال می دهد، بدین ســان، ا
و مبانــی عرفــان را تثبیــت می کند. در هر دو مورد تمرکز بر منبع شــخصی 
تعالیم جزء اساســی توانایی مرید برای به یادداشــتن سخنان استاد بود تا 
آنهــا را برای خــود و دیگران محفوظ بدارد. بدین شــیوه ملفوظات صوفیه 

کرد. به موازات منابع اصیل اسالمی، یعنی قرآن و حدیث ایفای نقش 

توفیق فواید الفؤاد در تفسیر و عرضه داشِت تصوف چشتی بی نظیر است. 
که مکرر نقل می شــود، از  ]ضیاءالدیــن[ َبَرنــی، مــورخ دربار، در قطعــه ای 
قبول عام فواید الفؤاد به عنوان نمونه ای از تأثیر عظیم نظام الدین بر تمام 

نفوس دهلی سخن رانده است. 
از وجود همایون شیخ ]و میامن انفاس و ادعیه مستجابه شیخ[ 
اغلب مسلمانان این دیار در تعّبد و تصوف و ترک و تجرید میل 
کرده بودند و در ارادت راغب گشــته و دل های خواص و عوام به 
نیکــی و نیکــوکاری گرائیــده ]و حاشــا و کا در چند ســال تا آخر 
عهد عائی[ نام شــراب و شــاهد و فســق و فجور و قمار ]فحش 
کثر مردمان گذشــته باشــد... و  و لواطــت و زنچه بــازی[ بــر زبان ا
که به  کابر  رغبت بیشــتری مســلمانان و متعلمان ]و اشــراف[ و ا
خدمــت پیوســته بودنــد ]در مطالعــه کتــب ســلوک و صحائــف 
کتــاب قوت القلــوب و  و احــکام طریقــت[ مشــاهده می شــود و 
احیاءالعلــوم و... فواید الفؤاد امیرحســن را به واســطه ملفوظات 

شیخ خریداران بسیار پیدا آمدند.19 

گزارش خود از رغبت ها و تمایالت عرفانی  به رغم  اینکه احتمااًل برنی در 
گواهی اســت بر  گزارش او  کرده اســت،  و دینــی عامــه مســلمانان مبالغه 

منزلت استثنایی نظام الدین در میان عامه مردم.

17. همو، ص 199.
18. میرخــورد )ص 362-363(، ســندی بــه زبــان عربی به خــط نظام الدین، در ســتایش ابوهریره و 
رد و آن را به عنوان منبع علوم با خرقه علی - خود همان کساء که محمد با آن علی،  کساء او می آو

حسن، حسین و فاطمه را در مقام اهل بیت پوشانید - برابر می داند.
یخ فیروزشاهی، ص 347 منقول در: 19. برنی، تار

Nizami, Thirteeth Century, p198

کلمات  طاعت و چه حکایت مشایخ و احوال ایشان از هر باب 
روح افزای به ســمع کاتب رسیده است، خواسته ام که آن دستور 
حــال ایــن بیچــاره باشــد و دلیــل راه ایــن شکســته بــه قــدر فهــم 
رده ام بــر آن بنــا کــه بارهــا بر لفــظ مبارک رفته اســت که  در قلــم آو
کتاب مشــایخ و اشــارتی که ایشان در سلوک رانده اند در نظر باید 
رای انفاس جان بخش مخدومی  داشــت. پس هیچ مجموعی و
نتوانــد بــود. بر حکم این مقدمه بنده آنچه از لفظ مبارک شــنیده 
است جمع کرده است و تا این زمان اظهار نکرده است. ]اکنون[ 

گردد.14 منتظر فرمان است تا چه فرمان صادر 

که  ی نیز هنگامی  که و هنگام شنیدن این سخن، نظام الدین پاسخ داد 
در محضر پیر خود شیخ فریدالدین بوده است، عزم نگارش اقوال پیرش 
که  ی همچنین به روشنی تمام آن بیت فارسی را به خاطر آورد  داشت. و

کرد: فریدالدین نخست بار با آن از او استقبال 
کــرده خــراب  جان هــا  اشــتیاقت   ســیالب 
کــرده کبــاب  دل هــا  فراقــت  آتــش  ای 

کــه ســخت متأثــر شــده بــود، بــرای یــک لحظــه مغلــوب اظهــار  حســن 
که نمونه هایی  احساســات خود شد. اما آن گاه نظام الدین از او خواست 
که خوشبختانه حسن همراه آورده  از یادداشت هایش را به او نشان دهد 
کــرد، امــا از چندیــن جــای خالی  بــود. شــیخ از نــگارش حســن تمجیــد 
که آنها  کرد. حســن توضیــح داد  ] بیــاض[ در آن مســوده اظهار شــگفتی 
که بقیۀ کالم را نمی دانســت؛ یعنی حافظه اش دربارۀ آن  جاهایی اســت 
نکته ها روشــن نبود. ســپس نظام الدین از ســر لطف آنچه فوت شــده بود 
گزارش کامل شــد.15 ایــن تبادل ظریف  گفــت؛ بــه نحوی که این  را بــه او 
بیــن شــیخ و مرید پرده از قصد حســن در نگارش فواید الفــؤاد برمی دارد. 
کــه نظام الدیــن پیش تــر بــر خوانــدن مکتوبــات کهن  درســت همان گونــه 
کنون  کید می نهــاد،16 ا کنار آداب و عبــادات دینی تأ مشــایخ صوفیــه در 
حســن یادداشــت های روزانه اش را به عنوان یاد و خاطرۀ حضور و تعلیم 

شیخش می نگاشت.

ســالیانی سپس تر، گفت و شــنودی دیگر بین حسن سجزی و نظام الدین 
اولیــا گذشــت که نقــش ملفوظات را در مقام متنــی بیش و کم مقدس که 
د 

ّ
ک های دینی بود برجســته کرد. هنگامی که حســن مجل در توافق با مال

نخســت فوایــد الفؤاد را نزد نظام الدین برد، شــیخ آن را با نظر استحســان 
یشــانه نبشــته ای و نام  گفــت: »نیکو نبشــته ای، درو گرفــت و  در مطالعــه 
کرده ای«. شــیخ »از نســبت این حال« بــه نقل نظراتــی مفّصل  هــم نیکــو 
کــه توســط صحابــه روایت شــده اســت و  می پــردازد در بــاب اقــوال نبــی 
کار حســن در تهیه ســخنان خودش را با جمــع و تدوین ادبیات  تلویحــًا 

14. حسن سجزی، فواید الفؤاد، ص49.
15. همو، ص51-50.

16. همو، ص 39.
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که او را دوام صوم ممکن نیســت  کرد  ســخن  راند، حمید عرض داشــت 
ی این است که اشعاری ]متوسط[ به  و به جای مشــغولی ]حق[ پســند و
فارســی بگویــد.23 حمید شــرحی مفصل بــه دســت داده از اینکه چگونه 
کــرد. پس از  جمــع و تدویــن خیــر المجالــس را در 755ق/1354م آغاز 
آنکــه حمیــد از پیــش خود پنج مجلــس را در حلقــۀ چراغ دهلــی در قلم 
کمال استحســانی  آورد، بیــاض خــود را بــه خدمت خواجه بــرد. خواجه 
ارزانی داشــت و مناســب ارزش حفظ و یادگیری فواید مشــایخ حکایتی 
کــه چــراغ دهلــی، ماننــد اغلــب مشــایخ صوفیــه  بلنــد فرمــود. از آنجــا 
ی برگرفتــه از زندگــی یک  دلمشــغول مطالعــه فقــه بــود، الگــوی زندگــی و
فقیــه بود. این حکایت در باب موالنا حمیدالدین ضریِر )»کور«( بخاری 
گردان موالنا شــمس الدین گردیزی  کــه پیش از آنکــه در حلقۀ شــا اســت 
درآیــد، قــرآن و متنی در بــاب احکام نماز ]مقدمه الصلــوۀ[ از بر کرده بود. 
حمیدالدیــن ضریــر که از دروس مبتدیانه به دروس نو پرداخته بود، چون 
کرده و چون موالنا  در مجلس موالنا می نشســت، دامن خود از پیش فراز 
گرد می آورد و به سینۀ خود فرود  َسبق تمام می کرد، او دامن خود از پیش 
کــه در آن میوه های حقیقی فوایِد اســتاد را می برد )دقیقًا  مــی آورد؛ گویــی 
که  کردن ســخنان محمــد)ص(  خالصه کــردن شــیوۀ ابوهریــره در حفــظ 
کــرده بــود(. حمیدالدین ضریر  نظام الدیــن بــرای حســن دهلــوی وصف 
عاقبت توفیق یافت تا بر جای شــیخ بنشــیند و حاشــیه هایی مشــهور بر 
کنــد. حمید قلنــدر با شــنیدن این حکایــت از این  کتــب فقــه تصنیف 
که استاد و مربی  مثال قوت قلب یافت: »بنده نیز پیش خدمت خواجه 
کرد و به جهت حفظ فاتحه درخواســت  و مخدوم من اســت، دامن فراز 
کــرد که هرکه محب و معتقد خواجه نباشــد بــا او محبت نکنم و  و نیــت 
ی او نبینم«.24 حمید با شــوق و  در کوی او نگردم بلکه تا ممکن باشــد رو
گردی عالمانه  شور، دلبستگی خاص خود به چراغ دهلی را با سال ها شا

که در حکایت مذکور وصف شد برابر دانست.

امــا مــا نمی  توانیــم چنــدان بــه فضل فروشــی های حمیــد قلنــدر اعتمــاد 
گــه گاه در اصالح نســخۀ  کــه چــراغ دهلــی  ی حکایــت می کنــد  کنیــم. و
خیر المجالس، حتی در باب مســائل مربوط به لغت عرب صرف دّقت 
که وقتی  کرده اند  گزارش  می کــرد.25 چند تن دیگر از مریــدان چراغ دهلی 
که آن مجالس نادرست اند  گفت  کتاب حمید را دید  شیخ مجالسی از 
یخــت و وقتــی برای اصــالح آنها نگذاشــت.26 خود حمید  و آنهــا را دور ر
گرچه  در دل فکر می کرد که گه گاه از فهم ســخن شــیخ فرو می ماند، اما »ا
ی نتوانــم شــد، امــا آنچــه در فهــم مــن می گنجد بــاری در قلــم آرم تا  حــاو
که در آن  یــادگاری باشــد«.27 پل جکســن با توجه به شــیوۀ »اشــاره وار«ی 

23. Lawrence, Notes, pp.28-30.

24. حمید قلندر، خیر المجالس، ص31.
25. همو، 218.

گیسودراز، جوامع  الکلم، ص134، به نقل از: 26. محمد 
Nizami, Introduction to Khayral-Majalis, p.5, n.2.

27. همو، ص47

دالیل حســن قبول فوایــد الفؤاد چه بود؟ بی گمان حســن قبول این کتاب 
معلــول توفیــق حســن دهلــوی در زنده کــردن حضــور نظام الدین بــود. قلم 
چیره دستانه این شاعر که با ارتباط نزدیک میان مراد و مرید توأم شده بود، 
فواید الفؤاد را تبدیل به عرضه داشتی نظرگیر از ارتباط تعلیمی در طریقت 
چشتیه کرد. با آنکه فواید الفؤاد الهام بخش انبوهی از آثار تقلیدی بود، اما 
از آنها اندک شماری باقی مانده است. چهارتن دیگر از مریدان نظام الدین 
ملفوظات وی را به رشته تحریر درآوردند، اما فقط یکی از این متون، »اثری 

نازل تر« را هنوز می توان به صورت نسخۀ خطی یافت.20 

افــزون بــر این، مفاد تعالیم نظام الدین بدین شــیوه در دســترس عامه قرار 
گرفت و هما ن طور که حسن آرزو داشت، »دلیل راه« بسیاری کسان شد.

در زندگی نامۀ متأخری که به زبان اردو در باب حسن تألیف شده است، 
بــر اهمیــت فوایــد الفــؤاد نــزد خواننــدگان اولیــه آن از نظر شــرح و توضیح 
جزء به جزء فرائض دینی اســالمی، وضوح بخشــیدن به مشکالت عمل 
کید رفته  عرفانــی و اصالح و انکار آداب و ســنن اخالقًا غیرقابــل وثوق تأ
اســت.21 در روزگار معاصــر و درســت برعکس این، محققــان به این متن 
یخــی آن و در نــگاه منحصــرًا  مهــم ملفوظــات بیشــتر بــه دلیــل ارزش تار
دودمانــی مورخــان دربــاری بهــا می دهنــد تا به دلیــل محتــوای دینی آن. 

کرده است. که خلیق احمد نظامی اظهار  چندان 

گفتگوها می توانیم به جامعه قرون وســطی -  گزارش این  به یمن 
گر نه در حــّد کمال، خلق و خوها و نگرانی های  در تمامــت آن، ا
عامــه، تمّنــای درونــی نفس آنهــا، تفکر دینــی در ســطوح عالی و 
دانی آن، آداب و سنن رایج و خاصه به مشکات عامه، نگاهی 
یز  یم. هیچ نوع ادبی دیگری وجود ندارد که به دستاو گذرا بیانداز

کنیم.22 آن بتوانیم نبض عامه مردمان قرون وسطی را احساس 

کــه در وقایــع  یــخ اجتماعــی  متــون ملفوظــات مســلمًا بــر جنبه هــای تار
نگاری هــای دودمانــی مغفــول مانده انــد نــوری تــازه می تاباند، امــا دلیل 
اصلی رواج آغازین آنها توفیقی اســت که در شــرح و توضیح و زنده کردن 

تعالیم صوفیه داشته اند.

گسترش سنت ملفوظات: چراغ دهلی بسط و 
بــا نصیرالدیــن محمــود چــراغ دهلــی، خلیفــۀ نظام الدیــن در دهلــی، 
کید سخت  که از تضاد ذاتی میان تأ ملفوظات خصلتی متفاوت یافت 
متشــرعانه و زاهدانــۀ شــیخ و خامــی و ناپختگــی مؤلــف، حمیدقلنــدر، 
کــه چراغ دهلــی در بــاب موضوعاتی چــون صوم  مایــه گرفــت. هنگامــی 

20. Lawrence, notes, p.45,

ی، کلکته( قس:
ّ
ارجاع به ُدَرر نظامیه )نسخه  خطی فارسی به شمارۀ 183، مجموعه بهار، کتابخانۀ مل

Nizami, “Introduction” in Hamid Alandar, Khayr al-Majalis, p.1.

21. محمــد شــکیل احمد صدیقــی؛ امیرحســن ســجزی دهلوی، حیــات اور ادبی خدمــت؛ لکهنو: 
محمدشکیل احمدصدیقی، ص 271-218.

22. Nizami, Thirteen Century, p 374.
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ژانر ملفوظات تا آن موقع به عنوان الگویی در میان چشــتیان دکن تثبیت 
شده بود. مثالی که حمید قلندر بدین گونه از حافظه نقل می کند، گزارش 
برهان الدیــن غریــب اســت از اینکــه چگونه نصیحتــی معنــوی را از چراغ 
دهلــی، هنگامی که کالهی که نظام الدین اولیــا او را داده بود گم کرده بود 
درخواســت می کنــد و به دســت مــی آورد. چراغ دهلــی از جذبــه ای بیرون 
که برهان الدین غریب هدایای حتی  کرد  آمده بود و به درســتی پیش بینی 

بزرگ تری از نظام الدین دریافت خواهد کرد.34

چــراغ دهلــی پــس از شــنیدن حکایت حمیــد قلندر بر درســتی آن صحه 
نهــاد و وقــت او از به یــادآوردن ماجــرای دوســت دیرینش پس از ســالیانی 
چند خوش شد. حمید دوباره این داستان را به زبانی مطنطن و شورانگیز 
در زندگی نامــه چراغ دهلی که به عنوان ضمیمه به خیرالمجالس الحاق 
کرامت می نامد.35  کرده اســت. در آنجا به وضوح این ماجرا را  شــده بیان 
کــه برهان الدین بــه چراغ دهلی ســخت  حمیــد قلنــدر پیش تــر دیــده بود 
یــد. از این رو به عنوان ســتایندۀ برهان الدین غریب به ویژه  اعتقــاد می ورز
کنش چراغ دهلی به این  مشتاق دیدن مردی بود که از او هم بزرگ تر بود. وا
مداهنــه پرداختــن به موضــوع دیگری بــود.36 با این همه حمیــد قلندر در 
مالقات بعدی با چراغ دهلی نیز به همین منوال ادامه داد و عرضداشت 
یش واصل بود، اما خدمت خواجه  کــرد: »خداوند! موالنا برهان الدین درو
]چــراغ دهلی[ در علم ابوحنیفه اند و در زهد و شــیخی نظام الدین وقت. 
انشــاء اهلل مجالــس خواجــه بنویســم«.37 بــه هرحــال تصویــر برهان الدیــن 
غریــب هــم در آغاز و هم در پایان کتاب خیر المجالس آشــکار می شــود. 
گــزارش می کنــد  کتــاب  حمیــد قلنــدر در یکصدمیــن و آخریــن مجلــس 
کــه حمیــد آن را پیش تــر از زبان  کــه چــراغ دهلــی داســتانی حکایــت کرد 
برهان الدین غریب شــنیده بود. همان شب حمید برهان الدین غریب را 
که کتاب خیر المجالس این وقت تمام شــد  که بدو فرمود  در خواب دید 

و نسخه ای نورانی از آن به حمید مرحمت فرمود.38

شــگفت اینکــه نــه نامــی از خــود حمید قلنــدر و نــه ماجرای ]گم شــدن[ 
نیامــده  غریــب  برهان الدیــن  اصلــی  ملفوظــات  از  یــک  هیــچ  در  کاله 
اســت. در واقــع یک تــن از مریــدان برهان الدین غریب ارتبــاط او با چراغ 
کاماًل متضاد به تصویر کشــیده اســت. مجدالدین  دهلــی را به شــیوه ای 
کار ثبت و ضبِط کشف و  عمادکاشــانی، یک تن از چهاربرادر کاشــانی، 
کرامات برهان الدین را در اثری به نام غرایب  الکرامات بر عهده گرفت.39 

خویشــگی، تذکره نویــس قــرن یازدهــم قمــری/ هفدهــم میــادی، ایــن کتــاب نفایــس  االنفــاس نام 
داشــت )معارج الوالیــة، 347/1، بــه نقــل از Nizami, Khayr al-Majalis, p.1,4(، امــا ایــن امر با توجه 
به ملفوظات برهان الدین غریب که با همان عنوان به قلم رکن الدین کاشانی تحریر شد و به موجب 

روایت حّمادالدین )غرایب، ص3( برادر رکن الدین در دکن مشهور بود به کلی نامحتمل است.
34. خیر المجالس، ص 10-9.

35. همان، ص 285-284.
36. همان، ص10.

37. همان، ص 12.
38. همان، ص 279.

39. مجدالدیــن کاشــانی، غرایــب  الکرامــات، نســخۀ خطــی فریدالدیــن ســلیم، خلدآبــاد. مؤلــف 

تعالیــم چــراغ دهلــی در خیر المجالس  تلخیص شــده و بــر مبنای نقاط 
ضعــف آشــکار مؤلــف آن، »تردیدهایــی بس جــدی« در بــاب صحت و 
کرده اســت.28  اعتبار این متن در مقام ثبت و ضبط تعالیم چراغ دهلی 
که حمیدقلندر  خلیق احمــد نظامی، مصحح خیر المجالــس، می گوید 
هیچ نوع استعداد و قابلیت عرفانی  نداشت.29 ]اما[ حمید قلندر به نوبه 
خود خیر المجالس را با اعتماد به نفس با فواید الفؤاد قیاس می کند و آن 
که برای او اجــری عظیم خواهد  را »فرزنــد دینی« خوش یمــن اش می نامد 
ی بــا وجــود ایــن خرده گیری هــا دربارۀ صحــت و اعتبار،  آورد.30 بــه هــر رو
کتــاب حمیــد قلندر حلقۀ وصل مهمی در ثبت و ضبط تعالیم چشــتیه 
ی در باب چراغ دهلی نقل می کند، از جمله  است. برخی حکایات که و
که  داســتان  موســی و بت پرســت در مجلس سی وششم نشــان می دهند 
صوفیان چگونه مطالب قدیمی را برای به تصویرکشــیدن اوضاع و احواِل 
که بت پرســتی بــه زبان هندی  جدیــد متناســب می کردنــد. در این مورد 
بــا بــت خطاب می کند، چــراغ دهلی اوضــاع و احوال را برای مســتمعان 

مجلس بسی زنده تر می کند.31

کتاب حمیدقلندر از همان آغاز تنش  مهم تر اینکه از منظر این پژوهش، 
خاصــی را بــا متــون ملفوظــات برهان الدیــن غریــب بــه عنــوان رقیبــی در 
یج  کســب جایگاه متون مرجع منعکس می کند. متــون ملفوظات به تدر
که هم مرجعیت دینی  گرفتند  نقش متون مرجِع هنجارگذاری را برعهده 

و هم زهد و تقوی فردی را تعیین می کرد.32 

گفتگوهــا بــا چــراغ دهلــی  ســخن متملقانــه حمیــد قلنــدر در نخســتین 
کــه یکــی از اغــراض او به کرسی نشــاندن برتــری  نشــان دهنده ایــن اســت 
کــه حمید قلندر  سیاســی چراغ دهلی در سلســله چشــتیه بــود. هنگامی 
کــه چراغ  نخســتین بــار بــه مجلس چــراغ دهلی درآمــد، از قضــا روزی بود 
کــرده بود. این  دهلــی ُعرس دوســت دیریــن اش برهان الدین غریب را بر پا 
مراســم در 11 صفــر 755ق / 7مــارس 1345م و هفده ســال قمــری پــس از 
مرگ برهان الدین غریب برگزار شــده بود. حمید قلندر بی درنگ خود را به 
چراغ دهلی معرفی کرد و شیخ را خبر داد که در دیو گیر مالزم برهان الدین 
غریب بوده و در واقع امر سخنان برهان الدین غریب را در ملفوظی مشتمل 
بر بیســت مجلــس در قلم آورده بــود.33 این قول فاش می ســازد که چگونه 

28. Paul Jachson, “Khair Al-Majalis: An Examination, in Islam in India: Studies and 

Commentaries, vol. 2, Religion and Religious Education, ed. Christion W.Troll (Del-

hi: Vikas Publishing House pvt Ltd., 1985)pp. 34-57.

29. K.A. Nizami, Introduction to Khayr al-Majalis, p.6 

)به نقل از جوامع  الکلم، ص135(
30. حمید قلندر، خیر المجالس، ص279. 

که از این متن به دســت  31. همو، 133-124 و جکســن )”Khair al-Majalis”, p.35( در تحلیلی 
گذاشته است. کنار  داده با شتابزدگی بسیار این نوع حکایت را 

32. Kandall A. Folkert, «The “canons” of “Scripture”» in Rethinking Scripture: Essays 

from a Comparative Perspective, ed. Miriam Levering (Albany: State University of 

New York press), pp. 170-79.

33. حمیــد قلنــدر، خیرالمجالــس، ص8-9. از ایــن کتــاب اثــری بــر جــای نمانــده اســت. بــه گفتۀ 
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ی کرد. این نخستین متن نفایس  بیرون آمد نیز از الگوی فواید الفؤاد پیرو
کــه بــه قلــم رکن الدیــن دبیر کاشــانی در   االنفــاس و لطایــف  االلفــاظ بــود 
کتبــر 1331م تا صفر 738ق/ چهل و هشــت مجلــس از محرم 732ق/ا

اول ســپتامبر 1337م تألیف شــده است.42 رکن الدین چندان  که عنوان 
او دبیر بدان داللت دارد، از دیوانیان دستگاه سلطان محمد بن تغلق در 
که با اســتماع تعالیم  دولت آبــاد بود. رکن الدین در مقدمه اثرش می گوید 
یافته بــود که »نه هیچ ســالکی هیچ یک  شــفاهی برهان الدیــن غریــب در
از ایــن ظرایــف و رمــوز را در آثــار مشــایخ ســلف نگاشــته دیــده و نه هیچ 
طالب حقیقی کلمه ای از آن مباحث و نوادر خوانده اســت«.43 درســت 
کــه حســن دهلوی - که خــود او به خلدآباد کوچیــده بود و در  همان طــور 
کالم شیخ ستایش شده بود - سخنان نظام الدین اولیا را جمع و تدوین 
کرده بود، رکن الدین نیز عزم جزم کرد تا گفتارهای برهان الدین غریب که 
او را بــا فخیم تریــن القــاب مخاطب قــرار می دهد را جمــع و تدوین کند. 
رکن الدین به سبکی بسیار مطول تر از کار حسن، بیان می کند که قصد او 
کتاب این است تا ببیند »که مصاحبان عروسان معانی طریق  از تألیف 
]بــه واســطۀ این کتاب[ به شاه نشــین وصــال محبوب حقیقــی راه برند و 
خواســتاران ابکار ظرایف ســلوک بــا خواندن آن بتواننــد در جمال جهان 
ی در  کنند«.44 از این رو و ســتودۀ غایت اصلی شــوق به دیدۀ تأمل نظاره 
اولین مجلس گزارش می کند که این طرح را بر برهان الدین غریب عرضه 
کــرده و شــیخ از صمیــم قلب بــدان رضایــت داده و گفته اســت: »مدتی 
کــه مقّدر  مدیــد ایــن فکــرت در جــان من خلیده بــود و خدای را ســپاس 
کتاب به قلم رکن الدین تحریر شــود«. وانگهی برهان الدین با  که این  کرد 
کرد: کتاب ترغیب  نقل بیتی از نظامی شاعر رکن الدین را به نگارش این 

داشــت تنــگ  نفــس  داُود  دل   چــون 
داشــت آهنــگ  بــم  یــر،  ز ایــن  درخــور 

کلمــات  کــه  بــه عبــارت دیگــر رکن الدیــن در مقــام داود قــرار داده شــد 
کتابــش را شــکل داده انــد.45 حــدودًا مقارن پایــان این بخش  مزامیرگونــه 
که فواید را نگاشته  گفت: »امیرحسن  کرد و  برهان الدین رو به رکن الدین 
کــه شــیخ ]نظام الدیــن[  کــرده اســت: هــر حکایتــی  بدیــن شــیوه عمــل 
کــه شــیخ  می گفــت، رو بــه امیرحســن می کــرد. او ]حســن[ هــر ســخنی 
که  یافت  گفتۀ شــیخ در می گفــت یادداشــت می کرد«. رکن الدیــن از این 
کرده تا همان نقشــی را بــرای برهان الدین بر عهده  ی  اقبالــی بلند به او رو

کرده بود.46 که حسن در ده سال قبل برای نظام الدین ایفا  بگیرد 

کاشــانی، نفایــس  االنفــاس، نســخۀ خطــی فریدالدیــن ســلیم، خلدآبــاد، در  42. رکن الدیــن دبیــر 
کادمی ندوۀالعلماء لکهنو موجود است. کتابخانه آ 135صفحه. نسخه دیگر آن در 

43. نفایس االنفاس، ص3. )متأســفانه به رغم تاش فراوان دسترســی به عکسی از نفایس  االنفاس 
گزیر ترجمه انگلیســی این دو اثــر را در نقل قول های  و غرایــب الکرامــات میســر نشــد. از این رو بــه نا

مربوط به پی نوشت های 43، 44، 54 و 60 به فارسی برگرداندم. مترجم(.
44. همان.

45. همان، ص4.
46. همان، ص 10.

کــه در اولیــن مالقات  گــزارش بــر ایــن عقیده اســت  مجدالدیــن در ایــن 
برهان الدیــن غریــب و چــراغ دهلــی، برهان الدیــن فــورًا قابلیــت عظیــم 
کــه به هوش  یافــت و بــه او هشــدار داد  روحانــی چــراغ دهلــی جــوان را در
باشــد و ارشــاد و راهبری نظام الدین را غنیمت شــمارد و بدین نحو مربی 
باشــد نــه ملتمس.40 مجدالدین داســتانی نیز نقل می کنــد که به موجب 
کــه احــوال و مقامات نفــوس در پــس از مرگ را  آن چــراغ دهلــی می گویــد 
گرفته اســت.41 اشــارات حمید نشــان گر رقابتی  از برهان الدیــن غریب فرا
کــز تأسیس شــده توســط مریــدان مختلــف  کــه می بایســت در مرا اســت 

نظام الدین اولیا پدید آمده باشد.

عباراتــی  دهلــی  چــراغ  مریــدان  از  دیگــر  تــن  چنــد  ســپس تر،  ســالیانی  
یخیت  کار بردند. قطع نظر از تار طعنه آمیز در باب برهان الدین غریب به 
کاله ]نمدیــن[، شــهرت نامعمــول ایــن داســتان و  ماجــرای ]گم شــدن[ 
کی اســت از  عبــارت مداهنه آمیــز حمید قلنــدر در باب چراغ دهلی، حا
طرح و نقشــه ای اندیشــیده برای برکشــیدن چراغ دهلی به مقام و مرتبتی 
کنار زدن برهان الدین غریب. تکیه  محوری در طریقت چشتیه به بهای 
کید رسمی بر  بر تفّوق یک همپیر بر دیگری شاید نتیجۀ اجتناب ناپذیر تأ

مرجعیت و اقتدار شیخ صوفی بود.

گسترش ملفوظات: برهان الدین غریب بسط و 
گزارش هــای موجــود از ادبیــات اولیــه ملفوظــات، متن هــای غالبــًا  بیشــتر 
غریــب  برهان الدیــن  حلقــۀ  از  کــه  می گیرنــد  نادیــده  را  چاپ نشــده ای 
اصلــی  مریــد  دیگــر  برهان الدیــن،  آمده انــد.  بیــرون  )738ق/1337م( 
نظام الدیــن، در رأس صوفیانــی بود که در کوچ اجباری نخبگان مســلمان 
دهلــی بــه دکــن، پایتخــت دولت آبــاد، شــرکت داشــت. شــگفت اینکه با 
وجود محبوبیت منتجب الدین، برادر برهان الدین؛ در دکن هیچ نشانی از 
متون ملفوظاتی که وی در ثبت و ضبط تعالیم نوشــته اســت وجود ندارد. 
منتجب الدین را تنها از طریق افسانه ها می شناسیم. پیش از این دیدیم که 
کی از وجود سنت گسترده  گزارش حمید قلندر از تألیف خیر المجالس حا
ملفوظات در میان چشــتیان دکن بود. بدون ارزیابی و درنظرداشــتن دامنه 
وسیع متون ملفوظاتی که به قلم مریدان برهان الدین غریب در دکن به رشته 
تحریر درآمده  است، غیرممکن است درکی تمام و کمال از خاستگاه های 

این ژانر نگارش های صوفیانه در میان چشتیه حاصل کنیم.

کــه از حلقــۀ برهان الدیــن غریــب  نخســتین و بســا مهم تریــن ملفوظاتــی 

یــد کــه ایــن کتــاب پــس از  نفایــس  االنفــاس رکن الدیــن و احســن  االقوال  در دیباچــۀ کتــاب می گو
حماّدالدیــن نوشــته شــده اســت و عبــارات کلیشــه ای دعایی کــه در بــاب برهان الدیــن غریب به 
 با 

ً
کــه این کتاب پس از مــرگ برهان الدین احتماال کی از این اســت  کار بــرده )طیــب اهلل مرَقَده( حا

اضافاتی در حدود 766ق/ 1364/ 1365م( به نگارش درآمده است.
40. غرایب  الکرامات، ص14. این ماجرا که با عنوان نخستین مکاشفه در این کتاب دیده می شود، 
اهمیتی بسزا دارد و عاوه بر این  خاف حکایتی را نشان می دهد که حمید قلندر در صدر کتابش 

رده است. آو
41. همان، ص31.
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14. در اثر عبادات اولیاء
15. در احوال عاشقی

16. در آداب قبول کردن فتوح
ی گردانی از مصرف مال حرام 17. در رو

18. در آداب توکل، صبر و تحمل فقر و جوع
19. در باب اصحاب فضیلت و قناعت

20. در فضیلِت عزلت
21. در فضیلت توافق و بّر

22. در باب فقیر و غنی
گدایی 23. در نکوهش 
24. در فضیلت احسان

25. در فضیلت صالۀ
26. در آداب مجلس سماع

کرامات برهان الدین غریب 27. در 
یاهای اصحاب برهان الدین غریب 28. در توضیح رؤ

کالم شیخ در حق مریدان خود 29. در 

ایــن دســتینۀ صوفیانــه زیر هر فصــل، مجموعــه ای از اصــول و روش ها را 
که معمــواًل همراه با یک  در ســخنان برهان الدیــن غریب عرضــه می کند 
که از احوال مشــایخ برگرفته شده و »برهان« )بازی ای  نمونه عینی اســت 
با نام شیخ برهان الدین غریب( بر آن اصول و روش هاست. برخی از این 
اقــوال هنــوز خصایص متمایز گفتار و نه تألیفی مکتوب را دارند بنابراین 
گفتــاری دارد.48 در ســرآغاز  کامــاًل  ســخنان برهان الدیــن غریــب لحــن 
که  بیشــتر فصل ها، برهان الدین با مجموعه ای متفــاوت از القاب فخیم 
کتاب  متناســب با موضوع آن فصل  هســتند معرفی می شود. عنوان این 
لت: 33( برگرفته شده که هم بر استماع قول  از دو آیه قرآن )ُزَمر: 18 و ُفّصِ
کید دارند. این متن که در ســال درگذشــت  احســن و هم بر عمل به آن تأ
برهان الدین غریب )738ق/1337م( آغاز شده بود، از حسن اتفاق در 

هیأت ترجمۀ عالمانه ای به زبان اردو نیز در دسترس است.49

کیــد می کند،  در حالی کــه احســن  االقــوال دوبــاره بــر تعالیــم صوفیانــه تأ
از نفایــس  االنفــاس رکن الدیــن بــه عنــوان متــن ملفوظات تقلیــد می کند 
کیــد احســن  االقــوال بــر اعمال و  و دعــوی مرجعیتــی هماننــد آن دارد. تأ
روش هــای اجتماعی، اخالقی، روان شــناختی و شــعایری اســت )فصل 
که از هر نظر طوالنی ترین فصل است(.  بیســت و پنجم، در باب عبادات 

 )no( »( بــه صورت منفــی )قس: »نخیــرnot( بــه جــای نــه )good( بــرد واژۀ خیــر 48. بــرای مثــال کار
در فارســی جدیــد(، برای دفع نحســی به صورت عبــارت »خیردانم« )نمونه های اندکی در احســن 
 االقــوال، برگ هــای 14، 44-68 دیده می شــود(. این عادت گفتاری را هنــوز می توان در پنجاب و 

کرد. زی مشاهده  ترکیه امرو
49. حّمادالدیــن کاشــانی چشــتی؛ احســن  االقــوال اردو المعــروف بافضــل المقــال، ترجمــه محّمد 
عبدالمجیــد؛  حیدرآبــاد: 1342،  تجدید چاپ، معراج: انتشــارات گنج بخش 1987(. در شــمار 
قابل توجهی از روش ها تفاوت های قابل ماحظه ای میان نسخۀ خلدآباد و ترجمه اردوی آن دیده 

کتاب هست و در دیگری نیست. که در یکی از این دو  می شود 

رکن الدیــن کاشــانی درســت هماننــد حســن دهلــوی قصــدش ایــن بــود 
تــا تعالیــم شــیخش را به درســتی انتقال دهــد. نفایس  االنفــاس متضمن 
داســتان های  می شــد،  برهان الدیــن  از  کــه  پرســش هایی  گفتگوهــا، 
کید  افســانه ای و شــخصی و شــرح و تبیین و انجام تکالیف شــرعی با تأ
بــر آداب صوفیانــه و تفســیر آنهــا ]از این تکالیف[ اســت. بــا آنکه از چند 
کید بر پیر  تن از نخســتین صوفیان چشتی ذکری رفته است، بیشترین تأ
که در هــر صفحه ای ذکر او به میان آمده  برهان الدین، نظام الدین اســت 
اســت. سرشــناس ترین چهره پس از نظام الدین در سخنان برهان الدین 
غریــب، »شــیخ بــزرگ« فریدالدین گنج شــکر اســت. فواید الفــؤاد تأثیری 
ژرف بر برهان الدین غریب و نیز بر دیگران مریدان نظام الدین نهاد و خود 
الگویــی قــرار گرفت که در ثبت و ضبط تعالیم خــوِد برهان الدین غریب 
گزینــش قالــب خاطــرات روزانه و حفظ خصلت شــفاهی آن  و حتــی در 

مشتاقانه دنبال شد.

متن های بعدی ای که به قلم مریدان برهان الدین غریب نگاشته شدند، 
خصلتــی بســیار ادبی تــر یافتنــد و در حالی کــه همچنــان خصلت هــای 
شــفاهی داشــتند، ســاختار ملفوظــات مبتنــی بــر خاطــرات را بــه ســود 
یکــردی نظام مندتر، احســن  کنــاری نهادنــد. معّرف رو ژانرهــای دیگــر به 
کــه بــه خامــۀ حّمادالدیــن کاشــانی )درگذشــته   االقــوال بــود؛ ملفوظاتــی 
کتاب مشــتمل  761ق/ 1359م(، بــرادر رکن الدین، تألیف شــد.47 این 
است بر 29فصل - با عنوان »قول« - که همه جنبه های عمل صوفیانه را 

گزیدۀ آنها بدین قرار است: که  در برمی گیرد 
1.  در روش های مشایخ طریقت و سنن ارباب حقیقت

2. درآداب مجالس شیخ 
3. در ایمان راسخ مریدان به شیخ و دیگر زهاد

4. در آداب مشتاقان در حضور شیخ
5. در آداب بیعت و توضیح نیات مردمان و شرایط مریدی

6. در فضیلت متابعت از شیخ
7. در توضیح محافظت خلعت و دیگر ُتَحف شیخ

8. در تربیت نفس
9. در فضیلت اعمال حسنه
10. در فضیلت اخالق نیک

کرامات اولیاء 11. در اظهار عظمت و 
12. در فضیلت صوم

13. در فضیلت صدق

کاشــانی، احســن  االقــوال، نســخۀ خطــی در مجموعــه آقــای فریدالدیــن ســلیم،  47. حّمادالدیــن 
خلدآبــاد، مشــتمل بر 149 برگ که به قلم فیض محمدبن حافــظ امین در 1130ق/ 1718م کتابت 

شده است. نسخۀ دیگر در مجموعه خ.ا. نظامی علیگر نگهداری می شود. قس:
Khaliq Ahmad Nizami, “A Note on Ahsan-al-Aqwal”, Journal of the Pakistan Histori-

cal Society 3(1955), pp. 40-44.

نســخه های بیشــتر در علیگــر )بــه شــمارهFm 318( و دانشــگاه عثمانیــه )شــماره های 48 و 1479( 
موجود است.

مکتوب شدن تعالیم شفاهی در طریقۀ چشتیۀ متقدم
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که  کردند  ی اصــرار  نافــذ شیخ االســالم فراهــم ســازد«.54 دوســتانش بــه و
کند. از آنجا  کردیم تأّســی  که آثارشــان را پیش تر توصیف  بــه دو بــرادرش 
کــه جملگــی آنها مکــرر ثنــای برهان الدین غریــب می گفته انــد و از او یاد 
کرامات و مکاشفات  که شرح  کتابی  می کرده اند، هیچ تحفه ای بیش از 

کرده باشد برای آنها مایه شعف و شادی نمی تواند بود. شیخ را ثبت 

مقدمه کتاب با روایت مفصل ریاضات شاّقی ادامه می یابد که برهان الدین 
غریب را قادر ساخت تا به قدرت ها و معرفتی نایل شود که قسمت اعظم 
این کتاب را دربرگرفته اند.55 تمرکز این کتاب بیشــتر بر برهان الدین غریب 
اســت تــا بــر تعالیم وی. شــیوه ای کــه مجدالدیــن را به نــگارش این کتاب 
کــی اســت از اینکه قصــد او در وهله اول اظهــار اخالص و  برانگیخــت، حا
ارادت بــود. بــا ایــن وصف، کرامــات برهان الدین غریب در قیــاس با وقایع 
موهوم و عجیب و غریب که در ملفوظات جعلی مجال شــرح یافته کاماًل 
گاه اســت که تخیل عامه بــه این گرایش  معمولــی اســت. وی خود کاماًل آ
دارد کــه وقایعــی از قبیــل شفابخشــی را به دعای مشــایخ منســوب بــدارد، 
امــا وی مســئولیت خــوارق عاداتــی از این دســت را یکســره از خود ســلب 
کرامات را مانعی در سر راه مقصود در شمار می آورد.56 در غرایب  می کند و 
 الکرامات هیچ گزارشی از طی االرض )teleportation( یا زیارت های شبانه 
در مکــه دیــده نمی شــود. از چهــارده واقعه ای کــه به عنــوان کرامت وصف 
شــده، جملگــی کمابیــش مربــوط بــه علــم غیب اولیــا بــه آینده اســت.57 
حــال آنکــه »مکاشــفات« نوزده گانه عمدتــًا وقایعی از نوع اشــراف بر ضمایر 
اســت.58 در واقع اینها کرامات تعلیمی بود و گواهی هایی بر انتقال تعالیم 
صوفیانۀ شیخ. مریدان برهان الدین غریب به وضوح شوقی عظیم به چنین 
موضوعاتی داشتند؛ چرا که مجدالدین بعدها تکمله ای از مجموعه روایاتی 
زیــر عنــوان باقیات  الکرامات نگاشــت که از قــرار معلوم اثــری از آن برجای 
نمانده است.59 به هر روی، خطاب این اثر در وهلۀ نخست به مریدان شیخ 
است: »مریدان حضرت ایشان از مرتبۀ مریدی به رتبت شیخی رسیدند و 
آنهایی که او پذیرفت شان، جهان را دگرگون کردند و چون نظر بر روی مبارک 

حضرت ایشان دوختند، بر معاصی شان رقم عفو کشیده شد«.60

این کتاب همانند اولیانامه هایی با دامنه محدودتر شــیخ را دارای قدرت 
اشراف بر ضمایر مریدان و توان شفاعت ایشان نزد خداوند نشان می دهد.

کتــاب ملفوظــات مربــوط بــه برهان الدیــن غریــب نیــز بــه قلم  چهارمیــن 

54. همو، ص3.
55. همو، ص 12-6.

56. نفایس  االنفاس، صص 100و123.
57. غرایب  الکرامات، صص17-18، 22، 39، 43، 45، 46، 49، 74 و 75.

58. همو، صص 13-16، 18، 23، 25، 26، 28، 30، 33-35، 37، 39، 42-44 و 47.
59. مــن از وجــود هیــچ یک از نســخه های ایــن متن مطلع نیســتم، امــا نقل قول هایی از آنهــا در روضة 
االقطــاب المعــروف بمظاهــر آصفیه  )لکهنو: انتشــارات دلگداز، 1931م(، اولیانامــۀ جدید رایج در 
باب صوفیان خلدآباد به زبان اردو اثر رونق علی آمده است، نیز در یادداشت های مترجم بر اولیانامه 

روضة  االولیاء غام علی آزاد بلگرامی )صص 13، 19، 25، 31-32، 41، 45، 86 و 135(.
کاشانی، غرایب  الکرامات، ص12. 60. مجدالدین 

تنهــا ســه فصل آخر اســت که بــه کرامات و احــوال برهان الدیــن غریب و 
مریدانش اختصاص داده شــده اســت. طــرح نظام مند این اثــر به همان 
کــه آثار نوشته شــده در قالب  انــدازه شــخصیت مؤلــف را پنهان می دارد 
کــه برهان الدین  کــه در پایان، مؤلــف برمال می ســازد  خاطــرات. هرچنــد 
غریــب به دعا از خدا خواســته اســت که َحّمادالدیــن در زمان حیات به 
مقام والیت رســد )این مطلب اشــارت دارد بر اینکه دعــای برهان الدین 
غریــب اجابــت خواهــد شــد(.50 گویــا مؤلــف بعدها ایــن کتاب را شــاید 
کرده اســت و محتوای  هنــگام تألیــف ســه  بخش آخــر آن از نو تصحیــح 
زندگی نامــه ای آن به خوبــی بــا خــود موضــوع عملــی بیست و شــش فصل 
اول تناســب ندارد. حمادالدین در فصل بیســت و هفتم از کتاب غرایب 
کــه بی گمان   الکرامــاِت بــرادرش مجدالدیــن نقــل قــول می کنــد؛ کتابــی 
دیرتر از تصحیح اصلی احسن  االقوال تألیف شد.51 زبان مقدمه احسن 
 االقوال ســخت متأثر از مقدمۀ نفایس  االنفاس رکن الدین اســت و برخی 
عبــارات را تقریبــًا لفظ به لفظ نقل می کند. حمادالدین به نحوی بســیار 
دقیق از شیوۀ بیان رکن الدین تقلید می کند، اما آرایه های بالغی بیشتری 
ی بــه جّد عقیده دارد که هرگز هیــچ متن مکتوبی به  بــر آن می افزایــد.52 و
که در این رســاله می تــوان یافت اشــاره نکرده  ژرفــای عمیــق معرفتــی ای 
گرچــه نظم موضوعــی این اثر ظاهــرًا از طرح خاطره نــگاری فواید  اســت. ا
که  الفؤاد دور افتاده اســت، احسن  االقوال به واسطه نمونه های عینی ای 
بــرای هــر اصل و روشــی عرضه می دارد، عطف توجه اساســی به شــیخ را 

همچنان به عنوان تجسم تعالیم ]صوفیه[ حفظ می کند.

که به قلم یک تن ]دیگر[ از اعضای این خانوادۀ  ســومین متن ملفوظات 
عجایــب  المکاشــفات  و  الکرامــات  غرایــب  شــد،  نگاشــته  برجســته 
که تقریبــًا در مقوله اولیانــگاری روایی  مجدالدیــن کاشــانی بــود.53 اثری 
یخ نگارش ایــن کتاب معلوم نیســت، عبارات  گرچــه تار قــرار می گیــرد. ا
کلیشه ای دعایی که برهان الدین غریب را مخاطب قرار داده اند، داللت 
کتاب پس از مرگ برهان الدین آغاز شده است.  که نگارش  بر این دارند 
مجدالدیــن در مقدمــه اش بر کتاب اظهار مــی دارد که مدتی طوالنی فکر 
کالم  کتاب را در ذهن می پرورانده و اینکه »او باید دفتری از  نگارش این 

50. حّمادالدین، احسن  القوال، برگ 147.همو، برگ 141.
51. همو، برگ 141.

52. همو، برگ 4.
53. مجدالدیــن کاشــانی، غرایــب  الکرامــات و عجایب  المکاشــفات، نســخۀ خطــی در مجموعه 
آقــای فریدالدیــن ســلیم، خلدآباد، مشــتمل بر 83برگ. این نســخه در اول محــرم 1315ق )2ژوئن 
یــل 1900م( انجــام یافته که توســط محمد ولی اهلل  1897( آغازشــد و 15ذی القعــدۀ 1317ق )16آپر
ولد حاجی ولی محمد با خطی ناخوش کتابت شــده اســت. نســخۀ دیگر در کتابخانه موزه ســاالر 
جنگ، حیدرآباد، به شــمارۀ ms876 تراجم فارســیه موجود اســت. گمان می رود که نســخه ای نیز 
در کتابخانــه نســخه های خطــی شــرقی دولتی آندراپــرادش، حیدرآبــاد، )کتابخانه آصفیه ســابق( 
کــه نســخه ای در کتابخانــه خانقاه  ر نشــد. گزارش شــده  موجــود باشــد، امــا دسترســی به آن مقدو
زارت اوقاف ماهاراشترا نگهداری می شود(، اما  زه توســط و رنگ آباد موجود اســت )امرو کی او پانچا

که در 1981م انجام دادم بی ثمر بود. قس: یی  جستجو
” Litray Treasures of Aurangabad”, Islamic Culture XVI (1942)’p.451, note
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کــه رکن الدیــن در شــمایل  االتقیــا گنجانــده  کامــل نشــد.65 موضوعاتــی 
اســت، مســتمعانی خاص از میان صوفیان درس خوانده را مخاطب قرار 
می دهــد. از دو بخــش اصلــی کتاب، اولی متضمن بحثی اســت در 52 
فصــل در باب شــعائر اســالمی و مقامــات باطنی تصــوف. دومین بخش 
تحلیلی اســت از احوال عرفانی. بخش های ســوم و چهارم در باب کالم 
کم حجم اند  کــه در قیاس بــا بخش های قبل بســیار  و انسان شناســی اند 
کــه در دســتینه های صوفیــه  و صرفــًا نقــش ضمیمــه دارنــد. همان طــور 
مرســوم اســت، هر فصل با نقــل قول هایی از قرآن و حدیث آغاز می شــود 
گزیده هایــی از آثــار تفســیری، فقهــی، کالمــی و انبوهی از  و بــه دنبــال آن 
منابع صوفیه می آید. حســن قبول شــمایل  االتقیا را می توان از ترجمه آن 
ی دکنی در قرن یازدهــم قمری/هفدهم میــالدی فهمید.66  بــه زبــان اردو
گســترش ملفوظات ناشــی از اشــتمال  نقش خاص این متن در بســط و 
آن بر بســیاری از تعالیم شــفاهی برهان الدین غریب است.67 رکن الدین 
قصــد نداشــته که تنها تألیفــی مبتنی بر منابع مکتــوب فراهم آورد، بلکه 
که از  یگی درکنار تعالیم شفاهی می دیده  ســنت صوفیانه سلف را مرده ر
ی این قصد و نیت را فاش  یافت می کرده است. و برهان الدین غریب در
کــرده اســت: »اقــوال و شــمائل مختلفه اتقیــا و اولیاء و احــوال و خصائل 
نوعه ازکیا و اصفیا خارج  تألیفات و تصنیفات مذکوره از عجائب ذهنی 
کاشــف  مشــکالت  گوهربار و تقریر ُدَرر نثار آن  که از زبان  و غرائب بطنی 
فرقان و مبین معضالت برهان  اعنی پیر و مرّبی شیخ و مبّنی خود سماع 

کند«.68  شده است در این رساله مکتوب و مسطور 

کــه نویســنده  برخــالف ملفوظــات تألیف شــده در قالــب خاطره نــگاری 
]در آنهــا[ بــه بازآفرینــی حضــور زنــدۀ شــیخ اهتمــام دارد، ایــن فــرآوردۀ 
عالمانه ، تعالیم شــفاهی شــیخ ]برهان الدین غریب[ را در ســیاق سنت 
که  یخــی درازدامنــی قــرار می دهد. این فهرســت مرتب و منظــم متون  تار
گرچــه نوعــی متــن مرجــع مســتقل  کتابشناســی آن را تشــکیل می دهــد، ا
محســوب نمی شــود، به متون ملفوظات چشتی اعتبار دینی می بخشد. 

که اهمیت منابع شفاهی را نیز به رسمیت می شناسد. در همان حال 

65. شــمس قــادری، اردو قدیــم؛ لکهنــو: تج کومــار، 1967م، ص 118-119، به نقــل از ترجمه اردوی 
یسندۀ عهد قطب شاهی در 1078ق/ 8-1667م. نسخۀ  شــمایل  االتقیا به قلم میران  یعقوب، نو
خطــی به شــماره 663 تصــوف اردو، مجموعه آصفیه، همو، ضمیمــه، ص 56-57 که گزیده ای 
کا  یــی را می توان در ســیده جعفر، دکنــی نثر  از آن بــه دســت می دهــد. نمونــه مشــروح تر ترجمه اردو
یــو، 1983م. ص 104-120. پژوهشــگری در دانشــگاه  انتخــاب دیــد. دهلــی نــو، طریقــی اردو بور
رنگ آباد بر مبنای ترجمه اردو، ترجمه ای جدید به زبان هندی از شمایل  االتقیا آمادۀ  ماراتوادا در او

چاپ ساخته است.
66. از برهان الدیــن غریــب شــانزده بــار بــا نــام )ص 21، 47، 53، 68، 69، 98، 137، 151، 201، 
232-223، 238، 316، 381، 382، 383 و 384( و شــانزده بــار دیگــر نیــز بــا عبارت »خدمت 
خواجه« )صص 52، 53، 68، 137، 149، 168، 207، 210، 213، 217، 222، 252، 261، 276، 

281 و 418( نقل قول شده است.
67. رکن الدین شمایل  االتقیا، ص4.

68. Lawrence, Notes, pp.21, 97: k. A. Nizami,. The Sarur-u’s-Sudur”, Proceeding of the 

Indian History Congress, Nagpur Session (1959) pp.167-69.

رکن الدین کاشــانی اســت، اما دامنۀ ادبی دانشنامه ای آن تا اندازه ای آن 
کرده اســت.  گزارش اقوال شــیخ ]برهان الدین غریب[ تبدیل  را صرفــًا به 
این رســاله ماندگار به شــمایل  االتقیا و دالیل االنقیا نامبردار است؛ تنها 

که به فارسی چاپ شده است.61 متن از متون خلدآباد 

ســنگی  چــاپ  در  )455صفحــه  کالن  مجموعــه ای  شــمایل  االتقیــا 
که  کمیــاب( و منتخباتــی از مکتوبــات و اخبــار شــفاهی صوفیــه اســت 
کاملــی از موضوعــات مرتبــط بــا اعمــال و افــکار عرفانــی را در بــر  طیــف 
پنجاه  یســت و می گیــرد. رکن الدیــن در مقدمه اش فهرســتی از بیش از دو
تــن از مراجــع قدیم دین و تصــوف آورده که در هر صفحه از این کتاب به 
عنــوان منبــع و با دقت تمــام از آنها نقل قول کرده اســت. این کتاب نامه 
پنج کتاب  شــامل منابع عربی و منابع فارســی، متشکل از حدود هفتادو
کالم و فقــه(  در علــوم دینــی اســالمی متــداول )تفســیر قــرآن، حدیــث، 
کتــاب در بــاب تصوف و پنجــاه منبع  و حــدود یکصــد و بیســت و پنــج 
گویــا از شــماری از ایــن عناویــن  دیگــر دربــارۀ اخبــار شــفاهی اســت.62 
کتــاب دیگر اثری بــر جای نمانده اســت.  غیــر از نقــل قول هایــی در ایــن 
همچنین شمایل االتقیا متضمن پاره هایی از چندین رسالۀ مفقود دیگر 
کاشــانی نگاشــته شــده بود.63  کــه به قلم برادران  در بــاب تصوف اســت 
از ایــن رو کتاب نامــه  رکن الدیــن چیزی اســت که جاناتان. ز. اســمیت از 
آن بــه فهرســت منظــم و مرتب متــون تعبیر می کند و نه نوعــی متن مرجع 
کتــاب بر منابع شــفاهی آن را اثری اساســًا قابل  مســتقل.64 اشــتمال این 
کــه مــرز میان متــن و گفتــار را در  انعطــاف می ســازد. ملفوظــات چشــتی 

می نوردند، به نحو مشهودی در این فهرست نقش اصلی دارند. 

رکن الدین نگارش شــمایل  االتقیا را در زمــان حیات برهان الدین غریب 
کــرد و برهان الدین بر پنج بخــش اول آن مهر تأیید نهاد و رکن الدین  آغــاز 
را لقب »دبیر معنوی« داد، اما این اثر تا زمان نامعلومی پس از مرگ شیخ 

61. رکن الدین بن عمادالدین دبیر کاشــانی؛ شــمایل  االتقیا؛ تصحیح عطاحســین، سلســله اشــاعۀ 
العلــوم، 85، حیدرآبــاد: مطبوعــه اشــرف پرس، 1347. پاره هایــی چنــد از تصحیحــی قدیم تر و تا 
حّدی ناقص به کوشــش شــاه خیرات حسین فردوســی )حیدرآباد: ابوالمعالی، 1326ق/1908م( 
یران ســاخت هرگز  طبع شــد، اما این نســخه به ســبب ســیلی که ســاختمان انتشــارات مذکور را و
کامل نشــد )عطاحســین، مقدمه بر شــمایل  االتقیا، ص4(. چاپ ســنگی اشــرف پرس، از نسخۀ 
مورخ شــعبان 1151ق )نوامبر 1738م( به عنوان نســخۀ اســاس استفاده کرده و آن را با نسخه های 
بیــع االول 1245ق )ســپتامبر 1829م، متعلق به مجموعه  مــورخ صفر 998ق )دســامبر 1589م(، ر
کرده است. نمونه های دیگر  یه 1916م، نسخۀ خلدآباد( مقابله  یبع االول 1334ق )ژانو آصفیه( و ر
عبارتنــد از: نســخۀ خطــی به شــمارۀ 1836 )ِاته(، کتابخانــۀ ایندیاآفیس، لندن و نســخۀ خطی به 

شمارۀ 14/29767 در مجموعه سبحان اهلل، دانشگاه اسامی علیگر، علیگر.
کتاب، ترجمه ای همراه با تعلیقات از این »کتاب نامه« به دست داده ام. 62. در ضمیمۀ الف 

63. این آثار مشتمل اند بر رموز  الوالهین رکن الدین )68 نقل قول(، تفسیر رموز وی )شاید همان کتاب، 
10 نقل قول( و دو اثر از حّمادالدین: حصول  الوصول )6نقل قول( و اسرار  الطریقة )5 نقل قول(. هیچ 
بعید نیست که رسالۀ غریب که مکرر از آن نام رفته )49 نقل قول( به قلم یک تن از اعضای این حلقه 

به تحریر درآمده باشد، ولی در هیچ جا به نویسندۀ حقیقی  آن اشارتی نرفته است.
Jonathan Z,.Smith, “Sacred persistence: Toward a Redescription of Canon”, Imagining Re-

ligion: Frome Babylon to Jonestown (Chicago: University of Chicago Press, 1978) p.45.

64. رکن الدین شمایل  االتقیا، ص3.
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