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 چکیده

ای این  دارّه هند استت هه م انی اندیشتهی صتویّه در شت هترین و پرنفوذترین طریقهطریقت چشتتّّه از ددیمی

مکتتب، تتیرّری شتتتررع بر عریتان و تصتتتوّع یتااردأ یکی از تتیرّریتاارترین شتتتّو  این مکتتب، مّر  

ها و م انی تصتوع وی، ببشتروری  هرو بلررامی استت هه اندیشتهالدّین بن ماع دالواحد بن ابراهّم بن دطب

ترین ارر بلررامی در طریقت تصتوّع چشتتّّه، هتا  بیدأ مهممهم برای مریدان طریقت چشتتّّه به شتمار می

ها و راهکارهای  ها، مجموعه راهنمایی»ست   ستناب ا استت هه در بن طریقت تصتوّع چشتتّّه، برا و اندیشته

ّّه در بن ت ّّن شتده استتأ مستاعی نویستندیان در این مقاله، معرّیی، بررستی بدا ، نّ  به تصتوع چشتت

های طریقت چشتتّّه در»ست   ستناب ا مّر ع دالواحد بلررامی با تیهّد بر مکتب معنایرایی و باورها و اندیشته

ده تحلّلی انجام شتت  -ای و به روش توصتتّفی ی ستتندهاوی و هتابرانههای بن استتت هه به شتتّوهشتتاخص

دهد هه از لحاظ یکری، بلررامی بّش از هر چّز تحت تیرّر اندیشه و مشر  استأ نتایج پژوهش نشان می

ّّته همرون خردته نشتتتّنی، پوشتتتی، بدا  مریتد و مراد، ذهر، مراد ته، ستتتمتا ، چلّتهیکری طریقتت چشتتتت

ها بن  چشتتتّّه پرداخته و بهها و م انی یکری طریقت رو به بدا ، اندیشتته  مداری وأأأ بوده، از اینشتتریعت

 اشاره هرده استأ
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 مهمقدّ -1

 ی شتتتودأ در حوزه می  اطالق  از یتاشتتتتته  متانتدهبرجتای  برتار مکتو   تمتام  عتامّ هلمته بته  در مفهوم  ادبّّتات

 هه  استت در دستت  عربی زبان به و هم  یارستی زبان به ، همنظم نثر و به به از برار ادبی عظّمی ، حجمعریان

 تا ت ّّن نظری یریته و حدیث دربن و تفستّر و تیوی  و یلستفه و از حکمت استت برار، متنوّ  این محتوای

و  با شتریعت طریقت موایقت و ار ات و نقد عق  و معریت قو توصتّ  عشت  صتویّانه عقاید و اصتطالحات

وجدبمّز و  و ستترنان رؤیاها و مکاشتتفات و بّان مشتتای   و ستتریاشتتت  خانقاهی و رستتوم و بدا  اخالق

و  و مقصتد او و نّز ط ّعت و سترانجام انستان ، هستتیشتریعت عریا به یّردأ نراهدر برمی  را صتویّّه شتطحّّات

 بسّاری   حتّی  ،رو  أ از ایناست  بوده  نو از دین  و استن اطی  و دلب  بر ذوق  و م تنی  عادت  خالع  خدا، نراهی

 یّرد هتهمی  جتای  ،ختا   مفهوم  بته  ادبّّتاتدارد و در دلمرو    شتتتاعرانته  و بویی  نّز رنت   از برتار منثور بنتان

ها در بن عادت و خالع بدی   هایو اندیشتته طرح مضتتامّن  و هّفّّت بّاندر   ، ابهام، عاطفهعنصتتر زی ایی

 داردأ تشّرص

 بّان مسیله -1-1

 یّردأ بهیرایی درار میهای عریان، مکتب معنایرایی استت هه در مقاب  مکتب صتورتیکی از شتاخه

 أحکومتی بودن نمتاینتدیان بن استتتت درباری و غّر  غّر ،های مکتتب معنتایراییاز جملته ویژیی  یهلّ  طور

پایرند و مشتاغ  دیرری  احی دربار را نمیهنند و شتل  مدّیعنی شتاعران این مکتب از شتاعری ارتزاق نمی

رای همترین درباری هستند و هارشان صله یریتن است و یاهی ب  عموماً  ،یراهاهه صورت  بن  حال  ؛دارند

این استت هه نمایندیان بن، صتفت شتاعری را    ،چّز مج ورند شتعر برویندأ ویژیی دوم مکتب معنایرایی

یرا  ا شاعران صورتامّ  ؛شمارندتر میدانند و نظم و نثر را ابزاری برای بّان یک رسالت مهماز خود دور می

پردازنتد و یتاهی هتار و بتا هم بته ردتابتت مییوینتد بتاره یرریته میهننتد و در اینبته شتتتاعری خود ایترتار می

هنندأ ویژیی ستتوم مکتب معنایرایی،  رستتد هه از حستتادت حستتودان ییالیه میردابت بنان به جایی می

 هنند و مرصتوصتاًانستان را به نرریستتن به درون خود تشتویق میها  بن استتأمعنایریرایی نمایندیان درون

یرا یراها برونا صتتورتامّ ؛دهنده باطن جهان عالده نشتتان مییویند و باز روح و روان بستتّار ستترن می

همتر    ،یراهه برخالع شتاعران صتورت  باشتد و ایننرری بنان میهلی  ،هستتندأ ویژیی چهارم معنایرایان

ویژیی پنجم و مهم معنایراها، داشتتن نظام ؛ (78:  1390)حجازی و هریمی،  أ  دارند  توجّهات جهان به جزئّّ

ار، شترح خود را دارندأ برای نمونه تمام نظام یکری عطّ  نظام یکری خا ّ  ،در هر شتاخهها  بن یکری استتأ
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ریرا هستتتند و ممکن استتت امروز چّزی برویند و یردا رّیت  ،یراهامقاب ، صتتورت  هفت وادی استتتأ در

های صتوری استتأ در معنایرایان، هشت  معنایی در د ال نوبوری شتشتم  ینقّض بن را برویندأ شتاخصته

ار نّز در پر استت از معانی نو و عطّ ،مثنوی موالنا نمونهاستتأ برای    هشت  معنا بستّار مهمّ  ،برار معنایرایان

ها بّایدأ این در حالی استت هار زندیی معنوی انستاندن ال بّان معانی جدیدی استت هه به   تمام برارش به

شتتمارندأ یی الطریق می  مطروحهاندیشتتند و معنی را  یرا تنها به ابدا  تصتتاویر تازه میشتتاعران صتتورت هه

تری استتفاده یهم استتأ به خاطر همّن از زبان داب  بخرین ویژیی برار معنایرایان، مراطب عام داشتتن بن

خا  دارند و هاری به این ندارند هه یرایان مراطب  ا صورتامّ  ؛یرایّر و ساده استها  بن  هنندأ زبانمی

مستاعی    بر این استا  (26-24:  1394)پورشت انان و دیرران،  أ هستتند یا نهها  بن  ی شتعرخواننده  ،مردم عادی

هّد بر یمّرع دالواحد بلررامی با ت  است   ستناب »ه در  بازتا  م انی طریقت چشتتّّ ،هنونی  ینویستندیان مقاله

 هه در ادامه به تفصّ  بدان خواهّم پرداختأ   استمکتب معنایرایی 

الدین بن ماهرو بلررامی استت و در شتعر »شتاهدیا  دطبع دالواحد بن ابراهّم بن   ، مّرنام هام  مؤلّ

ص »ذودیا را  ترلّ  ،شتتعرای پنجا ا  یهها از جمله »تاهره در بعضتتی از تاهرههرده استتتأ ال تّص میترلّ

پردازی  ( ط   لطّفش در زبان یارستتی و هندی و به نظم80:  1384)خواجه،    أاندنّز برای ایشتتان ر ت هرده

هه توصتّ  ادستام    ای استت شتکرستتانستازأ نسترهطرازی دمممتاز و ذهن ستلّمش به یکر ارجمند در سترن

بلکه   ،مّرزا همال ذوق و یرط رغ ت به شتّرینی ن وده  یهها به ردم دربورده، باعث تیلّ  بن رستالرینیّشت 

هه هندأ چنانهالمی درین ل ا  نموده و در بنجا »ذودیا ترلص مین ط   اظهار شتتتّرینبه مقتضتتتای تفنّ

 یوید:می

 یردد تا  مینه تنها دل ز ذوق بریّم بی

 

 یردد هه از یاد زالبی محو پّچ و تا  می

 (80: 1384)خواجه،                            

وی چنّن بمده استتت: »مّر ع دالواحد حستتّنی واستتطی بلررامی از    یهشتتم  انجمن دربار  یهدر تاهر

مستند ارشتاد را به جلو  مّمنت مینو  زینت برشتّد و ستالکان   ،صتایّه بودأ عمری دراز  یهشتعرای صتویّ

زل، شتایرد خواجه حایظم و در »نفائ  یرمود: در ین غپرستتی را به سترابستتان ه ریا رستانّدأ میمناهج حق

وی در ضتمن تحصتّ  علوم    (356:  1386  ،صتدیق حستن بهادرا )أالمآررا یفته مّر ستلّقه شتعر خو  دارد

ع و عریان بشتتنا شتتده و در خدمت مشتتای  با تصتتوّ  ویژهبهمتداول زمان با موستتّقی، زبان و اد  یارستتی  

 هرده استأ  حسّن سکندره، منازل سلوک را طیّپوری و شّ  ین سائیالدّبزریی مث  شّ  صفی
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نویستد: »بستّار صتاحب یضتای  و هماالت و او می  یهدربار  منترب التواری  شتّ  ع دالقادر بداؤنی در 

تر از این به چند مشتر  او عالی استتأ پّشت ریاضتات و ع ادات استت و اخالق ستنّّه و صتفات رضتّّه دارد و  

ام خود را از همه یارانّده  ورزیدأ در این ایّیفت و حال میمی  بست وسال خود نقش و صورت هندی می

از بن جمله  ،رنّن در اصطالحات صویّه خّلی رسای  نوشتهقانه و هماالرواح نوشته محقّو شرحی بر نزهه  

  (46: 1379أا )بداؤنی، دیرر نّز دارد یهسناب  نام و غّر بن تصانّ  الیق

  برار جا واد  استتأو مزارش امروز در همان  ق در بلررام از دنّا ریت1161در   ع دالواحد سترانجام مّر

حستّنی  االرواح امّر  هشترح نزهستناب ، شترح الکایّه یی التصتوع،    : دیوان، ست  ع دالواحد ع ارتند از مّر

چهار    یهشترح مصتطلحات دیوان حای ، شترح معمای دصتّ   شت هات، شترح یلشتن راز،  ی ح ّرستالههروی،  

 حقایق هندیأ و منظومی ان ه و خربزه یه، مناظربرادر

مجل  شتتورای   یهل متعلق به هتابراناوّ  یستته نستتره بادی مانده هه نستتره  ،از »ستت   ستتناب ا بلررامی 

ه  مربوط به مکت ه دادریّ دوم   ینستعلّق و تقری اً زی ا و خوانا نوشته شده استأ نسره  هه به خطّاست  اسالمی  

هأقأ در مط   نظامی هانپور   1402در ستتال  دوم   هأقأ و بار  1299بار در تاری   الهور استتتأ این نستتره یک

رت نرریته ای با نست  دیرر صتوهه هّچ مقابلهت؛ ولی ازبنجاالهور پاهستتان تصتحّو و به چار رستّده است 

  ستوم  ینسترهاز بن استتفاده شتده استتأ  همتر  رواز این  ،یونه شترحی نداردو یادد تعلّقات استت و هّچ 

 عمر معریی شده استأ  ،هه به خط نستعلّق نوشته شده و هاتب بناست  مربوط به هتابرانه مرعشی دم

مّرع دالواحد بلررامی، جستتاری استت در راستتای  یی  هنونی به جز معرّ  یمات اجمالی، مقالهبا این مقدّ

 بررسی م انی یکری و عریانی بلررامی هه در ادامه در ترازوی نقد و ارزیابی درار خواهد یریتأ

 پژوهش پرسش -2-1

 چرونه بازتا  یایته است؟یرایی با تیهّد بر مکتب معنام انی طریقت چشتّّه در »س   سناب ا بلررامی 

 پژوهشروش  -3-1

 أاستتحلّلی  -ای و به روش توصّفی سندهاوی و هتابرانه یههنونی به شّو یروش تحقّق مقاله

 ی پژوهشپّشّنه  -4-1

نویستندیان   با این همه مّر ع دالواحد بلررامی تا به حال تحقّق مستتقلی صتورت نرریته استتأ  یبارهدر

 چشتّه را به اجمال در ذی  بررسی خواهند نمود:ترین برار مرت ط با م انی مکتب برخی از مهمّ
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به این نتّجه  تفستتره الرموزا    خطی ینستترهیی  »معرّ  ای با عنواندر مقاله  (1401جّهانی و محمودی ) -

به توحّد و وحدت وجود و ارت اط وجودی شتتّ  با خدا، هاربرد   توجّه  ،در ستتطو یکری  دستتت یایتند هه

های یکری ترین ویژییاصتتتطالحات عریانی و یلستتتفی و هاربرد مفاهّم ملانه و بزمی از مهم  یهیستتتترد

 های تفسره الرموز استأ مثنوی

ه معاصتر ه و چشتتّّ»مقایسته و ارزیابی برای نقشت ندیّ  ای با عنوان( در مقاله1398ان )همکارّان و حمزئ -

های دیوبندیه در شترق جهان استالم متیررند و پّوند این دو ستلستله از بموزهنشتان دادند هه  خراستان رضتویا  

ت ن وی دارند و تالش بستتّاری برای حف  ستتنّ  ،هامحکمی با دین و شتتریعت دارندأ مشتتای  این ستتلستتله

 ،ترین عم  ع ادی و بیّنی بنانشتتوندأ مهمت در اجتما  حاضتتر میب با ستتنّمریدانشتتان با ظواهر متناستت 

 رسدأه به نظر میتر از چشتّّه پررن نظری نقش ندیّ یبریزاری جلسات ذهر جمعی است و جن ه

ه )از  یکری طریقت چیشتتّّ -عنوان »ستّر تاریری    ای بادر مقاله  (1394)  نصتّری جوزدانی و همکاران -

ن ی در یستترش یرهن  و تمدّه منشتی خدمات مهمّهه طریقت چشتتّّ نشتان دادندبغاز تا پایان اعتالی بن(ا  

ه هند تیرّر دارّه هند شتد و متقابالً از محّط یرهنری شت هدارّویژه در شت ه  هاستالمی در جهان استالم، ب  -ایرانی

 زیادی پایریتأ

  یه های ترغّب در متون عریانی با تکّه بر منظوم»شتّوه  با عنوانای  قالهم  ( در1398)  انهمکارخادم و  -

 ،نما ارر ع داللطّ  چشتتیحقّ  هالحقّ یا بینههه ترغّب در متن حقّقنشتان دادند نماا  حقّ هالحقّ یا بینهحقّق

ی ایفا نموده نقشتتتی مهمّ  ،منظومه در جلب ستتتالکان به ستتتمت عریان توحّدیاین   ای دارد وجایراه ویژه

مت و  خود یعنی چشتّّه را    یهچرونری جاودانه ساختن نام یردأ نویسندیان در نهایت سعی نمودند تا تاس

  نمایندأدر تاری  متون عریانی بررسی 

های عشتق از دیدیاه طریقت چشتتّّه در برار  مؤلّفه»  ای با عنوان( در مقاله1399) پروری و دوستترّدُ -

چشتتّّه از جایراهی    یهشتناستانهه استاستاً مفهوم عشتق در نظام هستتیدستت یایتند به این نتّجه   اامّران دهلوی

طیّ طریق    یهبا رویکرد تحلّ  محتوایی، ناظر بر این حقّقت استتتت هه اندوه، الزمأ  برخوردار استتتتواال  

  مجازیعشتق   ،چشتتّّهشتده در یفتمان  استتأ بر استا  تحلّ  مناب  یایت  عشتق استت و عق  موه تی الهی

 ها پاالیش یایته باشدأهه درون سالک از بالیش مرر بن ،شودالزاماً منتج به عشق حقّقی نمی
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 چارچوب مفهومی -2

 هها و بدا  تعلّمی طریقت چشتّّاندیشه -1-2

ها بن  ت استتوار استتأه بر شتریعت و ستنّهای چشتتّّمدار: استا  اندیشتهطریقتی شتریعت ،هچشتتّّ -1-1-2

بر ها بن های الهی ممکن نّستتتأتت الهی و احترام به ستتنّت بدون مح ّمعتقد بودند هه اصتتالح شتترصتتّّ

های اخالدی و روحانی تیهّد داشتتتتند تا اخوّت انستتتانی را تقویت نمایندأ از نظر مشتتتای  نرستتتتّن ارزش

داب  تقدیر و   ،لقه، نام دیرر ماهب، خدمت به خلق خداستت و هر هوشتشتی در جهت خدمت به خچشتتّّ

وحدت وجود را رواج دادند و از بن   یهعملی نظریّ  یجن ه ،همشتای  چشتتّّ  (11: 1386)چشتتی، أ  ارج استت

های ستّاستی بر این باور بودند هه از دربار و دستتراهها بن حاد اجتماعی در جامعه استتفاده هردندأبرای اتّ

 (36: 1379)خلّق، أ تینه از مراهز بزرگ جمعّّ ،باید یاصله یریت

 خردهجایراه ارزشتتمندی داشتتتأ برای دریایت   ،همحوری: علم در مّان مشتتای  چشتتتّّعلم -2-1-2

ع تواند اسرار تصوّنمی  زیرا معتقد بودند انسان یادد علم  ،رسّدبایستی شرص در علوم ظاهری به همال می

شتّو   ه مانندمشتای ی چشتتّّ (12-11: 1033عالء ستجزی، ) أهند را دریابد و امراض روحانی انستان را درمان

  امری ضتتروری ،بصتتّرت عریانی برای صتتویّان معتقد بودند هه هستتب علم و دانش و  ستتهروردیطریقت  

 (21: 1398، ببادیجهان) أاست

ع و عریای هرات بر این نظر یرا: مولوی ع دالحلّم حستتّنی از بزریان تصتتوّع عم تصتتوّ -3-1-2

، شتناخت و معریت (هه و ستهروردیّه، نقشت ندیّه، دادریّچشتتّّ)های چهاریانه تصتوع  هدع طریقتاستت هه 

ع عملی است و شریعت مقدم بر طریقت استأ ع و عریان، اص  تصوّخداوند استأ در دانون اصلی تصوّ

و معریت، رستّدن به بنأ معریت بعد   بنرمره    ،حقّقت  ؛عم  ،بّان استت و طریقت ،به بّان دیرر شتریعت

  (91: 1376)حل ی، أ تا حقّقتی وجود نداشته باشد، معریتی به دست نرواهد بمد أاز حقّقت است

یروهی از مردم هه با  ،نرستت  داند:دارند، سته یروه میوی هستانی را هه در مستّر طریقت یام برمی

 مردم،  هدایایبوری ناور و دارند و با ستوءاستتفاده و جم دربمد   نام طریقتی ستعی در یریب مردم و هستب

پّمایندأ این  مستتّری منحرع از طریقت را می  به ظاهر طریقتی در اصتت   هنندأ این یروهیمی دربمد هستتب

یعنی بته   ؛طریقتّم  اهت   یوینتدهستتتانی هستتتتنتد هته میدوم    یوینتدأ یروهطریقتت ادنی می  نو  طریقتی را

هستانی  ،ستوم  یروهأ  ه و غّره ارادت و اخال  داریمچشتتّّ  ه،مشتای  هرام نقشت ندیّهای طریقت و  ستلستله

بیند پّش یک عالم اند، میدیدهمی اند و تا حاال عقوبتاندازه انجام دادهحد و بیهای بیجرم هستتتتند هه
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و اتو   استتتلفراا العظّم» و به دستتت بن عالم با یفتن  ع  و متصتتوّمتشتترّ  نی ی متدیّقی و پرهّزیار متورّمتّ

طریقت نهایی یا اعلی یویندأ هسی هه به معنای   هنندأ این طریقت راتوبه می االّه و الحمداا من ه  ذنب

نشتّنی  هیکی از مشتای  هرام با چلّ  به توصتّه  هاردر ابتدای    دیاارد، بایمستّر طریقت اعلی می وادعی یام در

ودتی  شترایط الزم و ضتروری را برای مرید صتحّو شتدن هستب نمایدأ  ،روزه و هشتّدن ریاضتت  و یریتن

  شتتتود تتا مردم را بته طریقتت عملیمی  ع را طی نمود، بن ودتت متیمورتصتتتوّ  یتربّتت یتایتت و چهتار مرحلته

خوردن   ،له برای مرید ضتتروری استتت و بنمستتیرعایت یک  هه   دیرر بن  بستتّار مهمّ ینکته أهند  دعوت

 أ(63-61: 1383)دهلوی، أ روزی حالل است

 ه اصول و روش تعلّم در طریقت چشتّّ  -2-2

  های و راه  ستلستله این هایاز شتاخه یبرخمرید و مراد در   روابط بودن رابطه مرید و مراد: ستاده -1-2-2

، از ادطا  یبرخ  هرچندأ استتت  بوده ستتلستتله این  به مردم تمای  از عوام  مرید، یکی پایرش برای بستتان

معتقد   یّستتودراز محمّددمانند ستتّّ  دیرر یبرخاند،  را مردود دانستتته  غّابی شتتکر، روشمانند بابایرید ینج 

هردأ  بّعت با وی توانمی  هم غّابی بلکه  ؛هنند ا زیارت، مرشتد و پّر رمرید و طالب نّستت الزم بودند هه

ها در مدت بایستتمرید می از جمله أداشتتنّز وجود   دیرری بدا   ،ستلستله این ورود به برای در یاشتته

 این  زمان  مرور ا بهامّ  ؛دادمی ، انجامداشتت ریاضتت  یجن ه هه هم بود و اعمالیمی شتّ   در خدمت خانقاه

اید  نم یاارد، ابتدا باید توبهمی سلوک  و در سّر  ددم ،سالک ودتی  سلسله شدأ در این دیریون بدا  د ّ 

ستازدأ   براستته ع ادت  یحلّه را به نف  تاباشتد   را داشتته بن ا هند تا شتایستتریترلّه» خود را از معاصتی و

را    معریت  راه ،أ مرید ستالکو مرید راج  ، مرید واد دارد: مرید ستالک مرید درجاتی ،هچشتتّّ بدا  ط ق

را بتا   ودفته  این ایرخواننتد و  می  را واد   ایجتاد شتتتود، وی  راه  در این  ایایر ودفته  أهنتدمی  طی  ودفته  بتدون

 یویندأ می او راج  استمرار ورزد، به نسازد و بر بن همراه توبه

 خضتربا  و بّعت با مرده نشتاندند و بّعتمی خالیت خود را به همتر یرزندان ،هچشتتّّ مشتای   یاشتتهدر  

بودند،   نداده شتتتّری به ارادت دستتتت  هه هم درویشتتتانی شتتتد، مردود بودأ به معمول وبّشبعدها هم هه

زیرا   ؛هرد، معت ر ن ودمی با دو پّر بّعت هه مریدیدوم  اأ بّعتاستت  ننشتستته هستی  یه»در پلّ یفتند ههمی

 بودأمی متص  حلقه یک به بایستمرید می

 بود و ستعی بستّار مهمّ  پوشتیخرده بدا  ،دهلیچراغ    نصتّرالدین شتّ   تا زمان  پوشتی:خرده -2-2-2

 جلویّری   تشدّبه  بازیندهند و از خرده  جوانان  بود، به  چشت  خواجران  مقدّ   مّراث  هه  را  شد خردهمی
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،  ) (پّام ر اهرم رستتاندند ههمی معراج شتتب را به بودند و منشتتی بن دائ   الهی ، اصتتلیخرده شتتدأ برایمی

 ،پوشتاندأ از نظر بنان  ) (علی بود، به و سترّ الهی امانت هه  را بن هرد و ستپ  یقر را از خدا دریایت  یخرده

  یخرده   برخالع ارادت  یخرده  ،ستلستله در این همرنّننپّونددأ    ) (علی به هه نّستت طریقتی یشتجره هّچ 

 ای هذرّ ،بودند و از دستتور مراد خود  شتّ    ی اراده تاب  هه مرر مریدانی  ؛شتدنمی داده هر مریدی ، بهکت رّ

معت رتر بود،   شتتتد و از همتهمی  پّر ملهم  ختدا بر دل  از جتانتب  هته  خردته  نو   این  هردنتدأ بتهنمی  ستتترپّری

 نّتک   مریتد، بر ارر اجتهتاد و عمت   پّر بته  هم  یتاهی  (55:  1370)جتامی،  أ  یفتنتدمی  رحمتانی  خالیتت یخردته

نّز   کت رّ عنوانو به هبر ارر توصتّّ  (199: 1365 )بریا،أ  نامّدنداجتهاد می  یرا خرده بن هه  دادمی او، خرده

 (231: 1390 سجزی، )عالء أنداشت اعت اری چندان هه شدمی داده خرده یردی به

هردن، یفتن، بّتان هردن، یتادبوری، بته زبتان جتاری هردن در   در للتت بته معنتای یتاد ذهر  ذهر:  -3-2-2

در  (415-414: 1369 )هّانی،أ یاد هردن زبانى و دل ى خداوند استت  ،مقاب  صتمت و در اصتطالح عریانی

و  واج ات امباید تم مرشتتد هم  بلکه ،تنها مریدان و نه استتت بر طریقت مقدّم ، شتتریعتهچشتتتّّ  یستتلستتله

 ،دستتتور مرشتتد مرید باید ط ق اینبر   جا بوردأ ایزونبه ترا با ددّ شتترعی اتمستتتح ّ و حتی دینی یرایض

 اوراد از شتّری ستازدأ این جاری بر زبان جلییا   خفی صتورت، بهخا ّ را در اودات ایاذهار و اوراد ویژه

 اذهار را به این  اغلب، ستتنّتی ، ط قهچشتتتّّ أ مشتتای  استتت مرید دیرر متفاوت به دیرر و از مریدی شتتّ   به

أ  استتت  داده تعلّم  ) (حضتترت علی را بهها  بن ،حضتترت بن دهند و معتقدند ههمی  نستت ت  ) (اهرم رستتول

دستتور پّر،   شتودأ بهاهتفا نمی بن ( بهتهلّ )  ،و اولی از دیرر ذهرهاستت ا ایضت اللّه  اال اله  »ال ذهر  هرچند

شودأ می  توصّه  نینّز ذهر معّّ  هر ودت  را هر روز هفتاد بار تکرار هند و برای  یمرید باید ذهر خاصّ  یاهی

 انجام  و در خلوت تلقّن شتودأ ابتدا ذهر از راهمی رو شت   ،هندمی بّعت طالب هه زمانی ذهر از همان تعلّم

، اذهار خواندأ در یاشتتهمی  اورادی ،خا  دستتور، مرید بعد از نماز یا در ستاعاتی ط ق یّرد و ستپ می

 شدأمی خوانده و خصوصی عمومی ، در مجال دهن حوالی در ویژه به یارسی زبان به منظومی

 هه  استتت بن دانند، اصتت بر ذهر می را مقدّم مراد ه ،هچشتتتّّ از بزریان یبرخ  هرچند: مراد ه -4-2-2

 او را به دربورند، ستتپ  و خروش  جوش به و اوراد خاصتتی یونایون مرید را با ذهر و دعاهای نرستتت

أ استت و مکاشتفه مشتاهده  برای ای، خود مقدمهاستت بعد از مجاهده هه مراد هأ  و تفکر وادارند مراد ه حال

 از انوا   یرخدربتأ ب  یو مراد ه دل ی  یحضتتور، مراد ه  یمراد ه از جمله  ؛اندبرشتتمرده نو  36  ،مراد ه برای

 مرتل   هایدر حالت ههن، چنانّستت هندی مرتاضتان از اعمال برخی به شت اهتبی  ستلستله در این مراد ه
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و  مخود مجستّ  را در خّال شتّ   صتورت یا و حتّاللّه» ا یا استماالاللّه مرید صتورتی نوشتته »الاله ، یاهیمراد ه

 دهدأ  او دست به غّ ت هند تا حالمی توجّه بن به پّوسته

 ست ب در هند به هه استت ، ستما هچشتتّّ پّران ستنّتو   ستلستله  این بستّار متداول : از بدا ستما  -5-2-2

شتدأ ابواحمد    ستلستله این و بدا  تعلّمات مهمّ از اصتول پّدا هرد و یکی مستاعد بنجا، رشتد بّشتتری شترایط

 الدین نظام ، شتتّ  برتّار هاهی الدیندطب، شتتّ  زندنی شتتری   ، خواجهچشتتتی ، ابویوستت چشتتتی ابدال

 از اصول را یکی اعتقاد داشتند و بن سما  به هچشتتّّ دیرر از مشتای   احمد صتابر و بستّاری علی ولّاء، شتّ  ا

اندأ شتایرد شتده دائ   شتروطی ستما  اولّاء، برای الدیننظام  شتّ   از جمله بناناز   دانستتندأ برخیمی طریقت

در    شتدأ امروزه معروع برهانی  روش به هرد هه ابدا  ر ستما د خاصتی نّز روش  غریب الدین، برهانوی

)ستالررد  در اعّاد و ایامی عُرْ  ویژه، بهیا عمومی طور خصتوصتی ، بههچشتتّّ هایاز مراهز و خانقاه بستّاری

 در مدح یا ابّاتی غال اً اشتعار عریانی مشتای  در حضتور  شتود و دوّاالنبرپا می  ستما  (، مجال مشتای   ویات

، )نرشت ی أاستت با وَلّمه همراه و دوّالی ستما  زنندأ اهثر مجال خوانند و ستاز میمی  الستالمعلّهم بّتاه 

1389  :142-143) 

ه بوده استت و بر اعراض از دنّا: ترک دنّا و اعراض از بن یکی از م انی یکری طریقت چشتتّّ -6-2-2

الدین چشتتتتی، عالمت شتتتناخت خدا را خاموشتتتی در معریت و خواجه معّن» بن تیهّد یراوان داشتتتتندأ

دانستتته، هرچند خدمت به خلق و همک به درماندیان و ستتّر نمودن یرستتنران، در یریرتن از خلق می

 (108: 1386 ا )الهدیه،أت در تعالّم وی جایراه مهمی داردهنار عشق و مح ّ

ه بر استا  ستنّت و شتریعت نهاده عریانی طریقت چشتتّّ  یهری: بنّان یکری و اندیشت مداشتریعت -7-2-2

های الهی ممکن بود: »و هر هه اصتالح شترص تنها بر استا  ستنت ،شتده بودأ در باورداشتت مشتای  این یرده

خواستتم هه یرمود هه دو سته بار »( 27 ا )همان:أپّری را نشتاید  ،یمراه یردد و مرد یمراه ،از شتریعت بّفتد

 (38: )همان أاتّر من در او ارر نکرد ،چون او زیریه شریعت پوشّده است ؛او را بزنم

شتودأ »هرامات امری الزم محستو  میها  بن  ه، هرامات برایهرامات: از منظر مشتای  چشتتّّ -8-2-2

طور هه بر پّام ر  چه همان  ؛حصتتر و همال او نّستتت  یهبرای ولی نشتتان ،طور هه به همه معلوم استتتهمان

از هرامات مشتای  چشتت هه اخفا و ستتر هرامت واجب و الزم استت   ،بر ولی  ،اظهار معجزه واجب استت

بلررامی معتقد استتت هه طریقت را صتتد مرحله استتت هه هفتمّن   (114: 1389 ا )چشتتتی مودودی،أاستتت

چنّن  این  ،تربّت مرشتتدیدرزاد را به غّر بّعت پّری و بیبرتان ماهرامات استتتأ »هه نّک ،بن  یهمرحل



 7-28، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

16 
 

ع بر لوح محفوظ نهادن و در هوا پریدن و از  هه دستتت تصتترّ چنان  ،هرامات و مقامات به دستتت می بید

غّتب خ ر دادن و بته بتش ستتتوزان دربمتدن و بر ب  ایستتتتتادن و مرده را زنتده هردن و زنتده را بته یور  

 اذعان داشت:باره در اینبلررامی ناظر به یلشن راز ش ستری ( 35 تا:امی، بیا )بلررأیرستادن و امثال ذلک

 پرستتتی استتت هرامات تو اندر حق

 هرامات تو یر در خودنمایی است

 

 جز بن ه ر و ریا و عجب و هستی است

 تو یرعونی و این دعتتوی، خدایی است

 (65)همان:                                        

 :وی در این هتا  به برخی از هرامات مشای  اشاره هرده است

 (41: )همان أاخت و بر بن ایستاده شدااده بر سر ب  اندسّج ،روزی بن درویش»

 طریقت چشتّّه ترین برارمهم  -3-2

(، مشتای   های)نامه (، مکتوباتمشتای   )سترنان ملفوظاتبرار را می توان در چند دستته تقستّم نمود:   این

 أمشای   احوال ها و شرح، تاهرهعریانی و اعمال درباره بدا  تیلّفات

 ، مریدان ستتتنّتی دأ ط قرومیشتتتمار   به هدارّدر شتتت ه هچشتتتتّّ برار ادبی ترین: از مهمملفوظات -1-3-2

 ، عالوه ملفوظات هردندأ اینمی را یادداشت بنان  یایتند و سرنانخود حضور می پّران در مجال  برجسته

اندأ از جمله هچشتتّّ مشتای   و بّانرر ایکار و اعمال تّّنّز حائز اهمّ و عریانی از نظر تاریری ادبی  یبر جن ه

را  ها بن  برتّار الدیندطب  خواجه هچشتتی ه  الدین معّن خواجه  ، سترنانالعاریّن دلّ :  استت ملفوظات این

 بابایریدالدین  برتّار هه الدیندطبخواجه   ، ستترنانالکّنالستتّ   یوائدأ  استتت هرده  تدوین هتابی صتتورتبه

  بدر نام به  وی از مریدان یکی ههبابایرید   ، ملفوظاتاالولّاء  استرارأ  استت بورده را یردها  بن ،شتکرینج 

موجود از امّرحستتنی   ملفوظات تریناز مهم یکی هه  الفؤاد  یوائدأ  استتت هرده را یردبوریها  بن ،استتحاق

 پّر خود را یرد ستترنان  هه اولّاستتت الدیننظامهند و مرید خواجه    یویپارستتی ، شتتاعر معروعدهلوی

استتتأ   هرده را جم ها  بن ،ّرخستترو دهلویام هه الدّیننظام  خواجه  ، ستترنانالفواید  ایضتت استتتأ   بورده

 را یردبوری ها  بن  ،حمّد دلندر نام به  شتتاعری  هه دهلی محمود چراغ یننصتتّرالدّ از شتتّ   المجال  خّر

 ه چشتتّّ  اعتالی  یدوره از پایان بود، پ  یارستی بّشتتر به هه  ملفوظات یردبوری یهلّ  طور أ بهاستت هرده

 ایتاد و ایر هم از رونق یارستی زبان  به ملفوظات  یردبوری تدریج ا بهبود، امّ معمول اواخر، روشتی و تا این

 (86-83: 1380پور، )یوس أ اردوست زبان به ،باشد ملفوظاتی
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، المعانی دهلی، بحرچراغ یننصتّرالدّشتّ    به منستو  ، ردعاتالستلوک  : صتحائ مکتوبات -2-3-2

جهانرّر   داشتتترعستتتّّ هایاشتتتریی، نامه مرادببادی، مکتوبات نصتتتّرالدین جعفر مکی بن  محمّد هاینامه

 بدا   یدربارهأ  ببادیجهان اللّههلّم  از شتّ   هلّمی یَنروَهی و مکتوبات ع دالقدو  ، مکتوباتستمنانی

از   عدر تصتوّ ای: رستالهاستت جمله از بن هه شتده  تیلّ  دیمتعدّ هایها و رستالهنّز هتا  عریانی و اعمال

 الستتما   و اصتتول  دهلوی ، مّ  المعانی امّرحستتنهانستتوی الدینجمالّ  شتت  ملهمات  ،چشتتتی الدینمعّن

 أ سما  مجال  شرح در زرّادی یررالدین

 هشتم  در درن  هچشتّّ ممتقدّ  مشای    یتاهره  تریناالولّاء، نوشته مّرخورد، ددیم  ها: سّرتاهره -3-3-2

 بر بن احمدپوری  محمّدی  خواجه  ،ستتّزدهم اواخر درنشتتد و در   در الهور چار ش 1357در   هه استتت

 پّران  احوال  یرستاله أرستّد  چار به در دهلی 1311در   هه دهلوی از جمالی العاریّن ستّر أنوشتت تکمله

نو در لکه  1331در   هه  عثمانی چشتتی ع دالرحّم ، ارر هدیه بناالدطا  ستّر  راجاأ به ، از بها معروعچشتت

- 69: 1385)مّرخورد، أ  نظام الدینشتها  مّر  از یرریه  و منادب بوالق محمّداز   روضته االدطا  أمنتشتر شتد

72) 

 هاتحلیل داده -3

 ع دالواحد بلررامی   م انی یکری و عریانی مّرهّد بر یبا ت ی س   سناب خطّ یتیملی بر نسره  -1-3

ه، روی بوردن هستتی به خدمت پّر و ابراز  در طریقت چشتتتّّ مرید و مراد:  یبلررامی و رابطه -1-1-3

یفتندأ بلررامی بر این نظر بود هه یرمان شتتّ  می  »تحکّما  بمدن رای مریدانش درارادت به او و در حلقه

بلررامی در ادامه به استتناد   (106: )همانأ  استت و مرید بایستتی اطاعت هند  ) (همرون یرمان رستول خدا

شتّ  حاضتر  ا در تجدید بّعت بر این نظر استت هه ایرداند، امّرا مجاز می عت رضتوانا، »تجدید بّعتا»بّ

شتتّ  را پّش نهد و با بن جامه بّعت   یتواند در غّا  شتتّ ، به جای دستتت شتتّ ، جامهن اشتتد، مرید می

بویزان هردند تا مریدان با ی مریدان، بستتّن شتّ  را از بامی  ت حضتور یستتردهمواردی نّز به علّ  در نمایدأ

 (108أ )همان: بوسّدن بن با شّ  بّعت نمایند

یکی از ارهان اصتلی و  و  ع اداتهای صتویّه از اشترع  ذهر در مّان طریقت  بلررامی و ذهر: -2-1-3

ه، مرشتد ستت از یادهیرد نام خداأ پّشتتر ت ّّن یردید هه در طریقت چشتتّّا  ذهر ع ارت ستتأاع عملی تصتوّ

  موظّجا بورندأ مریدان  ات شتتترعی را بهی مستتتتح ّض و واج ات دینی و حتّیرایو مریدانش موظفند هه 
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خفی و   صتتورته بهاوراد و ادعّه خاصتتی را بروانندأ ذهر در طریقت چشتتتّّ ،هستتتند هه پ  از هر نمازی

 شودأ جلی و نفی و ار ات انجام می

اله   هه به دو صتتورت ال استتتایضتت  اذهار   ،اا   اله اال  : »ذهر البلررامی نّز در این ارت اط معتقد استتت

شام : هفتاد    ،شدهه خوانده مینّز اذهار دیرری هه در طریقت چشتّّ  أشوداا )ار ات( انجام می  )نفی( و اال

در   ) (و تست ّو حضترت زهرا  »بیه الکرستیا  هنرام ذهراا و نعم الوهّ ا، شتب »حست نا مرت ه خواندن ذهر

شتتد، چهار بار   یاه هم در شتتب بّدارهرتا پایان ستتوره هه ،   »د  انما بشتتر مثلکما ستتحر ستته مرت ه ذهر

أا شتتودمی احایتّ  »یا و  »ااا وما، عالوه بر این ذهرو یا دّّ حیّ  بار »یا 360د، صتتلوات بفرستتتدأ پ  از تهّج

   (125-123)همان: 

بّداری در ستتتّر و ستتتلوک عاریانه از جایراه  تهّجد و شتتتب  بّداری:د و شتتتبتهّجبلررامی،   -3-1-3

تعالی برای سالک به ارملان خواهد بوردأ به عنایاتی از جانب حق  ،ای برخوردار است و به اعتقاد عریاویژه

ت بخرت را برای اهت  معریتت ردم خواهتد زد و برهتت دنّتا و نورانّّ  داری و احّتایزنتدهبتاور عریتا، شتتتب

بید و از  ناپایری به شتمار میبرای یک مرت ه نّز نزد پویندیان راه حقّقت، خستارت ج رانترک بن، حتّی  

چنّن ناراحت و پریشتتتان   ای هه ایر یرزند خود را از دستتتت بدهند، اینیونهشتتتوند؛ بهبن بربشتتتفته می

ى نَنْ یَ ْعَثَکَ رَبُّکَ مَقَامًا مینَ اللَّّْ ی یَتَهََجّدْ بیهی نَاییلَةً   وَ»هه در دربن بمده استتت: چنان  شتتدأنرواهند   لَکَ عَستتَ

 أو بعضتی از شتب را به خواندن دربن )در نماز( بّدار و متهّجد باش، هه نماز شتب خا  توستت امَحْمُودًا

  یبیه ( خداوند در این  79)االستراء یرداندأ  باشتد هه خدایت تو را به مقام محمود )شتفاعت ه ری( م عوث 

»دوله تعالی  هندأهای خاصتی امر میتهّجد، دّام به ع ادت در شتب و انجام دادن نایلهرا به   ) (پّام ر شتریفه،

شتتب  یهخّزان استتت هه چون پرددان و شتتباند بیت در شتتین متهّجیفته أتتجایی جنوبهم عن المضتتاج 

بر ددم نّاز  ،ایشتان پهلوها از بستتر یرم و یرش نرم تهی هرده ،بالّن غفلت نهنده  یرویاارند و جهانّان ستر ب

  (70: ا )همانأبایستند و در شب دراز با حضرت خداوند تعالی راز یویند

چون  أهنّزهی بفروخت ،بّداری بورده استت: »حستن صتالو ت شتبّّبلررامی در ضتمن حکایتی در اهمّ

مرر صت و  أب هردندایشتان تعّج  أالصتلوه الصتلوههنّزک برخاستت و یفت یا اه  الشتراء   ،شتب شتد  یمّانه

یزارید؟ یفتند: نیأ هنّزک به خواجه حستتن نمیدیرر نماز  ،جز نماز یرضه  شتتما ب :هنّزک یفت أدمّد

مرا از ایشتتتان    أیتاارنتدد نمیای خواجته  زنهتار مرا بر دومی یروختی هته ایشتتتان نمتاز تهّج  :بتازیشتتتت هته

 (71: ا )همانأبازستان
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را برای ای  نقش ویژه  ،طور اخصّه بهو شتّو  چشتتّّ  طور اعمّ ع بهه بستان شتّو  تصتوّبلررامی هموار

نشتتتّنی با عنوان  هنظر یریته استتتتأ وی با ابدا  نوعی خا  از چلّ  نشتتتّنی در راستتتتای نّ  به حق درچلّه

  یااری نمود: خاصتی نامنام پّام ران ه  ی از ستال و باین موضتو  را منوط به زمان خاصتّ  ،نشتّنی چشتتّانهاه»چلّ

چشتتّانه چه باشتد؟   یهچشتتّانه بکشتّدأ ایشتان از بعضتی یاران تفتّش هردند هه چلّ  یه»یرمودند هه شتما چلّ

 رویمَ  -علّهم الستتالم    - ه از پّلام رانپنج چلّ  ،هه در تمام ستتال  یفتند: پ  دیواری نشتتستتته باشتتّد و بدان

مهتر ابراهّم از بّستتتتم ماه   یهچل؛ خر تا تمامی ماه رجبمهتر بدم از بّستتتتم ماه جمادی اآ  یهچل:  ستتتتا

  یه چلّ ؛الحجه تا بّستت و پنجم ماه محرممهتر یون  از شتب پانزدهم ماه ذی  یهچل ؛شتع ان تا شتب عّد یطر

از بّستتم ماه رمضتان تا  ) (مصتطفی محمّد  یهچلّ ؛القعده تا شتب عّد اضتحّهمهتر موستی از شتب غره ذی

 (32 تا:بلررامی، بیا )أتمامی ماه شوال

سَتما  در للت به معنی شتنّدن و نّز بواز و سترود استت و در اصتطالح اه    بلررامی و ستما : -4-1-3

تنهایی یا یروهی، با بدا  و تشریفات ایشانی صویّان بهع ع ارت از وجد و سرور و پایکوبی و دستتصوّ

خواجه ممشتاد علوّ   ،ستما  را به پّر خود  یدانند و ستابقهت پّران خود میستما  را ستنّ ،اناستتأ چشتتّّ  خا ّ

داده  هرده و در این مجال  به مردم  طعام میمیرسانند هه اه  سما  بوده و اعرا  را بریزار  دینوری می

ان با استتأ تمامی مراستم ستما  چشتتّّدانستته  می  ) (و حضترت علی  ) (ت پّام راستتأ ممشتاد، ستما  را ستنّ

  (211: 1386أ )اله دیه، شده استخواندن دربن شرو  و با بن ختم می

چهار  ،ه، برای حالل بودن ستتما در طریقت چشتتتّّ  استتت هه  ت در بریزاری ستتما  اینّّنکته حائز اهمّ

ه باید مرد هام  مستم ، یوینده استت هستما أ شترط الزم استت: مُستم ، مستتم ، مستمو  )سترود( و بلتی 

در  أسترود ن اید سترنانی ناستزا باشتد أمستتم  یا شتنونده ن اید از یاد حق خالی باشتد  أزن یا پستر ن اشتد ؛باشتد

 یادشتدهایر در ستما  یکی از چهار شتروط  هه  ستما  ن اید بلت موستّقی باشتدأ مشتای  چشتت معتقد بودند

ستما   نرستتستما  معتقد استت هه   یبارهدر  حرام استتأ بلررامی در ست   ستناب رعایت نرردد، بن ستما  

المشتای    به تواتر خ ر هه در مجل  ستلطانه رواج بستّار داشتته استت: »در دستتراه شتاهی و شتّو  چشتتّّ

ا أراه و روش جمله خواجران چشتتت استتت ،ایرچه ستترود و ستتما   ،ستترودی و ستتماعی بستتّار بودی

برامش جتان   ینوعی غتاای روح و متایتهستتتمتا  بته هته  بلررامی در ادامته معتقتد استتتت  (37:  تتا)بلررامی، بی

هشتاندأ به همّن خاطر وی بنراه انستان را به وادی یناه می ،ا ایر از راه صتحّو خود خارج یرددامّ  ؛استت

ستوی هند: م اح، مکروه، حرام و حاللأ »ایر صتاحب وجد با ستما  به  در ستناب  از چهار نو  ستما  یاد می
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ستوی مجاز زیاد راه یابد، ویرددأ ایر صتاحب وجد با ستما  به ستمتنراه ستما  م اح میبحق ستوق یابد، 

مکروه یردیده و بنراه هه دل صتاحب وجد با ستما  تنها به ستوی مجاز ره یابد، حرام و ایر تنها به ستوی  

 (46: همانا )أباشدحالل می ،حضرت حق نشانه رود

مفهوم اعراض از دنّتا را ع تارت از استتتتفتاده   ،بلررامی ،هلّی  طور  به  بلررامی و اعراض از دنّتا: -5-1-3

ی دارایی و رروت ات و برشتتتش دارایی و دوری از جم  و ذخّرهدرستتتت از دنّا در حد تیمّن ضتتتروریّ

هه ترک حر  دنّاستتت و  »ستتّوم بنوی در ادامه ضتتمن نکوهش شتتهوات دنّوی معتقد استتت:   داندأمی

پّر را باید هه   ،لَاّات و شتهوات بن و عدم التفات بر جو  و د ول خلق و ایر اغنّا و ستائر خلق رجو  هند

 (27 :همانا )أتی ن اشد و س ب د ول ایشان یرری و م اهاتی در ظاهر و باطن او ن ودبر بن رغ تی و ریاهّّ

ت در ّّپّشتتتتر ت ّّن یردید هه از مفاهّم مورد اهمّ: -المعلّهم الستتتّ  -  عشتتتق و ارادت به ائمه -6-1-3

أ در واد  ارادت پّروان این طریقه نستت ت به استتت-  المعلّهم الستتّ  -  عشتتق و ارادت به ائمه ،همکتب چشتتتّّ

 ،استتتت و از این نظر بتدون اغراق این طتایفته توجّتهدرخور    شتتتّعته، خصتتتوصتتتاً بته ائمته ) (ختانتدان امتام علی

و در اوای    است   ستناب »بلررامی نّز در   (193: 1365 ا )بریا،أترین یروه استالمی به شتّعه هستتندنزدیک

پردازد و و یرزندانش می  ) (به تمجّد از امام علی  ) (م احث خود پ  از نعت و منق ت حضتتترت رستتتول

 (27 تا:بلررامی، بی) شماردأبرّری و تویّق در دین میت بنان را از شروط حتمی عاد تمح ّ

هرده استتأ همواره برای نّ  به هرامت تالش می  ع دالواحد بلررامی مّر :هرامت  بلررامی و -7-1-3

ری  هردند و از ستتالطّن مقرّاز پایریتن ادطا  خودداری میه همرون بلررامی  شتتّو  چشتتتّّدر این راستتتا  

 أدادندمّن معاش انجام مییاستتتای ترهای بایر را در  هشتتاورزی در زمّن  ،برخی شتترایطو در   یریتندنمی

اند بر اباحت هستب و تجارت و »و اجما  هرده  ( بلررامی در این زمّنه معتقد استت:229 :1390دی،)موحّ

اند  هه مکاستب را ست ب استتجال  رزق ن ّنند و اجما  هرده  برالتقوی به شترط بن تعاونضتاعات بر ست ّ  

حرام نّز رزق   ،هته حالل رزق استتتتهته طلتب حالل یرض استتتت و جهتان از حالل ختالی نّستتتت و چنتان

 هرامتتمراد ته را یکی از مراحت  مهم نّت  بته    ،هعریتای چشتتتتّّ  بلررامی بستتتان  (9:  تتاا )بلررامی، بیأاستتتت

نظر   باطن به نشتتّند و یقطمی بستتته ر با چشتتمانو تفکّ ستتکون در حالت ، ستتالکداندأ »در حالی مراد همی

 (75همان: ) اأو درون عم ی دل ،ا مراد ه، امّ؛است زیرا ذهر، هار زبان ؛استتر ّ از ذهر مهم مراد ه أهندمی
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 گیرینتیجه -4

أ استتای از هرات خراستان  های صتویّه، منستو  به مشتای  چشتت، ناحّهای از طریقتنام ستلستله ،هچشتتّّ

ه از طریق ابراهّم ادهم  هأق( استتأ شتجره طریقه چشتت260ّّخواجه ابواحمد ابدال چشتتی )متولد  بن ستّ ؤم

این طریقت از   به همّن ستتت برستتتدأ  می ) (و پّام ر اهرم  ) (و از بن طریق به حضتتترت علی ) (به امام بادر

های بن به حجاز نّز هه بعدها دامنه نفوذ شتاخه  استته  دارّصتویّه در شت ه  یهترین و پرنفوذترین طریقددیمی

 رسّدأ 

ی در حّات یرهنری و اجتماعی نقش مهمّ ،هماهب هستتتتندأ طریقت چشتتتتّّپّروان این طریقت، حنفی

ع دالواحد بلررامی   مّر ،هأ یکی از شتّو  و بزریان مکتب چشتتّّداشتته هند  دارّخراستان و پ  از بن شت ه

از لحاظ محتوایی بستّار تحت تیرّر م انی یکری، بدا  و  است   ستناب »أ بر همّن استا  در نرارش  استت

بوده و بدا  و رستوم این یرده   أأأپوشتی ونشتّنی، ذهر، خردههه، از جمله ستما ، چلّباورهای طریقت چشتتّّ

های عریانی و م انی یکری را در ارر خود بورده استتتتأ بلررامی تقری اً به تمامی بدا  و رستتتوم، اندیشتتته

ه اشتاره نموده و ضتمن تشتریو مستائ  از سترنان بزریان و مشتای  این طریقت در مستتند ستاختن چشتتّّ  یهیرد

باره بّان هرده استتتأ وی در هر در این  های زیادی رانهای خویش بهره جستتته و حکایات و داستتتایفته

ها و از یفتهها  بن ت ّّناز  های عریانی را توضتتّو داده و بعد  اصتتطالحات و وا ه ،ستتن له به مقتضتتای هالم

های  بورد و با اشتعار، احادیث، روایات و بیهه، سترنانی را میمشتای  چشتتّّ  ویژه  برای بزریان صتویّه به

عقاید   تا هوشتدتعلّمی دارد و نویستنده می  یهبّشتتر جن  ا،ست   ستناب »دهدأ  را بستط میموضتو     ،دربنی

 -  المعلّهم الستّ  -ه  شتّع  یهعشتق و ارادت به ائم ،هعریانی خود را به خواننده بموزش دهدأ در عقاید چشتتّّ

بستّار نزدیک استت و این موضتو   ،شتود و از این لحاظ این یرده از لحاظ عقّدتی به ماهب شتّعهدیده می

 أعریانی بلررامی نّز مشاهده نمود یتوان در اندیشه و برارا می

 نوشت پی

قأ در مط   نظامی هانپور الهور پاهستتان به چار 1299قأ به پایان رستّده، در 969ارر ذهرشتده هه در 

های استاستی  ستنری رستّده استتأ این هتا  در هفت ستن له )با ( نوشتته شتده و موضتو  بن معریی نکته

رجا، حقتایق  از د ّت  عقتاید و مااهب، حقّقتت پّر و مرید، دنتاعت و ترک دنّتا، خوع وستتتلوک و عریان، 

هه  -  ع دالحکّم شترع دادی محمّدقأ به وستّله  1402قأ و 1299وحدت وأأأ استتأ این ارر در ستال های  

تصتحّو و به چار ستنری رستّده استتأ این تصتحّو  -  رستدنست تش به چهار واستطه به ذات نویستنده می
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مده استتت، ظاهراً نستتره در همّن مقدمه ب ههچنان  أصتتاحب ارر استتت  یههوتاه دربار  یمهدارای یک مقدّ

ددیمی از مط   نظامی   اینستره ،حق عالم مرتارمحمّدها نایا  و ناپّدا بوده و شترصتی به نام اصتلی ستال

چار ستنری و   ،و درار یریته استتأ ازبنجاهه این تصتحّو یراهم بورده و عک  بن نستره در اختّار مصتّح

 ،و ن وده تا عم  تقاب  را انجام دهدار مصتّحدیرری در اختّ  یهددّق و خوانا نّستت و از طرع دیرر نستر 

شتاهد اختالع نست  هم   بنابراینیونه توضتّو و شترحی از بن در پانوی  نستره نّامده استت و هّچ   رواز این

نویسی دارد و در خّلی از صفحات متن و حاشّه نّستّمأ نسره به خط نستعلّق و در اطراع صفحات حاشّه

هه این هتا  در عقاید و  بنجا  استتتأ این نستتره یادد هریونه تعلّقات استتت و ازبه ستترتی داب  خواندن  

ابّات، بیات، حدیث، اصتطالحات تصتوع و عریان   یهدر بردارند  رو  از این ،ع نرارش یایته استتتصتوّ

و را بر بن استتت هه مستتلماً به شتترح نّاز دارد و بدون بن تقری اً بدون استتتفاده استتتأ همّن موارد مصتتّح

های موجود، تعلّقات و ضتمن معریی بن و نستره هندتصتحّو  را  بار دیرر این ارر ارزشتمند  ت هه یکداشت 

 تا مورد استفاده عموم درار یّردأ  نمایدنّز به بن اضایه را 
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Abstract 
In the field of mysticism, there is a huge volume of literary works, in prose 

and poetry, in Persian or Arabic, the content of which is diverse, ranging 

from wisdom, philosophy, interpretation of the Qur'an to hadith. The theory 

of Sufi beliefs and terms, and the expression of love, knowledge, and the 

critique of reason, and the proof of the agreement of the way with the Shari'a, 

ethics, customs, monastic customs, and the history of the elders, and the 

expression of dreams, revelations, and eloquent words are ecstatic. One of 

the branches of mysticism is the school of semantics, which has seven major 

literary indicators. Mir Abdul Wahid Ibn Ibrahim Ibn Qutbuddin Ibn Mahro 

Bilgirami (1161-1095 AH) is one of the most experienced and mystical 

scholars of India whose mystical school is Chishtī and the book "Sabaa 

Sanaabil" is one of his works. The aim of the researcher in this article is to 

introduce and study the customs, beliefs and ideas of the Chishtīyah sect in 

"Sabaa Sanaabil" by Mir Abdul Wahid Bilgirami with an emphasis on the 

school of semantics and its indicators, through a descriptive-analytical 

method. While introducing Bilgirami, authors criticize the intellectual and 

mystical foundations of his works. Findings indicate that intellectually, the 

author is greatly influenced by the intellectual mentality of the Chishtī sect, 

such as the veil, the etiquette of the disciple, the dhikr, meditation, listening, 

‘Shariatmadari’, etc., so that he has discussed and referred to the ideas and 

intellectual foundations of the Chishtī sect. 
Keywords: School of Sufism, Twelfth Century, Mir Abdul Wahid 

Bilgirami, the Chishtīyah Sect, Sabaa Sanaabil. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Sabaa Sanaabil is one of the works of Mir Abdul Wahid Bilgirami, the Sufi 

scholar of India. The book is written in artificial prose, a prose that is mixed 

with Arabic expressions and words. The author has used a lot of Arabic 

expressions, whether in the verses used in the text, which he has tried to 

interpret in some way, or the Arabic phrases, combinations and sentences 

that have a high frequency. His prose is simple and fluent. Although the 

frequency of Arabic words and combinations is high in it, the simplification 

and the style of the Samanid period is to some extent evident in it. The 

present article is not only an attempt to introduce Mir Abdul Wahid 

Bilgirami, but it is also a research in order to study the intellectual and 

mystical foundations of his ideology, which will be taken into consideration 

through criticizing and evaluating his work. 

Research Methodology 

This research is a descriptive-analytical study which uses library sources to 

describe Bilgirami’s approach to life as depicted in his work. 

Research Findings 

Sabaa Sanaabil is intended as an educational piece. Its author tries to teach 

his mystical ideas to the reader. In Chishtīyah beliefs – although they are the 

followers of Hanafi religions – love and devotion to the Shiite imams can be 

seen. In this respect, therefore, this sect is ideologically very close to the 

Shiite religion, and this can be seen in the Bilgirami mystical thoughts and 

opinions to the extent that the Bilgirami 's intellectual theme is based more 

on the circuit of divine love and the principle of the unity of existence. 

Conclusion 

The author wrote the book under the influence of Arabic language and 

literature; therefore, the Arabic tone in it is obvious. He is a Hanafi believer. 

Accordingly, in the writing of Sabaa Sanaabil, in terms of content, he has 

been greatly influenced by the intellectual foundations, customs and beliefs 

of the Chishtīyah sect, including Sama, Cheleh Neshini, Zikr, Cloaking, etc., 

and has brought the customs of this sect into his work. Bilgirami has referred 

to almost all the customs, mystical thoughts and intellectual foundations of 

the Chishtī sect and while explaining the issues, he has used the words of the 

elders of this sect in documenting his sayings and has told many anecdotes 

and stories about it. In each of the spikes, he explains mystical terms and 
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words in accordance with the word, and then explains them by making use 

of the sayings and opinions of the Sufi elders, especially the elders of Chishtī, 

and speaks with poems, hadiths, narrations and Quranic verses to expand the 

subject. 
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