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نمونه های نخستين آثار تاريخى و عرفانى عصر بهمنى
ـ متين* فيروزه پاپن 

پژوهشگر مستقل؛ متخصص ادبيات فارسى، ادبيات هندوفارسى و مطالعات اسالمى

حاکمان مسلمان هند عهد سلطنت از فارسى به منزلۀ زبان رسمى دربار و زبان فرهنگ 
بنيادگذاران  يعنى  )1347-1537م(،  بهمنى  سلسلۀ  پادشاهان  و  مى کردند  استفاده 
فرزندان  را  خود  هند(،  جنوب  )ناحيۀ  هند  دکن  در  مسلمان  پادشاهان  سلسلۀ  اولين 
بهمن، پادشاه افسانه اى ايران، مي ناميدند. ايشان زبان فارسى را که گواه اجداد و ميراث 
سلطنتى شان محسوب مي شد، قلمرو فرهنگى خويش به شمار آورده و از دانش فارسى 
حمايت مى کردند. آنان به صورت متداول معلمان، شاعران، مورخان، دانشمندان، مباشران 
به  ايرانى که  از مهاجران  و  به دربار خويش فرامى خواندند  را  ايرانى  و رهبران مذهبى 
مملكتشان وارد مى شدند استقبال مى کردند. در اين مقاله به بررسى دو نمونۀ مهم از 
آثار فرهنگى و فكرى زبان فارسى پرداخته شده است که به دورۀ بهمنى مربوط مى شوند. 
نمونۀ اول نخستين روايات تاريخى بازمانده اى است که سلسلۀ بهمنى را مد نظر قرار 
بلندآوازۀ  و  از دانشمندان صوفى  نمونۀ دوم، تفسيرى عرفانى است که يكى  داده اند و 

 )2003 کاليفرنيا،  دانشگاه  در  نزديک  خاور  فرهنگ هاى  و  زبان ها  دکترى  )دانش آموختۀ  پاپن ـ متين  فيروزه 
پژوهشگر مستقل و متخصص ادبيات فارسى، ادبيات هندوفارسى و مطالعات اسالمى است. ايشان در زمانى که در 
هند به سر مى بردند، ويراستارى اين شمارۀ ايران  نامگ را بر عهده داشتند. حوزۀ پژوهشى ايشان مشتمل بر ادبيات 
صوفيه در سده هاى ميانه و اجتماع مسلمانان چشتيه در شبه قاره است. در کنار مقاالت متعدد، عاشقانه هاى احمد 
شاملو، کشف االسرار: زندگى نامۀ خودنوشت روزبهان بقلى و فراسوى مرگ: زندگى و تعاليم عرفانى عين القضات 

همدانى از ايشان منتشر شده است.
Firoozeh Papan-Matin <firoozehpapanmatin@twc.com>

منتشرنشدۀ  مقالۀ  از  بلورى  کاوه  ترجمۀ  جستار  *اين 
 Early Instances of Persian Historical and Mystical
Scholarship of the Bahmanid Era است که پس از 

ويرايش  و  ـ متين  فنى  فيروزه پاپن  و  تاريخى  تغييرات 
وحيد طلوعى به چاپ مى رسد.
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Bahmanid Era,” Iran Namag, Volume 1, Number 3 (Fall 2016), 120-140.
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اوايل عهد بهمنى در اختيار گذاشته است. اين دو نمونه نشان دهندۀ تأثير علوم فارسى بر 
فرهنگ تاريخ نگارى و آموزه هاى عرفانى اين دوران است. در اين مقاله استدالل مى شود 
که زبان فارسى عالوه بر اينكه ابزارى براى پرداختن به ژانرهاى فارسى تاريخى، ادبى 
و عرفانى تثبيت شده بود، به تبار نويسندگان و پادشاهانى هم گواهى مى داد که اصل و 

نسبشان به ايران زمين و پدران و استادان مسلمان آنان در ايران برمى گشت.

نويسندگان  از  تن  سه  همت  به  بهمنى  سلسلۀ  از  موجود  تاريخى  روايات  قديمىترين 
ايرانى تبار که در خدمت حاکمان دکنى بعد از دورۀ بهمنى بودند به رشتۀ تحرير درآمد. 
اين آثار عبارت اند از تاريخ برهان مآثر، تذکرةالملوك و تاريخ فرشته. نويسندگان اين آثار، 
يعنى سيدعلى بن عزيزاهلل طباطبا، رفيع الدين ابراهيم شيرازى )1545/1540-1628م( و 
محمدقاسم هندوشاه استرآبادى )1570-1620م(، در زمان خود تاريخ نويس دربار بودند 
و هر سه نفر آنها از طرف فرمانرواى دورۀ خود مأمور شده بودند تاريخ محلى پادشاهان 
مسلمان دکن را ثبت کنند. طباطبا تاريخ برهان مآثر را بين سال هاى 1592 تا 1596م، 
به  مى کرد،  )ح. 1591-1595م( خدمت  دوم  نظام شاه  برهان  دربار  در  که  زمانى  يعنى 
نگارش درآورد و نام برهان شاه را در عنوان کتاب ذکر کرده است. اما دو شرح تاريخى ديگر، 
يعنى روايت تاريخى رفيع الدين ابراهيم شيرازى، تذکرةالملوك، که بين سال هاى 1609 تا 
1612م تأليف شد و همچنين تاريخ فرشته که بين سال هاى 1606 تا 1611م به نگارش 
ابراهيم عادل شاه دوم )ح. 1580-1627م( به رشتۀ تحرير درآمدند.  درآمد، به سفارش 
ابراهيم عادل شاه دوم پادشاه ملک بيجاپور، در مجاورت قلمرو برهان شاه، بود و رقيب او 
به حساب مى آمد. در ادامۀ بحث خواهيم ديد که اين متون تاريخى، همچون ديگر آثار 
اين عهد، از مدل تاريخ نگارى خالقى تأثير پذيرفته اند که تاريخ نويسان ايران زمين در دورۀ 
تيموريان و بعد از آن ابداع کردند. در اين ژانر، پيوند تاريخ با ادبيات بيشتر و استفاده از 
آرايه هاى ادبى رايج بود و عالوه بر اين، به شعر و مخصوصاً به شاهنامه ابوالقاسم فردوسى، 
حماسه سراى برجستۀ ايرانى، توجه ويژه اى مى شد. تاريخ نگاران بحث ما با زبان فارسى و 
ادبيات حماسى آن آشنايى داشتند و همچنين، سنت شعر حماسى هند را مى شناختند و 
با آثار معيار هندو، يعنى رامايانا و مهابهاراتا، آشنا بودند. عالوه بر اين، آنها به سبكى تمايل 
داشتند که تاريخ نويسان دورۀ تيموريان براى روايت تاريخ حاکمان جهانگشا به کار مى بردند 

و آن را مناسب تاريخ نگارى پادشاهان قدرتمند دکن مى ديدند.

سيدعلى بن عزيزاهلل طباطبا، نويسندۀ تاريخ برهان مآثر، مى گويد کمى پيش از آغاز نبرد 
نالدورگ در اواخر سال 1582م، از عراق به دکن رفته و به خدمت پادشاهان قطب شاهى 
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از زندگى خود به دست مى دهد، دقيقاً  درآمده است.1 طباطبا در شرح مختصرى که 
مشخص نمى کند چه زمانى وارد دکن شده است، اما ظاهراً دورۀ حضور او در دکن با 
سال هاى پايانى حكومت ابراهيم قطب شاه )ح. 1550-1580م( مصادف بوده است. اين 
نكته را مى شود از خالل توضيحاتى که دربارۀ دورۀ حضورش در خدمت قطب شاهيان 
عرضه مى کند، و به ويژه از توضيحاتش دربارۀ محمدقلى قطب شاه )ح. 1580-1611م(، 
استنباط کرد.2 طباطبا که به چشم خود شاهد نبرد نالدورگ )نبرد عادل شاهيان در برابر 
جبهۀ متحد نظام شاهيان و قطب شاهيان( بوده، مى گويد او اين واقعه را از باالى تپه اى 
در کنار ارباب و حامىاش، محمدقلى قطب شاه، تماشا مى کرده. به همين سبب است که 
او به خود افتخار مى کرد که توانسته بود به محض ورود به سرزمين هند از مصاحبت 
پادشاهان برخوردار شود و تحرير تاريخ آنها را به عهده بگيرد. زمان نگارش تاريخ برهان 
در  که  کرد،  مكان  نقل  نظام شاهيان  دربار  به  طباطبا  که  برمى گردد  دوره اى  به  مآثر 
مجاورت دربار قطب شاهيان بود، و به خدمت برهان نظام شاه دوم درآمد که سفارش اين 
کتاب تاريخى را به او داد.3 نامى که او براى اين کتاب انتخاب کرد، يعنى تاريخ برهان 
ارزش عددى  بود.  نظام شاه دوم  برهان  از  نشان قدردانى و سپاس گزارى طباطبا  مآثر، 
نام برهان نظام شاه بر اساس حروف ابجد معادل سال 1000ق )1592م( است، يعنى 
همان زمانى که قطب شاهيان شهر حيدرآباد را بنا نهادند و آن را تا حدى همچون شهر 
زمان  را  سال 1592م  نيز  طباطبا  کردند.4  طراحى  ايران،  پادشاهان  پايتخت  اصفهان، 
دورۀ  سه  به  را  مآثر  برهان  تاريخ  او  است.  کرده  اعالم  تاريخى اش  کتاب  نگارش  آغاز 
زمانى تقسيم مى کند که عبارت اند از 1. بهمنى هاى گلبرگه، 2. بهمنى هاى بيدر، و 3. 
پادشاهان احمدنگر. طباطبا نگارش اين کتاب تاريخى را تا پيش از آغاز سال 1596م 
اثر همان  اين  نهايى  بود که نسخۀ  ابوطالب، معتقد  اما پسر طباطبا،  اتمام رساند،5  به 
نسخۀ تجديدنظرشده اى است که او )ابوطالب( در سال 1628م به روزرسانى و تكميل 
پدرش  تاريخى  کتاب  در خصوص  ابوطالب  عملكرد  که  است  توجه  قابل  است.6  کرده 
مشابه نحوۀ کارى است که تاريخ نگاران برجستۀ عهد تيموريان و دورۀ بعد از آن صورت 

مطبع  )دهلى:  مآثر  برهان  تاريخ  طباطبا،  على  1سعيد 

جامعه دهلى، 1936(، 535-534.
2طباطبا، تاريخ برهان مآثر، 535-534. 

3طباطبا، تاريخ برهان مآثر، 10، نام برهان شاه در عنوان 

خود  برهان شاه  که  معناست  اين  به  اين  و  آمده  کتاب 
برهان مآثر است.

شهرهاى  از  حيدرآباد  شهرى  طراحى  و  4معمارى 

متفاوتى تأثير پذيرفته بود و اصفهان نيز در آن ميانه 
يكى از آن شهرها بود. 

5Richard Eaton, “Historical Introduction to 
Firuzabad, Palace City of the Deccan,” in Essays 
on Islam and Indian History (New Delhi: 
Oxford University Press, 2002),  176.

6برهان مآثر، 632. ابوطالب در پايان اين نسخه، تاريخ 
اتمام نگارش اثر را پنج شنبه 22 محرم 1038ق ثبت 

کرده است.
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مى دادند: آنها بر حجم رويدادنامه هايى که نياکان بالفصلشان مى نوشتند مى افزودند و 
اين آثار را روزرسانى مى کردند. براى مثال، ظفرنامه اثر نظام الدين على شامى )م. 1411 
يا 1412م(، که به زندگى تيمور و دوران حكومت او مى پردازد، مبناى دو کتاب تاريخى 
شام الحسن  آنها  از  يكى  افزودند.  کتاب  اين  به  مطالبى  يک  هر  که  بود  ديگر  مجزاى 
نوشتۀ تاج الدين سلمان اصفهانى بود و ديگرى ذيل ظفرنامۀ شامى نوشتۀ حافظ ابرو )م. 
1430م(. از ديگر نمونه هاى معروف مى توان به خواندمير )م. 1534 يا 1535م( اشاره 
کرد که کتاب روضة الصفاء فى سيرةاالنبياء والخلفاء، مجموعه اى هفت جلدى از حوادث 
دربار  مشهور  مورخ  )م. 1498م(  ميرخواند  پدربزرگش،  که  کرد  کامل  را  تاريخ جهان 

تيموريان در سمرقند، آن را تأليف کرده بود.

ابراهيمى يا همان تاريخ نورس نامه که به تاريخ فرشته معروف  تذکرةالملوك و گلشن 
است يک دهه بعد از تاريخ برهان مآثر به رشتۀ تحرير درآمدند. اين دو کتاب تاريخى 
تقريباً هم زمان با هم و در يک دربار سلطنتى نوشته شدند. رفيع الدين ابراهيم شيرازى 
اتمام رساند و محمدقاسم  به  تا 1612م  نگارش تذکرةالملوك را بين سال هاى 1609 
هندوشاه استرآبادى، معروف به فرشته، تاريخ فرشته را بين سال هاى 1606 تا 1611م 
تأليف کرد. رفيع الدين در زمان کودکى از شيراز به هند نقل مكان کرد و در 20 سالگى 
در دستگاه حكومت على عادل شاه )ح. 1558-1580م( استخدام شد. رفيع الدين پس 
ابراهيم عادل شاه دوم، درآمد؛ پادشاهى  از على عادل شاه به خدمت جانشين او، يعنى 
او تقديم کرد. رفيع الدين در طول دوران خدمتش در دستگاه  به  را  که تذکرةالملوك 
حكومت عادل شاهيان که حدوداً 40 سال به طول انجاميد، هم در ِسَمِت والى بيجاپور 
انجام وظيفه کرد و هم در مقام سفير عادل شاهيان در شهر احمدنگر، مرکز حكومت 
نظام شاهيان، که از 1596 تا 1597م، 14 ماه در آنجا اقامت گزيد.7 انتصاب رفيع الدين 
به مقام سفارت درست هم زمان بود با دوره اى که طباطبا با حمايت برهان نظام شاه دوم 
کار نگارش کتاب تاريخى اش را به اتمام رساند. رفيع الدين با تاريخ برهان مآثر آشنايى 
داشت و نويسندۀ آن را، که همچون خودش مهاجرى ايرانى و بانفوذ و شيفتۀ تاريخ بود، 
مى شناخت. رفيع الدين در سال هاى بعد کتاب تذکرةالملوك را به رشتۀ تحرير درآورد 
که موضوع آن نيز همچون برهان مآثر تاريخ سلسله هاى مسلمان دکن بود، با اين تفاوت 
که اين کتاب به تاريخ حكام گورکانى و صفوى نيز مى پرداخت. تذکرةالملوك با بحث 
سلسلۀ بهمنى آغاز مى شود و با تيموريان و شاه عباس صفوى پايان مى يابد. رفيع الدين 

7برگرفته از مقاله اى منتشرنشده از کارل ارنست که در 
سال 2013م در اختيار نويسنده اين مقاله قرار داد.
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روايت تاريخى خود را به ده فصل، و در بعضى نسخه هاى دستنويس به دوازده فصل، 
تقسيم و در هر فصل توجه ويژه اى به پادشاهان عادل شاهى کرد. بدين ترتيب، چشم انداز 
اين اثر با چشم انداز تاريخ طباطبا که توجه آن بيشتر بر شاهان نظام شاهى و قطب شاهى 

متمرکز است، تفاوت دارد. 

ابوالقاسم فرشته، ديگر مورخ از سه مورخ بحث فعلى، مى گويد زمانى که حدوداً 19 
ساله بود، در زمرۀ غريبان )مهاجران( و غريب زادگانى قرار داشت که از شهر احمدنگر 
رانده شدند. با وجود اين، به طور قطع نمى توانيم بگوييم که آيا در هند به دنيا آمده 
آفاقى  به  معروف  خارجى  مهاجران  همان  غريبان  از  فرشته  منظور  ايران.  در  يا  بود 
زمان که  از همان  قرن چهاردهم در دکن ساکن شدند؛  اواسط  از  است که  )مسافر( 
محمدشاه بهمنى )ح. 1357-1358م( ايشان را از ايران و ديگر سرزمين هاى خارجى 
اطراف فراخواند تا در قلمرو او مقيم شوند. ايشان به مهاجرت خود به اين منطقه ادامه 
دادند و در طول سال ها در دربار پادشاهان دورۀ خود به مقام هاى مهمى نائل شدند. 
بود،  به دکن  آثارش مى توان شاهد حس وطن پرستى دکنى ها  در  اين که  با  فرشته، 
به حساب  را خارجى  آنها  قرار داشت که نجيب زادگان قديمى دکن  در زمرۀ کسانى 
مى آوردند و در اوقاتى که بحران هاى سياسى و اجتماعى به تمايالت بيگانه ستيزى  آنها 
دامن مى زد، با اين غريبان و غريب زادگان خصمانه برخورد مى کردند. فرشته در دوران 
جوانى به خدمت نگهبانان سلطنتى مرتضى نظام شاه )ح. 1565-1588م( درآمد که 
با سلسله هاى رقيب مجاور در جنگ بود. در همين دوران بود که فرشته پرده  دائماً 
از راز توطئۀ ترور شاه برداشت، اما شاه به هشدارهاى او توجهى نكرد و طولى نكشيد 
که به دست فرزند 16 سالۀ خويش، ميران حسين نظام شاه )ح. 1588-1589م(، به 
بار ديگر  به گونه اى شد که  اوضاع سياسى  نظام شاه،  از مرگ مرتضى  بعد  قتل رسيد. 
شاه  حكومت  زمان  در  نخبگانشان  که  شد  برافروخته  آفاقى ها  با  رايج  دشمنى  آتش 
فقيد از اعضاى بانفوذ سلسله مراتب حكومتى بودند. آفاقى ها را از شهر بيرون کردند، 
در  کردند.  تبعيد  بيجاپور  به  احمدنگر  از  و  کردند  آواره شان  آويختند،  دار  طناب  به 
ربيع االول  1590م/اواخر  سال  در  و  آمد  بيجاپور  به  نيز  فرشته  مصيبت،  اين  نتيجۀ 
998ق، اندکى پس از ورودش به قلمرو عادل شاهيان، به خدمت ابراهيم عادل شاه دوم 
درآمد و تاريخ نويس و منشى دربار او شد. فرشته آن قدر صداقت و ذکاوت داشت که 
توانست مسئوليت مذاکرات ديپلماتيک حامى جديدش را با رقيبانش، يعنى پادشاهان 

نظام شاهى احمدنگر، بر عهده گيرد و از منافع او دفاع کند.
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ابراهيم عادل شاه در حمايت از تاريخ نگارى فرشته به او فرمود که کتابى تأليف کند که با 
ديگر تاريخ هاى محلى هند و به خصوص با کتاب طبقات اکبرى برابرى کند که در همان 
دوران به همت خواجه نظام الدين احمدبن محمد مقيم الهروى )م. 1621م(، مورخ دربار 
پادشاه گورکانى جالل الدين محمد اکبر )ح. 1556-1605م(، به رشتۀ تحرير درآمده بود. 
کتاب نظام الدين شرح جامعى از پادشاهان مسلمان هند به دست مى داد و توجه ويژه اى به 
حامى نويسنده، يعنى اکبرشاه، داشت. طبقات اکبرى در خصوص طبقه  بندى حكومت هاى 
سه منطقۀ جغرافيايى سخن مى گفت که عبارت بودند از حاکمان شمال، جنوب و ديگر 
حاکمان محلى قدرتمند هند. اين کتاب نيز، همچون ديگر کتب تاريخى که دربارۀ اين 
موضوع نوشته شده اند، با ماجراى اشغال هند به دست غزنويان آغاز مى شود و در ادامه، به 
حاکمان دهلى و بعد هم به حكومت هاى دکن مى پردازد. بخشى که به دهلى اختصاص 
دارد، رويدادهاى ساليانۀ هر 38 سال حكومت اکبرشاه را در بر مى گيرد و شرحى از جزييات 
ويژگى هاى دربار او، امور حكومتى آن، فرهنگ و دانشمندان وابسته به آن عرضه مى کند. 
بخشى که به حاکمان دکن مى پردازد، از دورۀ تأسيس سلسلۀ بهمنى آغاز مى شود و تا 
عصر حاضر را در بر مى گيرد. فصل آخر اين کتاب به تاريخ محلى جونپور، مالوا، کشمير، 
سند و مولتان اختصاص يافته است. فرشته از الگوى تاريخ نويسى نظام الدين پيروى کرده 
و در ابتداى کتابش به موضوع اشغال هند به دست غزنويان و تأسيس اولين حكومت هاى 
مسلمان پرداخته و سپس، در ادامه بحث مفصلى دربارۀ حكومت هاى شمال و جنوب و ديگر 
قلمروهاى محلى اصلى هند مطرح کرده است. فرشته کتابش را به دو بخش کلى تقسيم 
کرد و موضوع بحث را در قالب يک مقدمه، 12 فصل و يک مؤخره بيان داشت. بخش کلى 
اول شامل سه فصل است و با ماجراى سقوط سلسلۀ بهمنى پايان مى يابد. بخش دوم، که 
نُه فصل را شامل مى شود، با عادل شاهيان آغاز مى شود و در پايان شرحى از زندگينامۀ 
رهبران برجستۀ تصوف هند به دست مى دهد. فرشته هنگام بحث دربارۀ پادشاهان مسلمان 
شمال هند مسايلى چون عواقب حملۀ تيمور، تأسيس سلسلۀ گورکانى و حكومت پادشاه 
وقت، اکبرشاه، را به ميان مى کشد. فصل سوم بحثى مشتمل بر جزيياتى دربارۀ سلسلۀ 
بهمنى است و اهميت اين سلسله را بدان سبب که اولين سلسلۀ مسلمان دکن است مورد 
با سقوط شاه کليم اهلل )ح. 1523-1526م(،  توجه قرار مى دهد. بخش اول تاريخ فرشته 
آخرين فرمانرواى سلسلۀ بهمنى، پايان مى يابد. بخش دوم کتاب با يوسف عادل شاه )ح. 
1490-1510م(، بنيان گذار سلسلۀ عادل شاهى، پادشاهى که فرشته در استخدام او اين 
تاريخ را نوشت، آغاز مى شود و در ادامه به تاريخ نظام شاهيان، قطب شاهيان، عمادشاهياِن 

برار، بريدشاهيان بيدر و ديگر حكام محلى مى پردازد.
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فرشته نيز همچون رفيع الدين شيرازى و طباطبا شيفتۀ ابوالقاسم فردوسى، حماسه سراى 
بزرگ زبان فارسى و مؤلف تاريخ منظوم پادشاهان افسانه اى ايران، بود؛ تاريخى که تأثير 
عميقى بر مورخان دورۀ تيموريان و دورۀ بعد از آن گذاشت و باعث شد اين مورخان 
نيز بعدها بر مورخان مسلمان هند تأثير بگذارند. نقش مورخان دورۀ تيموريان در ايجاد 
ژانر تاريخ نويسى خالق موضوع بحث هاى بسيارى بوده است. در اينجا الزم به يادآورى 
است که يكى از مورخان مهم اين ژانر، يعنى قياس الدين بن همام الدين محمد، معروف به 
خواندمير، در سال 1528م دربار تيموريان را در هرات به قصد هند ترك کرد و به خدمت 
ظهيرالدين بابور )ح. 1526-1530م(، بنيان گذار امپراتورى گورکانى، درآمد. خواندمير و 
پدربزرگ مادرياش، محمدبن برهان الدين خواندشاه، معروف به ميرخواند، جزو مورخان 
به موضوع  بودند که  از تيموريان و در زمرۀ مورخان معروفى  بعد  اوايل دورۀ  برجستۀ 
امپراتورى توجه کردند. خواندمير آثارى چند به رشته تحرير درآورد و همچنين توانست 
کتاب هفت جلدى پدربزرگش، روضة الصفاء فى سيرةاالنبياء والخلفاء را که به تاريخ جهان 
مى پرداخت، کامل کند. با آنكه چند سال پس از اينكه خواندمير به دربار بابور راه يافت، 
هم خودش و هم پادشاه از جهان رفتند، اين نتيجه گيرى منطقى است که خواندمير قصد 
داشت تاريخ امپراتورى گورکانى را، همانند تاريخى که وى و پدربزرگش از امپراتورى 
اگر  تحرير درآورد. در خاتمه، مي توان گفت که  به رشتۀ  بودند،  روايت کرده  تيمورى 
در دوره هاى بعدى سالطين دهلى، بهمنى و پادشاهان بعد از سلسلۀ بهمنى در دکن 
سفارش تحرير کتابى تاريخى مى دادند، هدف آنها نيز اين بود که روايت هايى تاريخى 
از حاکمان مسلمان هند ثبت کنند که هم تراز روايات مربوط به پادشاهان همسايۀ آنها، 
يعنى تيموريان ايران، باشد. قديمىترين متون تاريخى بازمانده در دکن نشان مى دهند 
که اصوالً نويسندگانى که به اين مباحث مى پرداختند از طرف پادشاهان دورۀ خود مأمور 
مى شدند تا تاريخ دکن، گذشتۀ آن، و تحوالت کنونى اش را به رشتۀ تحرير درآورده و جاه 
و جالل پادشاهان قدرتمند اين قلمرو را ثبت کنند. اين نويسندگان، مانند تاريخ نگاران 
تا  مى کردند  پيروى  فردوسى  شاهنامه  سبكى  و  ادبى  الگوى  از  تيمورى،  فارسىگوى 
باشد؛  پادشاهان  احوال  بيان  مناسب  که  کنند  تقليد  را  فارسى  زبان  از  بتوانند سبكى 
همان سبكى که هم زمان با تولد شاهكار فردوسى به وجود آمد، آن هم درست در زمانى 
که محمود غزنوى، از اولين پادشاهانى که در اين کتاب هاى تاريخى به آنها اشاره شده 
است، به تسخير هند و گسترش قلمرو اسالم مشغول بود. برهان مآثر، تذکرةالملوك، و 
تاريخ فرشته نه تنها قديمى ترين منابع باقى ماندۀ دربارۀ دورۀ بهمنى اند، بلكه نمونه هاى 
مهمى از تاريخ نگارى به حساب مى آيند که به قلم نويسندگان هند فارسِى فعال در دکن 
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هند تأليف شده اند و به همين سبب است که آثارى ارزشمند به حساب مى آيند. اين 
از  کتاب هاى تاريخى منابع دست اول و نمونه اى هستند که تصويرى روشن و جذاب 

دنياى فكرى و سلطنتى دکن دورۀ قرون وسطا در اختيار مى گذارند.

در عين حال، اين آثار تاريخى جايگاه ويژه اى به متصوفه و رهبران معنوى مي دادند که 
قدرت و محبوبيتشان اغلب مايۀ حسرت پادشاهان بود. در ادامۀ بحث به يكى از اين افراد 
و تأثيراتى که از فضاى فكرى ايران گرفته است مى پردازيم. خواجه بنده نواز سيدمحمد 
حسينى ابوالفتح صدرالدين ولى اکبر صادق )1321-1422م(، معروف به گيسودراز، از 
عارفان معروف و جزو اولين رهبران معنوى فرقۀ چشتيه بود که در عهد پرقدرت ترين 
پادشاه بهمنى، فيروزشاه )ح. 1397-1422م(، از دهلى به دکن آمد، در پايتخت بهمنيان 
ميراث  مظهر  گيسودراز  گرفت.  عهده  به  را  ناحيه  آن  مسلمانان  رهبرى  و  مستقر شد 
بى همتاى فرقۀ چشتيه بود. دانش ژرف او از ادبيات عرفانى فارسى و عقايد جهانى اش 
و شناخت  به دست مى دهد  ميراث مسلمانان هند  از  بهترى  ايمان درك  در خصوص 
بهترى از سنت هاى فكرى باشكوهى در اختيار مى گذارد که مشخصۀ دنياى هند فارسى 
دوران قرون وسطاست. در ادامه به پيشينه اى از دانشورى اين عارف نامدار مى پردازيم و 
دربارۀ رابطه اش با ابوالمعالى عبداهلل بن ابى بكر محمدبن على بن حسن بن على الميانجى 
معروف به عين القضات همدانى )1096 يا 1098-1131م(، عارف ايرانى قرن دوازدهم 
از پيروان احمد غزالى )م. 1126م( بود. گيسودراز شيفتۀ  ميالدى، بحث مى کنيم که 
عين القضات و عرفان شهودى و دانش عقالنى او و همچنين، مجذوب مباحثى بود که او 
دربارۀ سماع مطرح کرده بود. از نظر پيروان فرقۀ چشتيه، سماع روشى مهم براى ارتباط 
با عالم معنوى بود. اولين رهبران فرقۀ چشتيه احترام خاصى براى عين القضات و احمد 
غزالى قائل بودند و اين امر به سبب عقايد عرفانى و به خصوص آموزه هاى اين دو عارف 
در خصوص سماع بود. آنها سماع را نوعى “آنامنسيس” يا يادآورى ميثاق الهى در روز 
الست به حساب مى آوردند و آن را نوعى تجربۀ تجلى خدا بر بشر مى دانستند. گيسودراز 
آثار اين عارفان ايرانى را مطالعه کرد و مباحث آنها را در آثار معيار فرقۀ خود گنجاند و 
به اين ترتيب، ميراثى فكرى براى پيروان چشتيه به جا گذاشت. فعاليت هاى گيسودراز 
در اين راه قابل توجه اند، زيرا او اولين محقق قرون وسطايى هند و همۀ سرزمين هاى 
اسالمى و از جمله ايران بود که توانست با تحليل دقيق انديشۀ عين القضات عرفان او را 
به طرز سنجيده اى مطرح کند. بدين ترتيب، توانست جايگاه ويژه اى را در آثار بنيادين 
چشتيه به عين القضات اختصاص دهد. شرحى که گيسودراز بر عين القضات نوشت، يعنى 
شرح تمهيدات، که به اسم شرح زبدةالحقائق نيز شناخته مى شود، معروف ترين شرحى 
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است که در دوران قرون وسطا بر آثار اين عارف و دانشمند ايرانى نوشته شده است. اين 
کتاب تحقيق مفصل و جامعى است دربارۀ عين القضات و عالوه بر اين، گواهى است بر 

شناخت تحليلى گيسودراز در پرداختن به نظرات اين عارف ايرانى. 

گيسودراز عارفى هندى بود که همچون ديگر پيروان اوليۀ فرقۀ چشتيه به واسطۀ نياکانش 
با ايران و آسياى مرکزى ارتباط پيدا مى کرد. در واقع، فرقۀ چشتيه در ابتداى توسعه اش 
از راه آسياى مرکزى در قرن دوازدهم ميالدى به هند رسيد. بنيادگذار اين فرقه فردى 
به اسم خواجه ابواسحاق شامى )م. 937م( بود که در قوهستان، منطقه اى واقع در جبال 
بين همدان و بغداد، در محضر خواجه ممشاد على دينورى )م. 911م( به فراگيرى علوم 
عرفانى پرداخت. خواجه ابواسحاق بنا به درخواست استاد خود مبنى بر اينكه بايد آموزه هاى 
اين آيين را ترويج دهد، به شرق و به طرف خراسان نقل مكان کرد و در شهر چشت، که 
در افغانستان امروزى شهرى است در نزديكى هرات، ساکن شد.8 آموزه هاى او به همت 
خواجه معين الدين محمد حسن سجزى چشتى )1142-1236م(، معروف به غريب نواز، به 
هند برده شد. غريب نواز در سيستان به دنيا آمد و در اجمير، شهرى که موفق شد در بين 
اهالى اش براى خود پيروانى بيابد، از دنيا رفت. رهبران اين فرقه از همان ابتدا کسب دانش 
را نوعى تمرين معنوى به حساب مى آوردند. از استادان اين فرقه انتظار مى رفت که معناى 
باطنى )سر( مسايل علمى مطرح شده را بدانند. اين سنت سلوك علمى در آثار شگرف 
گيسودراز به اوج خود رسيد. رساله هاى او دربارۀ قرآن، عرفان، کشفيات شهودى، سماع و 
ماهيت عالم غيب گواهى بر ميراث به جا مانده از او هستند. تفسيرهايى که گيسودراز بر 
آثار ديگر دانشمندان مسلمان نوشته است درکى از مسايل گوناگونى به دست مى دهد که 
در نظر او اهميت خاصى دارند. او در تفسيرهايش به تحليل مباحثى مى پردازد که بعضى 

از نويسندگان شاخص عرفان اسالمى مطرح کرده اند.

به سيد  و  اهالى خراسان  از  نياکانش  و  بود  پيروان مكتب حنفى  از  و  گيسودراز سنى 
شهادت  سمبل  حسين،  امام  نسل  از  پيامبر  نوادگان  به  که  بودند  معروف  حسينى 
براى  حسينى  اسم  از  نيز  بعدها  گيسودراز  نوادگان  مى شود.  اطالق  تشيع،  مذهب  در 
نويسندۀ  و  گيسودراز  شاگرد  سامانى،  محمد على  کردند.  استفاده  خود  خانوادگى  نام 
زندگينامۀ او، مى گويد لقب گيسودراز اولين بار زمانى استفاده شد که نصيرالدين محمود 
چراغ دهلى )م. 1356م( و يكى از شاگردانش، موالنا عالءالدين انصارى الندى، مشغول 
صحبت با يكديگر بودند. شيخ )چراغ دهلى( از شاگردش )موالنا عالءالدين( خواسته بود 

در  هرات  باختر  در  کوچكى  روستاى  شريف  8چشت 

افغانستان است.
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تا از بين ديگر شاگردان او کسى را انتخاب کند که راهنماى او شود. الندى هم خواجه 
بنده نواز را انتخاب کرده بود و خطاب به شيخ گفته بود که آن سيد مو بلند را به عنوان 
همراه ارشد برمى گزيند. سپس، چراغ دهلى شاگرد جوانش )خواجه بنده نواز( را با لقب 
گيسودراز فراخوانده بود و گفته بود: “گيسودراز، بيا و عالءالدين را همراهى کن و از آنچه 
به تو آموخته ام او را بهره مند ساز.”9 سامانى شرح مى دهد که موهاى گيسودراز بلند بود 
و تا زانوهايش مى رسيد و در جلسات سماع به هنگام رقص و حرکت، موهايش به زمين 
مى خورد. خواجه گيسودراز در دهلى متولد شد و در سال 1325م و در زمان حكومت 
سلطان محمدبن تغلق )م. 1351م(، چهار ساله بود که خانواده اش به دولت آباد دکن 
نقل مكان کردند. مهاجرت به جنوب بخشى از اقدامات سياسى اين حاکم دهلى بود که 
در صدد بود پايتخت دوم خود را در دکن بنيان نهد. برنامۀ او اين بود که قدرتش را در 
ناحيۀ جنوب هند مستحكم و مستعمرهاى مسلمان نشين در آن منطقه تأسيس کند تا 
بتواند با جمعيت غيرمسلمان منطقه برابرى کند و قلمرو خود را نيز در منطقه گسترش 
دهد. بنابراين، خواستار اين شد که شيخ هاى مسلمان فاضل به آن منطقه نقل مكان 
کنند. پدر گيسودراز، سيد يوسف الحسينى معروف به راجو قتال )م. 1330م( جزو اولين 
نخبگان دهلوى بود که به همراه خانواده به دکن نقل مكان کردند. راجو قتال، يكى از 
شاگردان شيخ نظام الدين اوليا )م. 1325م(، صوفى معروفى بود که در زمان حيات و 
بعد از مرگش پيروان بسيارى داشت. يوسف در دوران کودکى گيسودراز از دنيا رفت و 
جزو اولين صوفيانى بود که در خلدآباد به خاك سپرده شد.10 در سال هاى بعد، خلدآباد 
به مرکز معنوى فرقۀ چشتيه در هند تبديل و با نام وادى اولياء معروف شد. گيسودراز 
بعد از مرگ پدرش و پس از هشت سال زندگى در دولت آباد به همراه خانواده به دهلى 
بازگشت و در دهلى بود که گيسودراز در 12 سالگى، يا بر اساس بعضى از روايت ها در 

15 سالگى، به همراه برادرش، چندان، در محضر چراغ دهلى به تحصيل مشغول شد. 

گيسودراز تا سال 1398م در دهلى ماند و زمانى که ديگر شيخ سالخورده اى شده بود، 
به همراه خانواده و شاگردانش به دکن بازگشت و سامانى، نويسندۀ زندگينامه اش، نيز در 

احمد  تصحيح  محمدى،  سيرۀ  سامانى،  9محمدعلى 

سكندرپورى )اهلل آباد: انتشارات يونانى دولتخانه، 1957(، 
.13-12

10Carl Ernst, Eternal Garden: Mysticism, History, 
and Politics at a South Asian Sufi Center (New 
York: State University of New York Press, 1992),  
310, footnote 25. 

ارنست يادآور مى شود که قتال به معناى قاتل نفس دنيوى 
است نه به معناى آدم کش: “تعدادى از صوفيان نيز به لقب 
وحشتناك قتال به معناى آدم کش معروف بودند، اما در 
تذکره نويسى اين لقب را فقط براى افرادى به کار مى برند 
که بسيار رياضت کشيده اند و مكاشفه کرده اند و نفس 
دنيوى خود را کشته اند؛ مقايسه کنيد با عين الدين قتاِل 
نامتعارف در کتاب مرآة االسرار، جلد 2، 455؛ و صدرالدين 

راجو قتاِل معتكف در اخباراالخيار، 145.” 
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زمرۀ آنها بود. آنچه باعث اين تصميم شد، حملۀ تيمور )1336-1405م( به هند بود. بهانۀ 
تيمور براى حمله به آن منطقه دفاع از اسالم و شكست دادن حاکمان دهلى بود، زيرا با 
هندوها به ماليمت رفتار مى کردند. گيسودراز حدوداً سه سال قبل از اينكه تيمور دهلى 
را به تصرف درآورد، حملۀ او و سقوط دهلى را پيش بينى کرده بود. به گفتۀ سامانى، در 
اين دوران گيسودراز هميشه به اطرافيانش دربارۀ اتفاق هاى آينده هشدار مى داد و به آنها 
توصيه مى کرد دهلى را ترك کنند. زمانى که گيسودراز و همراهانش وارد دکن شدند، 
فيروزشاه بهمنى او را به نحوى که شايستۀ مقامش بود تكريم کرد. فيروزشاه بهمنى از 
اينكه گيسودراز به قلمرو او نقل مكان کرده بود بسيار خوشحال بود و هنگامى که کاروان 
آنها به حوالى شهر رسيد، خود او شخصاً منتظر ورودشان بود.11 سامانى شرح مى دهد که 
به محض رسيدن گيسودراز به منطقۀ فتح آباد، از مناطق دولت آباد، فيروزشاه پسرش را 
همراه نماينده اى فرستاد تا شيخ را به پايتخت خود، احسن آباد که نام قديم گلبرگه بود، 
دعوت کند. گيسودراز به پيشنهاد شاه فكر کرد و گفت که مشكلى با پذيرفتن دعوت 
شاه ندارد، اما زندگى شاه به زودى پايان مى يابد و بنابراين، اقامت نزد شاه بى فايده است، 
زيرا تقدير شاه چنين است که از دنيا برود. شاه از گيسودراز مى خواهد برايش دعا کند تا 
خداوند عمرش را طوالنى کند. گيسودراز چند روز پس از دعا خطاب به او مى گويد که 
دعاهايش مستجاب شده اند و طول عمرى به اندازۀ طول عمر خود شيخ به او اعطا شده 
است. حرف او کاماًل درست بود و فيروزشاه فقط چند روز قبل از گيسودراز از دنيا رفت. 
فيروزشاه  در حدود 1400م، شيخ و همراهانش در احسن آباد )گلبرگه( ساکن شدند. 
کم کم آن شور و اشتياق اوليه اش به گيسودراز را از دست داد، اما برادر جوان تر شاه، 
خان خانان احمدشاه )م. 1436م(، همچنان به گيسودراز عالقه مند و وفادار بود و براى 

او قلعه اى ساخت که هم محل اقامت و هم خانقاه او شد.

گيسودراز دانشمندى استثنايى و انديشمندى مستقل بود که بدون تعصب از علم و معرفت 
)گنوسيس( استقبال مى کرد. در زمانى که صوفيان فرقۀ چشتيه از يادگيرى هر زبانى جز 
زبان هاى علوم اسالمى، يعنى فارسى و عربى، منع مى شدند، او به زبان هاى هندى، دکنى 
و سانسكريت تسلط داشت. نويسنده اى پرکار بود که بر اساس بعضى روايت بيش از 100 
کتاب و جزوه تأليف کرد. عناوين 37 نوشتۀ او به ثبت رسيده است.12 رساله هاى شايان او، 
از جمله رسالۀ اسماءاالسرار و حظائرالقدس، تصويرى ظريف از جهان شهودى نويسنده به 

11سامانى، سيرۀ محمدى، 29-27. 

اشاره  اينها  به  بسيار گيسودراز مى توان  آثار  12از جمله 

کرد: 1( شرح مشارق االنوار، 2( شرح عوارف المعارف، 3( 

شرح تعارف، 4( شرح آداب المريدين، 5( شرح فصوص 
الحكم، 6( ترجمۀ رسالۀ قشيرى، 7( حظائرالقدس، 8( 

اسماءاالسرار، 9( مكتوبات فارسى، و 10( جواهرالعشاق.
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دست مى دهند و تفسيرهاى او نشان دهندۀ رويكرد تحليلى اش به مباحث دانشمندان برجستۀ 
دنياى اسالمى و از جمله ابوالقاسم قشيرى )م. 1072م(، هجويرى )م. 1072م( و عين القضات 
همدانى )م. 1131م( هستند. گيسودراز از اين تفسيرها در تدريس به شاگردانش استفاده 
مى برد و در آموزش فرزندان و تعدادى از شاگردان پيشرفته اش، ايشان را تشويق مى کرد بر 
کار اين نويسندگان نقد بنويسند. تفسيرى که گيسودراز بر عين القضات نوشت نشان از تمايل 
بسيار او به دانش اين عارف ايرانى و استادش، احمد غزالى، دارد. عين القضات در 1096 يا 
1098م در همدان چشم به جهان گشود و در 1131م در همان شهر به جرم الحاد به دار 
آويخته شد. همدان که در شمال غرب ايران و در مسيرى قرار دارد که خراسان را به بغداد 
متصل مى کند، در ايران دوره قرون وسطا مرکز فرهنگى مهمى به شمار مى رفت. خانوادۀ 
عين القضات از فقهاى شافعى برجسته بودند و او نيز چون پدر و پدربزرگش تدريس و تعليم 
شاگردانش را عهده دار بود و در همدان و در ميان نجيب زادگان دربار سلجوقى پيروان بسيارى 
داشت.13 عين القضات در جوانى اعدام شد، اما در همين عمر کوتاه کتاب ها و رساله هايى تأليف 
کرد که جزو مهم ترين آثار عرفانى زبان فارسى محسوب مى شوند. او خود را عارفى شهودى 
مى دانست که از طريق شهود به ادراك عالم غيب مى رسند؛ عالمى پر از تناقض و پيچيدگى 
که مقوله هاى سنتى ايمان را به پرسش مى کشيد. گيسودراز مسلمانى متدين و رهبرى 
مذهبى بود که از شريعت پيروى مى کرد و در عين حال، به فضايل عارفانى چون عين القضات 

نيز تمايل داشت که ايمان را بر اساس علم لدنى يا نزديكى به خدا مى سنجيدند. 

سماع عامل مهمى بود که باعث شد اولين اعضاى فرقۀ چشتيه به سمت عين القضات و 
استاد او، احمد غزالى، جذب شوند. الزم به يادآورى است که سماع، از تمرين هاى معنوى 
به هند  از سرزمين هاى ديگر  بود که  به آن ملک رسيده  عارفانى  به همت  مسلمانان، 
آمده بودند. خواجه معين الدين حسن سجزى چشتى )1142-1236م(، بنيان گذار فرقۀ 
چشتيه در هند که در 1193م وارد هند شد، از طرفداران مشتاق موسيقى بود. او برخالف 
اعضاى فرقۀ سهرورديه که از تمرين سماع دورى مى کردند،14 در خانه اش مجلس سماع 

13مكتب فقهى شافعى را به امام شافعى )767-820م( 

از  شجره نامه اش  اساس  بر  شافعى  مى دهند.  نسبت 
نيز نسبتى داشت که آن را  با پيامبر  قريشى ها بوده و 
ابوعبداهلل  االمام  او مى توان فهميد:  نياکان  از روى اسم 
شافعى بن  عثمان بن  العباس بن  ادريس بن  محمدبن 
الصائب بن عبيد بن عبد يزيدبن هاشم بن عبدالمطلب بن 

عبد مناف بن قسى القريشى.
14Bruce B. Lawrence, “The Early Chishtī 
Approach to Samā‘,” in Islamic Society and 
Culture: Essays in Honour of Professor Aziz 

Ahmad, eds. Milton Israel and N. K. Wagle (New 
Delhi: Manohar, 1983), 80–81.

بروس الرنس از اين اظهار تعجب مى کند که گفته اند 
عمر  ابوحفص  برادرزاده اش،  و  سهروردى  ابونجيب 
معنوى  فرزندان  الرنس  خود  قول  به  که  سهروردى، 
بالفصل احمد غزالى بوده اند، تمايلى به سماع نداشته اند. 
از نظر او شايد تجربه هاى عرفانى اين دو عارف يا شايد 
هم فشار جامعۀ مسلمان به آنها از عواملى بوده که در 

تعيين نظرشان نقش داشته است.
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و شاگردانش سماع  معين الدين  به موسيقى گوش مى داد.15  و هر شام  برگزار مى کرد 
را در بين اعضاى فرقۀ چشتيه پابرجا ساختند.16 تالش آنها در اين راه بعدها استحكام 
بعدى  اعضاى نسل هاى  بود که  بسيارى  نوشته هاى نظرى  به همت  يافت که  بيشترى 
داشت.  خاصى  شهرت  ايشان  بين  در  هم  گيسودراز  و  کردند  خلق  هند  فرقۀ چشتيۀ 
بود. کمكى  فرقۀ چشتيه محبوب  اعضاى  بين  در  زمان گيسودراز، سماع همچنان  در 
که گيسودراز در خصوص سماع انجام داد آن بود که اصول سماع را صورت بندى کرد 
و آنها را به رشتۀ تحرير کشيد.17 اولين نويسندگان فرقۀ چشتيه شيفتۀ احمد غزالى و 
عين القضات همدانى و مجذوب هجويرى )م. 1077/1072م( بودند. ابوالحسين على بن 
الرباب  المحجوب  کشف  کتاب  مديون  بيشتر  را  شهرتش  الهجويرى  الجوالبى  عثمان 
و هجويرى  فارسى محسوب مى شد  عرفانى  رسالۀ  قديمى ترين  که  کتابى  بود؛  القلوب 
نگارش آن را در هند به اتمام رساند. هجويرى اولين عارف مسلمانى بود که سماع را 
به پيروان خود در هند معرفى کرد. او در هجوير، واقع در غزنين، به دنيا آمد و در اين 
منطقه بسيار سفر کرد و بعد از اقامتى طوالنى در عراق در هند ساکن شد.18 او در الهور 
اقامت گزيد و در همان جا نگارش کتاب کشف المحجوب را، که يگانه کتاب باقى مانده 

از اوست، به اتمام رسانيد.19 

سماع در آموزه هاى عين القضات همدانى و استادش، احمد غزالى، مبحثى اساسى بود. 
آنها سماع را روشى بسيار مؤثر براى رهايى روح از بدن و آماده شدن آن براى کسب 
انوار عالم غيب تلقى مى کردند. عين القضات در فصل چهارم کتاب تمهيدات، “خود را 
بشناس تا خدا را بشناسى،” به موضوع سماع مى پردازد و مى نويسد که سماع تمرينى 

15Shah Khusro Hussaini, Sayyid Muhammad al-
Husayni-i Gisudaraz (721/1321—825/1422): 
On Sufism (Delli: Idarah-i Adabiyat-i Delli, 
2009), 122.

پيروان  و  شاگردان  از  سهروردى  فرقۀ  16اعضاى 

شهاب الدين ابوحفص عمر سهروردى بودند. در خصوص 
اتفاق نظر وجود  عدم عالقۀ اعضاى اين فرقه به سماع 

دارد، هرچند گه گاه بعضى خالف اين نظر را دارند.
17Hussaini, Sayyid Muhammad al-Husayni-i 
Gisudaraz, 125-126.

18هجويرى، کشف المحجوب: قديمى ترين رسالۀ فارسى 

دربارۀ تصوف، ترجمۀ رينولد الف. نيكلسون، با مقدمۀ 
شهيداهلل فريدى )الهور: بنياد کتاب اسالمى، 1976(، 
خود  ميل  به  هجويرى  نيكلسون،  گفتۀ  به   .91 و   18
به  ميل  على رغم  را  او  بلكه  نكرد،  مكان  نقل  به الهور 

با  ارتباطش  بنابراين،  بردند.  جا  آن  به  زندانى  عنوان 
و  ماندند  جا  کتاب هايش  زيرا  شد،  قطع  کتاب هايش 
برايش  المحجوب  کشف  کتاب  نگارش  کردن  تمام 
مشكل شد. در صفحۀ 91 ترجمۀ نيكلسون آمده است 
که “شيخ مرا از وى روايات بسيار بود، اما در اين وقت 
بيش از اين ممكن نگشت، کتاب هايم در غزنين مانده 
بود، اميدوارم خداوند آنها را حفظ کند، و من در الهور، 
از توابع مولتان، در ميان ناجنسان اسير بودم. در شادى 

و غم بايد خدا را ستايش کرد.” 
19هجويرى، کشف المحجوب، 19-20. کشف  المحجوب 

يگانه اثرى است که از هجويرى باقى مانده است، اما او 
آثار ديگرى نيز به رشتۀ تحرير درآورده بود که از جملۀ 
آنها مى توان به ديوان شعر او و رساله هايى که در زمينۀ 

تصوف و وحدت الهى نوشته است اشاره کرد.



133 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

است که قلب را دگرگون مى کند، زيرا باعث مى شود نور الهى بر دل سالک بتابد و آتش 
ارتباط سالک  ابليس را از آن بزدايد. سماع موضوعى بحث برانگيز در خصوص کيفيت 
با عالم غيب بود؛ عالمى که هم روشنگر است و هم اغواگر، يعنى در واقع اين قدرت 
را دارد که کسى را گمراه و کسى را به سوى خدا هدايت کند. عين القضات و غزالى با 
استناد به قرآن و سنت، با فقهاى متعصبى که مخالف سماع بودند مقابله کرده و استدالل 
مى آوردند که رويكرد خصمانه نسبت به سماع که بر ممنوعيت آن اصرار داشته باشد، 
اين،  بر  قبال محبوبيت گستردۀ موسيقى. عالوه  است منفى در  واقع عكس العملى  در 
استقبال بانوان و نوجوانان از سماع و حضور گستردۀ ايشان در مجالس سماع باعث منع 
ايشان از شرکت در اين مجالس شد. تحقيق بروس الرنس در اين خصوص نشان مى دهد 
برجستۀ سماع مى داند که  نظريه پرداز  را  نويسنده هندى  ماريژان موله فقط چهار  که 
عبارت اند از على هجويرى، گيسودراز، على همدانى و محمد نوراهلل.20 الرنس به آثارى 
که ديگر نويسندگان فرقۀ چشتيه دربارۀ سماع خلق کرده اند هم اشاره کرده است، آثارى 
که يا به شكل مقاله هايى جداگانه نگاشته شده اند يا فصل هايى از تذکرۀ زندگى اوليا و 
کتاب هاى مذهبى را به خود اختصاص مى دهند يا به صورت گفت وگوهاى شفاهى در 
ملفوظات شيوخ صوفى ثبت شده اند.21 در اين منابع، از احمد غزالى نيز تقدير شده است 
و به مرجعيت او در خصوص سماع اذعان شده که خود گسترۀ نفوذ غزالى را در بين 

اعضاى فرقۀ چشتيه نشان مى دهد.

گيسودراز يكى از صاحب نظران حوزۀ سماع بود و او نيز همچون پيشينيان خود در آثارش 
از آموزه هاى احمد غزالى و عين القضات بهره مى برد و براى پيشبرد بحث سماع، مباحث 
مهمى را در اين زمينه مطرح مى کرد. در واقع، اولين دانشمندان فرقۀ چشتيه بين احمد 
اين دو  از  به يكى  آثارشان  اگر در  بودند که  قائل  ارتباطى  غزالى و عين القضات چنان 
اشاره اى مى شد، از ديگرى نيز سخنى به ميان مى آمد. بيشتر دانشمندان فرقۀ چشتيه 
عين القضات را به سبب پيوندى که با استاد برجستۀ خود داشت بااهميت مى شمردند، 
در حالى که گيسودراز مشخصاً به عين القضات پرداخت و تفسيرى بر آثارش نوشت که 
در آن فقط به عين القضات و کتاب تمهيدات او توجه داشت. گيسودراز با تفسيرى که 

20Lawrence, “The Early Chishtī Approach 
to Samā‘,” 72-73; Marijan Molé, “La Danse 
extatique en Islam,” in Sources Orientales, eds. 
Denise Bernot, Anne-Marie Esnoul, et al. (Paris: 
Seuil, 1963), vol.6 147–280.

ماريژان موله يكى ديگر از دانشمندانى است که اطالعات 

سودمندى دربارۀ استقبال اولين اعضاى فرقۀ چشتيه از 
سماع به دست مى دهد. او در تحليل خويش فقط تعداد 
محدودى از نويسندگان را در خصوص سماع صاحب نظر 

مى داند.
21Lawrence, “The Early Chishtī Approach to 
Samā‘,” 4 and 74.
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عين القضات از سماع، عالم غيب و معرفت شناسى انوار به دست مى داد موافق بود. اين 
تجربه هاى شهودى در واقع تأکيدى بر اين مسئله اند که از نظر گيسودراز، عين القضات و 
استاد او در زمرۀ برجسته ترين مردان خدا و نويسندگان تأثيرگذار آثار عرفانى قرار دارند 
و استادانى اند که براى اعضاى فرقۀ چشتيه از مرتبه خاصى بهره مندند. موضوع تمهيدات 
عرفانى باطنى است که منعكس کنندۀ وارداتى غيبى است که عين القضات کسب کرده 
اسرار  تمهيدات همان  کتاب  در  عالم غيب  تفسير خود مى نويسد  در  است. گيسودراز 
الهى خداوند است، يعنى عالمى که از دسترس خرد انسانى به دور و به همين سبب 
ناشناختنى است. موضوع اصلى صفات خداوند است که در عالم غيب نهفته و از ديد بشر 
دورند و خداوند اين صفات را فقط در صورتى که بخواهد آشكار مى کند. قرآن يكى از 
اين نمونه هاست. گيسودراز اين اسرار را از طريق بحثى توضيح مى دهد که عين القضات 
در خصوص انوار مطرح مى کند. اين مبحث نور محمد و نور ابليس را شرح مى دهد که 
ابتدا، توجه خواننده را به جزييات سير شهودى  متناقض و نيز مكمل يكديگرند و در 
عين القضات جلب و سپس او را به سمت اهميت کيهان شناختى و معادشناختى اين انوار 
هدايت مي کند. گيسودراز با نويسنده موافق است و درك شهودى عين القضات را همان 

درك انوار مى داند، انوارى که کل عالم خلق را در بر مى گيرند.

شرح گيسودراز بر تمهيدات مهم ترين شرحى است که در قرون وسطا بر اين دانشمند 
ايرانى نوشته شده است. اين شرح نشانۀ حس نزديكى اى است که گيسودراز با عين القضات 
بر  عين القضات  واالى  تسلط  شيفتۀ  گيسودراز  که  مى دهد  نشان  همچنين،  و  داشت 
مباحث عرفانى فارسى بوده. گيسودراز نيز همچون عين القضات متفكرى خالق و عارفى 
زبان هاى  به  گيسودراز  مثال،  براى  بود.  ايمان  مختلف  جلوه هاى  پذيراى  و  بى تعصب 
هندى و سانسكريت، که زبان کفار و مشرکان محسوب مى شدند، تسلط داشت. عالوه 
آثار خود را مى نوشت و  بر اين، گيسودراز در سال هاى اوليۀ کار تحقيقاتىاش شخصاً 
اين خصوص  آنها در  با موضع  و  بود  نامتعارف  اين مسئله در بين چشتى ها رويكردى 
مغايرت داشت. شيخان چشتى خود مؤلف آثار خويش نبودند و دانشى هم که از آنها 
به ما رسيده، فقط از طريق ملفوظات آنهاست که آنها را هم شاگردانشان بعدها با تكيه 
بر آنچه از اين آموزه ها و گفته ها در ذهن داشتند به رشته تحرير درآورده اند. گيسودراز 
در زمرۀ اولين چشتيانى بود که خود آثار خود را مى نوشت. او نويسنده اى پُرکار بود و 
آثار بسيارى به زبان فارسى وعربى نوشت. آثارى به زبان دکنى به او منصوب است که 
به اشتباه او را نويسندۀ اين آثار مي نامد، در حالى که به نظر مي رسد اين نوشته ها را 

شاگردانش بر اساس سخنرانىهاى او نگاشته باشند.
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گيسودراز شرح تمهيدات را بر اساس تمهيدات در ده فصل تنظيم کرد. فصل هاى شرح 
تمهيدات با فصل هاى تمهيدات مطابقت داشتند و او در هر فصل از شرح تمهيدات ابتدا 
گزيدۀ جامعى از فصل مطابق آن را در تمهيدات آورده است. گزيده هايى که از کتاب 
تمهيدات انتخاب مى کرد از نظر او مهم و پيچيده و شامل مباحث مختلفى بودند که 
عبارت اند از آيه هاى قرآنى، اسرار عالم غيب، انوار محمد و ابليس، گشايش قلب در مقام 
يكى از مراحل اشراق، اصول عرفانى از جمله روزه و دعا، نگرش سالک به جسم خود و 
نيازهاى آن، تولد و مرگ عرفانى، ايمان، عادت و خوى، و سماع. گيسودراز در ابتداى 
آن  تفسير  به  سپس  و  است  آورده  تمهيدات  کتاب  آغاز  از  تمهيدات خالصه اى  شرح 

پرداخته است.

قوله: فاتبعو النور الذى انزل معه.22 او را نور خواند و کتاب را هم نور خواند و همه 
را پس روى آن کتاب فرمود و پس روى کتاب پس روى محمد کرد. پس همه را 
به يكى صورت و به يكى لباس برون آورد. محمد نور، کتاب نور، و آن که متبع 
محمد بود او نور، پس نور در نور باشد. تو گوش دار، ذهن را صاف کرده بگمار، 
سخن لطيف و نازك تر مى رود و آنكه مى گويم مى دانى چه مى گويد. قرآن از خدا 
آمد، محمد از خدا آمد، بدان وضع که قرآن آمد هم بدان وصف محمد آمد. يكى را 
مى گويى غير مخلوق، آن مهره به درج اين مهره بدار. نكوشكلى تمثيلى است. پس 
تو مردى عارف دل را پيش تر بر اکنون بدان که چنان که از قرآن کاغذى و سياهى 
و حروفى ديدى و آن قرآن نيست، وراى آن قرآنى است و اين نشان آن است. و 
همچنين است محمد عليه السالم را دستى و پايى و تنى، و آن محمد نيست وراى 
آن محمد است و آن عين رحمن است. اين گفتار ما را قاضى23 عليه الرحمة خود 

تطبيق داد.24 

عين القضات تمهيدات را با مبحث محورى آموزه هاى خود آغاز مى کند و مى گويد که تار 
و پود وجود از نور الهى بافته شده است و آيه هاى قرآنى و پيامبر، که آنها نيز تجلى نورند، 
گواهى بر اين مسئله اند. گيسودراز شرحش را با تفسير قسمت هاى اول کتاب تمهيدات 
آغاز مى کند و سپس، در ادامه، بر اساس فهرست مطالب تمهيدات پيش مى رود و به 

22قرآن، سورۀ 7 ، آيۀ 157.

23گيسودراز از عين القضات با عنوان قاضى ياد مى کند. 

واژۀ قاضى صورت مفرد واژه قضات است که بخشى از 
اسم عين القضات را تشكيل مى دهد. واژۀ قاضى به طور 
کلى به معناى دانشمند شرع يا به معناى کسى است 
اما در  احتياجات مردم حكم مى کند،  که در خصوص 

برخى متن هاى خاص اين واژه به معناى مبارزى آمده 
است که در راه اسالم ايثار مى کند.

شرح  به  معروف  زبدة الحقائق  شرح  24گيسودراز، 

انتشارات  )حيدرآباد:  حسين  عطا  تصحيح  تمهيدات، 
معين 1945(، 4.
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همين ترتيب به قسمت هاى ديگر اين کتاب مى پردازد. روش کار گيسودراز اين گونه بود 
که ابتدا مفاهيم و عبارات مهم قسمتى از کتاب تمهيدات را مطرح مى کرد و سپس، به 
شرح آن قسمت مى پرداخت. تمهيدات از نظر گيسودراز اثرى مهم بود زيرا آموزه هاى 
موجود در آن منعكس کنندۀ اسرار غامض و تناقض آميز عالم غيب بودند. گيسودراز اين 
ويژگى کتاب تمهيدات را آن قدر تأثيرگذار مى دانست که به آن گروه از شاگردانش که 
تازه وارد حيطۀ عرفان شده بودند، اجازه نمى داد به اين کتاب دسترسى داشته باشند، 
راه  در  که  شاگردانى  آموزش  براى  فقط  او  نداشتند.  را  آن  معناى  درك  توانايى  زيرا 
شناخت عرفانى تجربه کسب کرده بودند از اين کتاب بهره مى برد. در واقع شرح جامع و 

مفصل گيسودراز بر اين کتاب براى استفاده همين گروه از پيروانش بود.

گيسودراز نگارش شرح تمهيدات را در دهلى به پايان رساند، يعنى همان جايى که يكى 
از دوستان او به اسم مسعود بک نيز به تحقيق دربارۀ عين القضات مشغول بود. توجهى 
که گيسودراز و بک به عين القضات و احمد غزالى داشتند نشان از اين مسئله دارد که 
نخبگان فرقۀ چشتيه در هند با جديت سرگرم تحقيق در خصوص عين القضات بودند. 
بک و گيسودراز از پيروان مشتاق سماع بودند که اين نيز دليل ديگرى بر گرايش آنها 
به سمت اين عارف ايرانى و استاد پرآوازۀ اوست. مسعود بک، که نام کامل او شيرخان 
مسعود بک احمد محمود نخشبى بخارايى بوده است، از نجيب زادگان بخارا، منطقه اى در 
ماوراءالنهر، بود. او پس از گرايش به عرفان زندگى مرفه خود را رها کرد و به هند رفت 
و به فرقۀ چشتيه پيوست و تا پايان عمر در آنجا ماند. بر اساس آنچه در تذکره هاى اين 
دوره آمده است، بک و شيخ نظام الدين اوليا با هم در ارتباط بودند و عالوه بر اين، بک از 
شاگردان يكى از شيخ هاى چشتيه، يعنى رکن الدين بن شهاب الدين امام، بود و در کنار او 
در الدو سراى، منطقه اى واقع در دهلى، در خاك آرميده است. کارل ارنست در تحقيقى 
با عين القضات در اختيار  او  از رابطۀ  باارزشى  که دربارۀ بک صورت داده است، بينش 
مى گذارد.25 او در اين خصوص استدالل مى آورد که نويسندگان و تذکره نويسان بعد از 

فيروزشاه  شاه  دستور  به  را  بک  که  مى دانند  25همه 

اما کسى اطالعى  آويختند،  به دار  اقوام بک،  از  تغلق، 
بر  ندارد.  او  مرگ  تاريخ  و  تولد  تاريخ  خصوص  در 
زمان  آمده،  دهلى  اوليا  جامع  تاريخ  در  آنچه  اساس 
اعدام او اواخر قرن چهاردهم بوده است. کارل ارنست 
تذکرةاالولياهايى را که در قرون وسطا و پيش از آغاز 
و  کرده  مطالعه  شده اند  نوشته  هند  در  مدرن  دورۀ 
آنها در خصوص مسعود بک را بررسى کرده  اطالعات 

است و بر اين اساس مى گويد که به احتمال فراوان، بک 
طى سال هاى پايانى و پرآشوب حكومت فيروز تغلق، در 

حدود 1387م، اعدام شده است. بنگريد به 
 Carl Ernst, “From Hagiography to Martyrology:
 Conflicting Testimonies to a Sufi Martyr of the
 Delhi Sultanate,” History of Religions, 24:4 (May
1985), 318.
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بک بعضى از ويژگى هاى او را با عين القضات برابر دانسته اند که از جمله آنها مى توان به 
وجد گيراى عرفان او و پايان تراژيک زندگى و شهيد شدنش در راه عرفان اشاره کرد. 
ارنست نتيجه گيرى مى کند که چنين پيوندهايى نشان از اين دارند که عين القضات هم 

در فرهنگ ادبى بسيار واال و هم فولكلور فرقۀ چشتيه جايگاه ويژه اى داشته است.

ميران جى حسين خدانما )م. 1668 يا 1678م( بيش از دو قرن پس از مرگ گيسودراز 
ترجمه اى جامع و تفسيرى کامل از شرح تمهيدات گيسودراز تأليف کرد.26 ميران جى 
که از شيخ هاى مهم فرقۀ چشتيه در حيدرآباد محسوب مى شد، در واقع از پيشينه اى 
غيرمذهبى به اين جايگاه رسيده بود. گويى مشيت الهى بر اين بود که او پا به عرصۀ 
1626-1672م(  )ح.  قطب شاه  عبداهلل  سلطان  حكومتى  دستگاه  در  او  بگذارد.  عرفان 
او  مهارت  به  داشت. شاه  بر عهده  را  و مسئوليت سواره نظام حكومتى  خدمت مى کرد 
اذعان داشت و وظايفى بر عهده اش مى گذاشت که فقط به معاونان نزديک خود واگذار 
مى کرد. يک بار شاه او را به نمايندگى از طرف خود به دربار ابراهيم عادل شاه در بيجاپور 
فرستاد.27 چند روز بعد که مأموريتش را در آنجا تمام کرد و آمادۀ بازگشت به حيدرآباد 
بود، متوجه شد که عارف معروف آن منطقه، يعنى شاه امين الدين على )م. 1705م( 
از خلوت چهل روزه خارج شده است و مالقات کنندگان را مى پذيرد.28 ميران جى به 
مالقات شيخ رفت و ظرف چند ساعتى که در محفل او حضور داشت به مرحلۀ فنا رسيد. 
او به جمع پيروان شيخ امين الدين على پيوست و شيخ نيز در زمانى که بايد، او را دوباره 
به حيدرآباد فرستاد تا پيروانى را که در آن منطقه بودند آموزش دهد. لقب ميران جى، 
يعنى خدانما، در واقع اشاره به اين دارد که او معلمى مشهور بود که راه خدا را به افراد 
بسيارى نشان داد.29 شرحى که او بر تمهيدات نوشته به شرح شرح تمهيدات ترجمۀ 
عين القضات معروف است. اين شرح به زبان دکنى تأليف شده و در دسترس خوانندگان 
ترجمۀ  از  جى  ميران  شرح  گرفت.  قرار  حيدرآباد،  و  بيچاپور  در  به خصوص  بسيارى، 

26در اين قسمت جا دارد از سيدخسرو حسينى تشكر 

با   2008 تابستان  در  که  گفت وگويى  در  ايشان  کنم. 
يكديگر داشتيم، به اين نسخۀ دستنويس اشاره کردند.

27عبدالجبار خان ملكاپورى حيدرآبادى، محبوب الزمن: 

رحمان،  انتشارات  )حيدرآباد:  دکن  شعراى  تذکرۀ 
1900(، جلد 1، 955.

 .120-116 الزمن،  محبوب  حيدرآبادى،  28ملكاپورى 

شيخ امين الدين على، که به اسم امين الدين اعلى هم 
شناخته مى شود، فرزند برهان الدين جانم بن ميران جى 
شمس العشاق بود و خانواده اش در زمرۀ اوليايى بودند 
امين الدين  داشتند.  بسيار  طرفداران  بيچاپور  در  که 

ارث  به  جانم،  برهان الدين  پدرش،  از  را  خرقۀ خالفت 
برد و به جاى او رهبر مذهبى بيچاپور شد. او چند رساله 
تأليف کرد که از جملۀ آنها مى توان به چاکى نامه هاى 
غذايى  دانه هاى  کردن  آسياب  هنگام  که  )شعرهايى 
مى خواندند( معروف او اشاره کرد. مردم معتقد بودند که 
امين الدين قديس به دنيا آمده است و معجزه هايى به او 
نسبت مى دادند. نويسندۀ تذکرۀ شعراى دکن مى گويد 
که او استاد ميران جى خدانما بوده است. او در تاريخ 
21 رمضان 1705م/1116ق از دنيا رفت و در بيچاپور 

به خاك سپرده شد. 
29ملكاپورى حيدرآبادى، محبوب الزمن، 957.
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متن هاى متفاوت تمهيدات عين القضات و همچنين از ترجمۀ شرح گيسودراز تشكيل 
شده است. به يقين مى توان گفت که اين اثر در واقع ترجمه اى است از شرح گيسودراز 
به زبان دکنى. ميران جى در طول کار گاهى نام گيسودراز را مى آورد تا فرق تفاسير 
با تفاسير گيسودراز را مشخص کند. نسخۀ اصلى کتاب شرح شرح تمهيدات  خودش 
نگهدارى  در حيدرآباد  موزۀ ساالر جنگ  نسخ خطى  کتابخانۀ  در  عين القضات  ترجمۀ 
به رشتۀ  مؤلف،  از مرگ  قبل  در سال 1066ق/1656م، 12 سال  نسخه  اين  مى شود. 
تحرير درآمد.30 نسخۀ دوم در 1182ق/1768م نوشته شده و در همين کتابخانه موجود 

است.31 در ادامه نمونه اى از ترجمۀ فارسى اين متن دکنى را مى آوريم.32 

خدا فرمود هرچه محمد مىفرمايد انجام دهيد. وى را براى هدايت شما فرستاده ام. 
اى دوست، تو قرآن را حروف سياه بر کاغذ سفيد مىبينى. آن ظاهر قرآن است 
که در اصل کالم خداست. نور در آن سطور سياه ديده نمىشود، آن را مخلوق 
مىنامند. اى عزيز، اين حكايت را نشنيده اى که سلطان سوار بر اسب نتواند شد، 
مگر آنكه اسب را زين کرده باشند و آن ايستاده و آماده باشد. يعنى به غير رسيدن 
به عشق پير، عشق خدا را نتوان ديد. اگر عشق خالق ندارى، بارى عشق مخلوقى 
شناخت  در  سعى  اول  ندارى،  را  خدا  معرفت  قبول  طاقت  اگر  يعنى  کن.  مهيا 
است،  روشنايىبخش  و  بخشنده  ذاتاً  آفتاب  که  است  اين  منظور  کن. پس  خود 
يعنى دوست نواز و خوبى دهنده است. ليكن اين عشق وسوسه انگيز است، يعنى 
محبت معشوق عاشق را مىگدازد. در جدايى از او مقامى هست که در آن، عاشق 
بدون معشوق زندگى نمي تواند. يعنى آن طور که عاشق صورت معشوق را مىبيند، 

همان طور در چشمان او نور مي تابد و او از صفات معشوق رنگ مي گيرد.

اين منتخب در فهرست توصيفى نسخ خطى موزۀ ساالر جنگ و همچنين در کتاب دکن 
مين اردو )اردو در دکن( آمده است که تصوير جامعى از تحوالت زبان اردو و فرهنگ 
نصيرالدين هاشمى  به همت  اردو  مين  به دست مى دهد. دکن  در جنوب  ادبى  واالى 
ويرايش و تفسير شده است. نصيرالدين هاشمى عالوه بر اين کار، در زمرۀ ويراستارانى 
کرده اند.  ويرايش  را  اردو  نسخ خطى  فهرست  کتابخانۀ ساالر جنگ  در  که  است  بوده 

تمهيدات  شرح  شرح  خدانما،  حسين  جى  30ميران 

ترجمۀ عين القضات )نسخۀ خطى کتابخانۀ موزۀ ساالر 
جنگ حيدرآباد، نسخۀ شمارۀ 132، تصوف، اردو(. اين 

نسخه 233 برگ دارد. 
31نسخۀ شمارۀ 133، 196 برگ دارد.

اردوى  ترجمۀ  و  کردند  لطف  اثر  32پرفسور محمدعلى 

اين قسمت را در اختيار من قرار دادند و من هم ترجمۀ 
ايشان را به زبان فارسى ترجمه کردم. از دوست عزيزم 
مظهر مهدى، که يادشان گرامى باد، تشكر مى کنم که 
اثر و ديگر پژوهشگران برجستۀ  با پرفسور  اينجانب را 

حيدرآباد آشنا کردند. 



139 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

هاشمى در هر دو منبع در معرفى شرح ميران جى بر تمهيدات اشتباه جالبى مى کند 
و تمهيدات عين القضات را به احمد غزالى نسبت مى دهد.33 اين موضوع نشانۀ اين است 
که تا زمان معاصر نيز در فرهنگ ادبى دکن ارتباط نزديكى بين عين القضات و احمد 
غزالى وجود دارد و اين به علت دستاوردهاى گيسودراز است. اين نكته را نيز بايد اضافه 
تهانيسر در شمال هند  اهالى  از  کرد که حدود سال 1627م/1036ق، عارف گمنامى 
شرح مختصر ديگرى بر تمهيدات نوشت. نويسندۀ اين شرح خود را اهلل نور، از پيروان 
نظام الدين عمرى )م. 1626 يا 1627م( معرفى مى کند. اين شرح، که بحرالحقائق نام 

دارد، به پنج فصل اول کتاب تمهيدات مى پردازد.34 

گيسودراز کار نگارش شرح تمهيدات و نيز ديگر آثار اصلى خود را در دهلى و پيش از 
نقل مكان به دکن به پايان رساند. او در دهلى و در محيط فرهنگى خاص فرقۀ چشتيه 
استادان  اولين  به  که  همان چشتى هايى  بين  در  رسيد؛  کمال  مرحلۀ  به  و  کرد  رشد 
عارفان  اين  مى باليدند.  ـ پارسى خود  هندى ـ ميراث  به  و  مى کردند  افتخار  ايرانى خود 
باعث  بودند که شهرتش  از جمله حافظ شيرازى  ايرانى  نويسندگان شيفتۀ شاعران  و 
علت عشق  به  اما حافظ  کند،  در دکن دعوت  دربارش  به  را  او  بهمنى  شد محمدشاه 

افسانه اى اش به شيراز دعوت او را نپذيرفت. 

قاضى حميدالدين ناگورى )م. 1244م( نيز رساله اى دربارۀ آموزه هاى اين عارفان ايرانى 
مى کنند  فكر  اشتباه  به  حاضر  عصر  ايرانى  محققان  از  برخى  که  نوشت  لوايح  اسم  به 
غزالى،  احمد  استادش،  از  تقدير  براى  را  رساله  اين  که  بوده  عين القضات  آن  نويسندۀ 

نوشته است.35 علت اين اشتباه شباهت بين نثر ناگورى و نثر عين القضات است.

محققان، رهبران معنوى مانند گيسودراز و ناگورى و نيز مورخانى که تاريخ اين عصر را 
به رشتۀ تحرير درمى آوردند، از زبان فارسى براى بيان مباحث فكرى و ادبى و نيز براى 

33Nasir al-Din Hashmi, Deccan Min Urdu (2nd 
ed.; New Delhi: Qumi Ku Nasl Bara’i Furuq 
Urdu Zaban, 2002), 163.

او )ميران جى حسين خدانما( چند رساله به زبان دکنى 
و اردو نيز تأليف کرد که از بين آنها شرحى بر تمهيدات 
همدانى يا شرح تمهيدات در خور توجه است. او به شعر 
کتابى  همدانى  تمهيدات  بر  شرحى  داشت.  عالقه  نيز 
است دربارۀ عرفان، که در واقع ترجمه اى است از يكى 

از آثار شيخ احمد، برادر امام غزالى. 
34Allāh Nūr, Baḥr al-Ḥaqā’iq, Ms. 1168; 
Wladimir Ivanow, Concise Descriptive Catalogue 

of the Persian Manuscripts in the Collection of the 
Asiatic Society of Bengal (Calcutta: The Asiatic 
Society, 1985), 559–60.

35براى اطالع از جزييات اين موضوع بنگريد به

Firoozeh Papan-Matin, Beyond Death: The 
Mystical Teachings of ‘Ayn al-Qudat al-
Hamadhani (Leiden: Brill, 2010), 45-48. Cf. 
Bruce B. Lawrence, “The Lawa’ih of Qazi Hamid 
Ud-Din Naguri,” in Indo-Iranica the Quarterly 
Organ of the Iran Society, 28:1 (1975), 34.
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تأليف روايت هاى تاريخى بهره مى بردند. آنها با يكديگر و با همكاران فارسى زبان خود 
در گفت وگو و رقابت بودند و سعى مى کردند از مرزهاى ژانرى که با آن سروکار داشتند 
وسطا  قرون  ايران  عارفان  برجسته ترين  از  برخى  به  پرداختن  با  گيسودراز  روند.  فراتر 
توانست عقايد خود را بيان کند و مورخانى هم که تاريخ دوران او را مى نوشتند براى 
روايت داستان هاى فرمانروايان و پادشاهان مسلمان هند و نيز روايت فعاليت هاى علمى 
پويايى که در دوران آنها رايج بود خواهان پيروى از فردوسى و مورخان دورۀ تيموريان 
بودند. اين مورخان و نويسندگان بر نسل بعد از خود تأثير گذاشتند و همچنان در عصر 
حاضر الهام بخش پژوهشگرانىاند که براى درك بهتر هند اسالمى قرون وسطا به ايشان 

رو مى آورند. 




