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 چکیده

صوفیان نقش مهمی در ترویج اسالم در شبه قاره هند داشتند. چشتیه و سهروردیه از 
های هفتم  های صوفیانه بودند که به شبه قاره هند راه یافتند و در سده نخستین طریقه

(، مشایخ این 932-602لی )حک: زمان با اوج اقتدار سالطین ده و هشتم هجری، هم
دو طریقت، نفوذ معنوی زیادی در بین طبقات مختلف مردم یافتند. این موضوع موجب 

ای با صوفیان داشته باشند  شده بود تا بیشتر سالطین دهلی، رابطه دوستانه و محترمانه
و بکوشند با به خدمت گرفتن آنها در امور سیاسی و حکومتی، برای خود مقبولیت و 
مشروعیت، کسب کنند. نگرش مشایخ چشتیه و سهروردیه درباره ارتباط با سالطین و 
پرداختن به امور سیاسی متفاوت بود. مشایخ چشتیه، غالباً از پرداختن به امور سیاسی 

کردند، اما مشایخ سهروردیه از آغازِ تشکیل حکومت سالطین  و حکومتی امتناع می
شدند. این مقاله « شیخ االسالم»م حکومتی چون دار برخی از مناصب مه دهلی، عهده

 مناسبات سالطین دهلی با مشایخ چشتیه و سهروردیه را بررسی کرده است.

 
 : شبه قاره هند، سالطین دهلی، تصوف، چشتیه، سهروردیهها کلید واژه
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 مقدمه

های مسلمانِ  تصوف در سده سوم و چهارم هجری و پیش از تشکیل نخستین سلسله
سالطین دهلی(، با مهاجرت صوفیان به مناطقی چون سند و پنجاب، وارد شبه مستقل )

های صوفیان در شبه قاره هند، تا سده ششم هجری ادامه داشت.  قاره هند شد. فعالیت
های صوفیان،  ها و خانقاه خانه از اواخر سده ششم و اوایل سده هفتم هجری، جماعت

اجتماعی، اعم از مسلمان و هندو بود و با پذیرای بسیاری از مردم، از طبقات مختلف 
ها در گرایش هندوان به اسالم و ترویج  توجه به روح تسامح و مدارای مشایخ، این خانقاه

های  اسالم در شبه قاره هند، نقش مهمی ایفا کردند. مقبولیت مشایخ صوفیه در دوره
هایی که در  رین آیینپس از مرگ آنان نیز ادامه داشت، چنان که از دیرباز یکی از مهمت

های هند و پاکستان ثبت شده  شبه قاره هند رواج داشته و امروزه نیز در برخی از تقویم
است، برگزاری مراسم عُرس )سالگرد وفات مشایخ بزرگ( است که هر ساله در جوار 

های صوفیه در شبه قاره هند، از  شود. برخی از زیارتگاه آرامگاه اقطاب صوفیه برگزار می
ان اعتباری برخوردار بودند که نه تنها مردم عادی از مسلمان و هندو، بلکه حاکمان و چن

 رفتند. سالطین هندو و مسلمان نیز به زیارت آن می
(، تغلقیان 720ـ689 (، خلجیان )حک:689ـ602پنج سلسله اسالمیِ ممالیک )حک: 

بیش از سه  (، که932ـ855( و لودیان )حک: 855ـ817(، سادات )حک: 817ـ720)حک:
سده در شمال و مرکز شبه قاره هند به مرکزیت دهلی، حکومت کردند، در منابع و 

اند. سده هفتم و هشتم هجری اوج شکوه و  پژوهشهای جدید، سالطین دهلی خوانده شده
ق(، دومین 752ـ725)حک:  اقتدار سالطین دهلی بود. اما پس از اقدامات محمد بن تغلق

ا و هرج و مرجهای ناشی از آن، حکومت سالطین دهلی رو به افول سلطان تغلقیان و آشوبه
ای که گاه،  های مستقل متعددی سر برآوردند. به گونه نهاد و قلمرو آنها تجزیه شد و سلسله

شد. در نهایت شکست ابراهیم لودی در  قلمرو سالطین، به دهلی و اطراف آن محدود می
 ن بابر، به حکومت سالطین دهلی پایان بخشید.پَت، در برابر سپاهیا ق در نبرد پانی932

زمان  های صوفیه )چشتیه و سهروردیه(، در شبه قاره هند هم استقرار نخستین طریقه
با فتح دهلی و تشکیل سلطنت دهلی بود. در دوره اوج اقتدار سالطین دهلی در سده 

داشتند و های چشتیه و سهروردیه نیز نفوذ معنوی زیادی  هفتم و هشتم هجری طریقه
ای که  رفتند، به گونه از گروهای تاثیرگذار در حوادث سیاسی و اجتماعی به شمار می

توانستند جایگاه و نفوذ آنها را در میان مردم نادیده بگیرند. از این رو، بیشتر  سالطین نمی



  111  مناسباتِ سالطین دهلی با مشایخ چِشتیه و سهروردیه

کوشیدند با مشایخ صوفیه، مناسبات دوستانه و محترمانه برقرار کنند و  سالطین دهلی می
به خدمت گرفتن آنها در امور سیاسی و حکومتی، از نفوذ معنوی آنها به نفع خود و با 

حکومتشان بهره برند. اما نگاه مشایخ چشتیه و سهروردیه درباره امور سیاسی و مناسبات 
حکومتی متفاوت بود. بیشتر مشایخ چشتیه از امور سیاسی و مناصب حکومتی دوری 

دانستند، در حالی که  را موجب وابستگی به ارباب دنیا می کردند و پرداختن به این امور می
مشایخ سهروردیه مخالفتی با دخالت در امور سیاسی و حکومتی نداشتند و از آغاز دوره 

 را عهده دار شدند.« شیخ االسالمی»سالطین دهلی، برخی از مناصب مهم چون 
 

 سالطین دهلی و چشتیه

های صوفیانه درشبه قاره هند هستند.  لهچشتیه از مشهورترین و قدیمی ترین سلس
ق( بود که در 633بنیانگذار این سلسله در شبه قاره هند، خواجه معین الدین چشتی )د

های  در ایالت راجستان هند رفت و این شهر را به عنوان مرکز فعالیت 1ق به اجمیر561
اشت، از سنت خویش برگزید. معین الدین با انتخاب اجمیر که با دهلی فاصله زیادی د

های خود را به دور از مراکز  های دیگر پیروی کرد که خانقاه مشایخ چشتیه در سرزمین
های چشتیان در مناطق دیگری  کردند. پس از مدتی، تعالیم و خانقاه سیاسی برپا می

ای در راجستان(، اَجودَهن )پاک پَتَّن شریف در پاکستان(، دهلی،  چون ناگور)ناحیه
ز گسترش یافت. مشایخ چشتیه غالباً مخالف پرداختن به خدمات بنگال و دکن نی

سیاسی وحکومتی و دریافت مقرری از سالطین بودند و خلفای خود را نیز از این کار 
دادند در  دانستند و ترجیح می کردند. آنها وابستگی به ارباب دنیا را مذموم می منع می

؛ 57ـ55 ؛ عزیزاحمد،175ـ174 بین مردم در فقر و با سادگی زندگی کنند )آریا،
Anjum, 494مشایخ چشتیه احترام آمیز  (. با وجود این، غالباً مناسبات سالطین دهلی و

بود؛ هرچند در مواردی نفوذ گسترده مشایخ چشتیه در بین مردم و عدم تمایل آنها به 
 : ادامه مقاله(.ـ شد )نک پذیرش مناصب حکومتی، موجب تیرگی این روابط می

ق(، نخستین سلطان مستقل دهلی و 633ـ607لدین اِلتِتمِش )حک: ا شمس
بنیانگذار سلسله ممالیک بود. وی از مستنصرخلیفه عباسی بغداد، منشور حکومت بر 
هند دریافت کرد و بدین ترتیب حکومت سالطین دهلی را مشروعیت بخشید. التتمش 

الدین چشتی  ان خواجه معینکرد و از مرید نسبت به صوفیان چِشتیه با احترام رفتار می
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(. خانقاه قطب 122، 98؛ آریا ، 99ق( بود )چشتی دهلوی، 633)د الدین کاکی و قطب
ی الدین کاکی در )نزدیک دهلی(، با اقبال گسترده مردم روبرو بود.  1کیلوکهر

الدین چشتی برد که با حضور  الدین صغری، گالیه نزد معین االسالم دهلی، نجم شیخ
الدین، از  االسالمی او ارزشی قائل نیست و معین کی، دیگر کسی برای شیخالدین کا قطب
الدین کاکی خواست تا همراه او به اجمیر برود، اما سلطان دهلی و برخی از مردم،  قطب

؛ چشتی، 23ـ22؛ جمالی دهلوی، 65ـ64الدین جلوگیری کردند )میرخورد،  از سفر قطب
واست سلطان را برای پذیرش منصب الدین کاکی، درخ (. هر چند قطب158ـ157
(، اما از ارادت سلطان نسبت به وی کاسته نشد، 21االسالمی نپذیرفت )دهلوی،  شیخ

ای که ساخت آن در دهلی در زمان  چنان که برخی از پژوهشگران نام قُطُب منار )مناره
 قطب الدین ایبک آغاز شد و در زمان التتمش به پایان رسید( را بر گرفته از اسم

 (.Munshi ,73اند ) الدین کاکی و نشانه ارادت سلطان به وی دانسته قطب
(، هشتمین سلطان مملوک 686ـ664 زمان با حکومت غیاث الدین بلبن )حک: هم

الدین  ق(، از مشایخ نامدار چشتیه، خلیفه قطب664دهلی، شیخ فریدالدین گنج شکر )د
کیلومتری غرب دهلی( و سپس در  150کاکی بود. وی در آغاز در هانسی )شهری در حدود 

زیست. به رغم ارادت سلطان و فرزندش به گنج شکر، او از پذیرش مناصبی  اَجودَهن می
حکومتی و دخالت در امور سیاسی دوری گزید و در فقر و با سادگی زندگی کرد )برنی، 

 (. گنج شکر خلفای خود را نیز ازAnjum,271؛ 169ـ167؛ چشتی72ـ71؛ میرخورد، 112
کرد. نصیحت او به یکی از شاگردانش به نام  پرداختن به امور سیاسی و حکومتی منع می

 سیدی موله، گویای مخالفت جدی او با دخالت صوفیان در امور سیاسی است:
با ملوک و امرا اختالط نکنی و آمد و شد ایشان را در خانه خود از مهلکات تصور کنی که هر »

 (.51ـ50)چشتی، « وک و امرا بگشاید عاقبت او وخیم گردددرویشی که درِ اختالط با مل
 )حک: سیدی موله از زمان بلبن در دهلی بود. در دوره جالل الدین فیروزشاه خلجی

ق(، بنیانگذار سلسله خلجیان، خانقاه وی رونقی تمام یافت و روزانه پذیرای 695ـ689
(. شهرت و نفوذ او در 126ـ1/125؛ هروی، 209ـ208شمار زیادی از مردم بود )برنی، 

این دوره، ظاهراً موجب شد که امرای بلبنی )منسوب به سلطان بلبن(، که پس از سقوط 
زیستند، موله را علیه سلطان بشورانند )برنی،  سلسله ممالیک، در فقر و تنگدستی می

(. سلطان پس از آگاهی از این توطئه، سیدی موله را به 62؛ غوثی شطاری، 210ـ209
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فراخواند و به رغم انکار موله از دست داشتن در توطئه بر ضد حکومت، وی را به دربار 
 (.218ـ215؛ عصامی، 212قتل رساند )برنی، 

ترین مشایخ  ق( مشهور به سلطان المشایخ، از معروف725الدین اولیاء )د خواجه نظام
شهری در (. خانقاه وی در غیاث پور )103چشتیه در دوره سالطین دهلی بود. )دهلوی، 

الدین نیز همانند مشایخ پیشین چشتیه، از دخالت در  نزدیکی دهلی(، رونق زیادی داشت. نظام
امور سیاسی و پذیرش مناصب حکومتی پرهیز داشت و مریدان خود را نیز از پرداختن به این 

الدین فیروزشاه  (. او به رغم نیاز، هدایای جاللAnjum, 288-297, 305کرد ) امور منع می
الدین داشت، اما  الدین فیروزشاه خلجی عالقه زیادی به دیدار نظام لجی را نپذیرفت. جاللخ

کرد. حتی سلطان قصد داشت سر  وی پیوسته درخواست سلطان را برای مالقات با خود رد می
الدین و صاحب منصبان  الدین برود، اما امیرخسرو دهلوی از مریدان نظام زده به مالقات نظام

الدین اولیاء را از تصمیم سلطان آگاه کرد و در نتیجه  الدین فیروزشاه خلجی، نظام لدربار جال
 (.124سلطان نتوانست نقشه خویش را اجرا کند )میرخورد، 
(، سومین سلطان خلجیان، 715ـ695در دوره سلطنت عالءالدین خلجی )حک: 

دی از مردم شبه قاره الدین و خانقاه وی شهرت و اعتبار بیشتری یافتند و شمار زیا نظام
مریدان وی در آمدند  هند، از گروههای مختلف و حتی نظامیان و درباریان در جرگه

(. حتی برخی از همسران سلطان و نزدیکان وی چون شادی خان 347ـ143،341)برنی، 
(. برنی Nizami,107-109و خضرخان )پس و ولیهعد سلطان(، به مریدان وی پیوستند )

الدین دانسته و معتقد است به رغم این که  ن را نیز از ارادتمندان نظام(، خودِ سلطا366)
الدین برنیامد، اما از مریدان او بود.  سلطان در دوره سلطنت خود در صدد مالقات با نظام

ای در دکن(،  )منطقه1( وقتی از لشکریان اعزامی به ورنگل333ـ330به نوشته برنی )
الدین فرستاد تا از او درباره وضع لشکریان  ظامخبری نشد، سلطان افرادی را نزد ن

الدین در باره فتح ورنگل به حقیقت پیوست،  بپرسند و پس از این که پیشگویی نظام
(. بر خالف برنی، به نوشته 333ـ330الدین بیشتر شد )برنی،  اعتقاد سلطان به نظام

ذیرفت و مریدان خود برخی از تذکره نویسان، نظام الدین هدایای عالءالدین خلجی را نپ
 الدین کاشانی نوشت: قاضی محی  را از همکاری با دربار منع کرد. او در خالفت نامه

باید که تارک دنیا باشی، به سوی دنیا و ارباب دنیا مایل نشوی و ده)روستا(،  می»
 («.190قبول نکنی و صله پادشاهان نگیری )دهلوی، 
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جب شده است که برخی از پژوهشگران از الدین در میان مردم مو نفوذ گسترده نظام
الدین سخن گویند، امری که نگرانی  سلطنت روحانی وی در کنار سلطنت دنیوی عالء

(. سلطان که Anjum, 306; Rizvi, 189; Digby, 71-72سلطان را موجب شده بود )
هایی درباره  الدین بود، به توسط پسر خود خضرخان، پرسش ظاهراً در پی آزمودن نظام

الدین از خواندن نامه سلطان امتناع کرد و پیام  امور سیاسی، برای وی فرستاد. نظام
پور کرد  ای به کار سلطنت و امور سیاسی ندارد و تهدید به ترک غیاث فرستاد که عالقه

(. از آن پس، 109ـ108؛ محدث دهلوی، 71ـ70 ؛ غوثی شطاری،144ـ143)میرخورد، 
ده خیال شد و چندین مرتبه در خواست کرد که با وی الدین، آسو سلطان از جانب نظام

 الدین نپذیرفت و در پاسخ به اصرار سلطان گفت: دیدار کند، اما نظام
خانه این ضعیف دو در دارد اگر پادشاه از یک در درآید من از درِ دیگر بیرون روم »

 («.145)میرخورد، 
(، مناسبات ق720ـ716در دوره سلطنت قطب الدین مبارکشاه خلجی )حک: 

الدین وارد مرحله جدیدی شد. قطب الدین به توهین و ناسزا گویی به  سلطان با نظام
؛ نظامی، 50؛ غوثی شطاری، 396الدین پرداخت و در صدد قتل او برآمد )برنی،  نظام
الدین و حضور شمار زیادی از مریدان  هرچند با توجه به نفوذ گسترده نظام (.298ـ291

(. 74ـ75اه، موفق به عملی کردن تهدید خود نشد )جمالی دهلوی، او در دربار و سپ
الدین، در دهلی مسجدی ساخت و همه علما و مشایخ را برای برگزاری اولین نماز  قطب

الدین دعوت سلطان را نپذیرفت. او همچنین،  جمعه، به مسجد نوساز دعوت کرد. نظام
ت سلطان نرفت و یکی از خادمان خود را به آن گونه که مرسوم بود، برای تبریک ماه نو، به خدم

دربار فرستاد و بدین ترتیب خشم سلطان را برانگیخت. به قتل رسیدن خضرخان ولیعهد عالءالدین 
تر شدن روابط آن دو بود  الدین نیز از دیگر عوامل تیره الدین، به دست قطب خلجی و از مریدان نظام

الدین که از مقابله با نفوذ  (. قطب593ـ592ی، ؛ محدث دهلو161ـ160؛ میرخورد، 394)برنی، 
الدین درمانده شده بود، دستور داد تا از آمد و شد مردم، به خانقاه وی جلوگیری شود، اما این  نظام

الدین، همچنان محل رفت و آمد گروه زیادی از مردم بود  ای نداشت و خانقاه نظام اقدام او نیز نتیجه
(. او همچنین برای ایجاد تقابل میان مشایخ چشتیه و سهروردیه و 148، 155؛ آریا، 396)برنی، 

ق(، دعوت کرد تا به دهلی 735الدین سهروردی)د الدین، از شیخ رکن الشعاع قرار دادن نظام تحت
ای نداشت  (. این اقدام وی نیز نتیجه128؛ ابتسام، 1/145؛ بدائونی، 180/ 1؛ هروی،396برود )برنی، 
الدین رفت و شیخ در جمع امرا و  نخستین کسی بود که به استقبال شیخ رکن الدین، چرا که نظام
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آنکه »بزرگان، در پاسخ به پرسش سلطان که چه کسی برای اولین بار به استقبالت آمد؟ گفت: 
 (.124ـ123؛ دهلوی، 146)میرخورد، « بهترین اهل شهر بود

امام »ود القابی چونالدین مبارکشاه خلجی تنها سلطان دهلی بود که برای خ قطب
را که خاص خلفا بود، به کار برد. استفاده از این القاب، « العالمین خلیفه رب»و « اعظم

؛ 143، 135، 115الدین اولیاء بود )امیرخسرو،  ظاهراً برای مقابله با نفوذ معنوی نظام
Thoma; 179-18; Lane-poole, 44-45.) 

ار سلسله تغلقیان، به مشایخ صوفیه ق(، بنیانگذ725ـ720الدین تغلق )حک:  غیاث
 ؛ عزیزاحمد،435ارادت داشت و با تقدیم هدایا، موجب رونق خانقاهای آنها شد )برنی، 

الدین به سردی گرایید. سلطان،  (. هر چند در سالهای پایانی سلطنت، رابطه او و نظام56
وقتی من وارد  الدین پیام داد که به هنگام بازگشت از لشکرکشی به لکهنوتی، به نظام

هنوز دهلی »الدین نیز به او پاسخ داد:  دهلی شوم یا تو در دهلی خواهی بود یا من. نظام
(. به درستی دانسته نیست که چه 198/ 1؛ هروی، 156ـ1/155)بدائونی،  «دور است

الدین بفرستد، اما به نظر  عاملی سبب شده تا سلطان از لکهنوتی چنین پیامی برای نظام
الدین و اظهار ارادت به وی، موجب  فت و آمد محمد بن تغلق به خانقاه نظامرسد ر می

الدین، به محمدبن تغلق  ( نظام2/451نگرانی سلطان شده بود. به نوشته ابن بطوطه )
 «.سلطنت را به تو بخشیدم»گفته بود: 

الدین  ق(، پس از جلوس، مقابری برای معین752ـ725محمد بن تغلق )حک: 
(. با 446؛ عصامی، 164الدین اولیاء در دهلی، ساخت )میرخورد،  ر و نظامچشتی در اجمی

الدین غالباً غیر دوستانه بود. سلطان که متأثر از آراء ابن  این حال، رابطه او با خلفای نظام
دانست و معتقد بود که صوفیان بنا بر  تیمیه بود، سیاست و دین را از هم جدا نمی

لتی بپذیرند، اما مشایخ چِشتیه همچنان از پذیرش تکلیف شرعی، باید مناصب دو
(. البته ;Nizami, 122 Rizvi, 155 ;224-225کردند ) مناصب حکومتی خودداری می

کوشید از اعتبار آنها برای  سلطان از نفوذ مشایخ صوفیه در بین مردم غافل نبود و می
تی سلطان در صدد های خویش، بهره گیرد. چنان که وق تثبیت حکومت و پیشبرد برنامه

گسترش قلمرو خود برآمد، دست به دامان مشایخ چشتیه یعنی نصیرالدین چراغ دهلی، 
الدین یحیی شد و آنان را به دهلی فراخواند تا مردم را به  فخرالدین زرّادی و شمس

 (.281جنگ تشویق کنند )میرخورد، 
تغلق، در پیش های متفاوتی را در برابر فشارهای محمد بن  مشایخ چشتیه سیاست
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ق(، پس از آن که به اجبار به دربار برده شد؛ با سلطان 748گرفتند. فخرالدین زرّادی)د.
الدین دبیر از مریدان او که  به تندی برخورد کرد و هدایای سلطان را نپذیرفت. قطب

منصب رسمی درباری داشت، از بیم برخورد قهرآمیز سلطان با زرّادی، هدایا را پذیرا شد، 
؛محدث دهلوی، 283ـ281ند که مورد اعتراض سلطان قرار گرفت )میرخورد، هر چ
الدین منور نیز که قرار بود به اجبار از هانسی به  (. قطب154؛ چشتی دهلوی، 177ـ176

دهلی برده شود، از ماموران پرسید: آیا در رفتن به دربار مختار است یا خیر؟ و پس از 
این که پاسخ شنید اگر نیاز باشد او را به اجبار به دهلی خواهند برد، خدا را سپاس گفت 

در گفتگو با سلطان، اظهار داشت که  رود. منور از این که به اختیار خود به دربار نمی
بهتر است به جای پرداختن به امور سیاسی، در خانقاه خود به دعاگویی سلطان و 
مسلمانان، بپردازد. سلطان نیز به او اجازه داد تا به خانقاه خود بازگردد )میرخورد، 

 (.84؛ غوثی شطاری، 261ـ262
شتیه در زمان محمدبن تغلق و اما شیخ نصیرالدین چراغ دهلی مشهورترین صوفی چ

ای با سلطان نداشت )میرخورد،  الدین اولیاء، که در آغاز مناسبات دوستانه خلیفه نظام
( 151، ؛ چشتی دهلوی154، 127ـ126؛ محدث دهلوی، 104؛ غوثی شطاری، 255ـ256

داریِ خاص سلطان را  ظاهراً در پی فشارهای سلطان، به رغم میل خود، منصب جامه
 ,Anjum؛ 156های وی نیز حاضر شد )محدث دهلوی،  و در برخی از لشکرکشیپذیرفت 

(.. چنان که در آخرین لشکرکشی سلطان به تهته )در ایالت سند(، چراغ دهلی 389-392
( برخالف برنی، نوشته 1/167(. بدائونی )535نیز در بین سپاهیان او حضور داشت )برنی، 

کرکشی در دهلی بود و محمد بن تغلق در حین زمان با این لش است که چراغ دهلی، هم
این لشکرکشی خبر یافت که وی، فیروزشاه را در دهلی به سلطنت برداشته است. او 

 دستور قتل همه سرکشان را صادر کرد، اما پیش از اجرای حکم، خود وی درگذشت.
پس از درگذشت سلطان محمد بن تغلق در تهته، چراغ دهلی به همراه مخدوم زاده 

باسی )از نوادگان خلفای عباسی بغداد(، فیروزشاه تغلقی را به سلطنت برداشتند ع
(. فیروزشاه برخالف محمدبن تغلق، به حمایت از 1/167؛ بدائونی، 1/482)فرشته، 

ها شد  صوفیان، از جمله صوفیان سلسله چشتیه پرداخت و موجب رونق دوباره خانقاه
ها نیز نتوانست رونق پیشین  د، این حمایت(. هرچن150ـ149، 142، سیرت فیروزشاهی)

(. فیروزشاه عالوه بر این که برای دستیابی Rizvi, 189را به خانقاهای چشتیه بازگرداند )
ای که  کرد، خود نیز به تصوف گرایش داشت، به گونه به مقبولیت از صوفیان حمایت می

باره سلطان نوشته الدین منور، در شمس سراج عفیف مورخ معاصر او، به نقل از قطب
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در «. سلطان فیروزشاه شیخی از مشایخ صوفیه است که تاج شاهی برسر دارد»است: 
زمان جلوس فیروزشاه، اقدامات محمد بن تغلق، حکومت تغلقیان را در سراشیبی سقوط 

های مستقل مسلمان شده بود.  قرار داده بود و موجب تجزیه قلمرو آنها و تشکیل سلسله
کوشید برای  دایماً با سالطین دهلی درگیر بودند. از این رو فیروزشاه میها،  این سلسله

رویارویی با تهدید آنها، حمایت حداکثری مردم را به دست آورد و برای کسب حمایت 
مردم، به مشایخ چشتیه توجهی ویژه داشت. وی در مسیر بازگشت از تهته به دهلی، از 

رای موفقیت او در تصرف دهلی )که در دست الدین منور خواست تا ب چراغ دهلی و قطب
جهان، وزیر محمد بن تغلق بود و یکی از پسران خردسال محمد بن تغلق را به  خان

( و بدین ترتیب، ارادت خود را به مشایخ 62ـ61(، دعا کنند )عفیف،سلطنت برداشته بود
یروزشاه بود چشتیه آشکار ساخت. عالوه بر چراغ دهلی که تا پایان عمر، مورد احترام ف

(Rizvi, 186-187سلطان با دیگر مشایخ چشتیه چون قطب ،)  الدین منور و شیخ نور نیز
به مالقات شیخ نور « حصار فیروز»ای داشت. وی پس از ساخت شهر  مناسبات دوستانه

در هانسی رفت و از وی خواست برای رونق بخشیدن به شهر تازه تأسیس، در آنجا 
(. فیروزشاه 133ـ131ور، دعوت سلطان را نپذیرفت )عفیف، ساکن شود. هر چند شیخ ن

الدین نیز احترام زیادی قایل بود و  تغلقی برای تربت مشایخ چشتیه، به ویژه تربت نظام
 (.195ـ196؛ عفیف، 19رفت )فیروزشاه،  به زیارت مقابر آنها می

ق(، آخرین صوفی مشهور 825محمد بن یوسف حسینی، مشهور به گیسودراز )د
لسله چشتیه در دوره سالطین دهلی بود. او در دوره محمد بن تغلق به اجبار برای س

مدتی دهلی را ترک کرد. اما پس از درگذشت محمد، دوباره به دهلی بازگشت و تا قبل 
ق در این شهر زیست. به رغم این که گیسودراز، تا پیش از سفر 801از حمله تیمور در 

ها، گزارشی درباره  ر داشت، منابع تاریخی و تذکرهبه دکن، مدت زیادی در دهلی حضو
اند. ظاهراً این موضوع، به سبب پرهیز گیسودراز از  ارتباط وی و سالطین دهلی نداده

 (.Anjum, 483پرداحتن به امور سیاسی و حکومتی بوده است )
 

 سالطین دهلی و سهروردیه

ره سالطین دهلی بودند. های مهم در شبه قاره هند، در دو سهروردیه از دیگر سلسله
(، از خلفای 661بنیانگذار این سلسله در شبه قاره هند، شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی)د

ق(، بود. بهاءالدین، خانقاه باشکوهی در مولتان 632الدین عمر سهروردی )د. شیخ شهاب
ای با مشایخ سهروردیه داشتند. مشایخ این  داشت. سالطین دهلی مناسبات دوستانه



 1392بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ ششم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامۀ  118

سله، برخالف چشتیه، از دخالت در امور سیاسی و پذیرش مناصبی چون شیخ سل
االسالمی ابایی نداشتند. ظاهراً تعالیم طریقت سهروردیه، در نگرش این مشایخ به 

الدین عمر سهروردی، در دوره خلیفه  سیاست و حکومت بی تأثیر نبود. شیخ شهاب
خلیفه به عنوان سفیر به دربار ایوبیان  عباسی الناصر، شیخ االسالم بغداد بود و از جانب

؛ 57ـ58؛ عزیزاحمد، 108؛ شیمل، 523ـ522و خوارزمشاهیان فرستاده شد )تبریزی، 
Rizvi, 225.)  شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی، بنیانگذار و مروج طریقت سهروردیه در هند

انقاه صوفیان الدین به امور سیاسی و حکومتی بی میل نبود. خ نیز به مانند شیخ شهاب
ق، همچنان از پر رونق 801سهروردیه در مولتان تا حمله تیمور به شبه قاره هند در 

های پدید آمده پس از حمله تیمور، به تدریج از اعتبار و شهرت  بود، اما در پی آشفتگی
 (.59ـ58سهروردیه در هند کاسته شد )عزیز احمد، 

صب حکومتی داشتند. مجدالدین در دوره التتمش برخی از مشایخ سهروردیه، منا
و شیخ « صدر والیتی»الدین سهروردی دو سال منصب  حاجی از مریدان شیخ شهاب

نیز مشهور بود، برای مدتی منصب « امیر دهلی»نورالدین مبارک غزنوی که به 
(. مشهورترین 54؛ محدث دهلوی، 94ـ93، 44ـ41داشتند )برنی، « االسالمی شیخ»

ق( بود که مدتی 661ر دوره التتمش شیخ زکریا مولتانی )د.صوفی طریقت سهروردیه د
داشت. او در منازعه میان التتمش و ناصرالدین قباچه حاکم « االسالمی شیخ»منصب 

 (.58؛ عزیزاحمد، 101ـ98؛ هاشمی، 51ـ50سند، ازسلطان حمایت کرد )دهلوی، 
ق(، 684)د پس از درگذشت شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی، پسر وی شیخ صدرالدین

ای با امراء و سالطین معاصر خود  ق(، مناسبات دوستانه735الدین )د اش شیخ رکن و نوه
(. در دوره سلطنت عالءالدین 127-122؛ ابتسام، 41ـ40؛ بکری، 113داشتند )برنی، 

( او را 348ـ341الدین سهروردی نفوذ و اعتبار معنوی زیادی داشت. برنی ) خلجی، رکن
ورده که به زعم وی، آبادنی و آسایش دوره عالئی به برکت وجود آنها در زمره مشایخی آ

الدین فیروزشاه  خان )پسر جالل ق، که عالءالدین برای سرکوب اَرَکلی696بوده است. در 
خان، با وساطت بهاءالدین، تسلیم سلطان شد  خلجی(، به مولتان لشکر کشی کرد، اَرَکلی

الدین مبارکشاه خلجی نیز  ر دوره سلطنت قطب(.د1/356؛ فرشته، 43)همانجا؛ بکری، 
الدین  الدین مبارکشاه و نظام الدین، اعتبار زیادی داشت. تیرگی مناسبات قطب شیخ رکن

الدین را  الدین، شیخ رکن اولیاء نیز موجب شده بود تا سلطان برای کاستن از نفوذ نظام
(. 149ـ148؛ آریا، 125؛ محدث دهلوی، 49بیشتر مورد توجه قرار دهد )غوثی شطاری، 
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های  ها و حاجت رفت، مردم، خواسته الدین به دربار سلطان می گاه شیخ رکنهمچنین هر
فرستادند و اطمینان داشتند که به  خود را نوشته و به توسط وی برای سلطان می

 (.Rizvi, 212خواسته خود خواهند رسید )
الدین  ای با شیخ رکن ات دوستانهالدین تغلق بنیانگذار سلسله تغلقیان نیز مناسب غیاث

الدین  سهروردی داشت. احتماالً در آخرین لشکر کشی سلطان به لکهنوتی، شیخ رکن
الدین بر  در نزدیکی دهلی کوشک غیاث« پور افغان»نیز همراه وی بود و هنگامی که در 

الدین نیز در کوشک حضور داشت، اما اندکی  سر وی آوار شد و سلطان در گذشت، رکن
(. محمد بن تغلق 51ـ50پیش از خراب شدن کوشک، خارج شده بود )غوثی شطاری، 

)که به داشتن رابطه خصمانه با مشایخ چشتیه مشهور بود(، با مشایخ سهروردیه غالباً 
داشت و   الدین را بسیار محترم می ای داشت. وی، شیخ رکن مناسبات دوستانه و محترمانه

(. روایت Rezvi, 212خانقاه، به وی اختصاص داد )صد روستا را برای تأمین مخارج 
(، از معاصران سلطان محمد، در باره لشکرکشی سلطان به مولتان، ارادت 439عصامی )

دهد. سلطان پس از تسخیر مولتان در  الدین نشان می سلطان را نسبت به شیخ رکن
صرف نظر کرد  الدین از تصمیم خود، صدد قتل عام مردم برآمد، اما با وساطت شیخ رکن

 (.48ـ47؛ بکری، 479: برنی، ـ )نیز نک
الدین بخاری نیز از مشایخ سهروردیه و هم عصر با محمد بن تغلق بود که رابطه  جالل

نیکویی با سلطان داشت و چند روستا برای تأمین مخارج خانقاه، به وی اختصاص داده شده 
مشایخ سهروردیه، گاه متأثر از (. البته مناسبات سلطان با 285ـ287بود )محدث دهلوی، 

گرایید. چنان که به دستور محمد بن تغلق،  های شخصی یا سیاسی، به تیرگی می انگیزه
الدین سهروردی را به اتهام تحریک  شیخ هود از مشایخ سهروردیه و از نوادگان شیخ رکن

 (.487ـ2/486بطوطه ، مغوالن برای حمله به دهلی، به زیر پای فیل انداختند )ابن
ای داشت و به  الدین بخاری مناسبات دوستانه سلطان فیروزشاه تغلقی نیز با شیخ جالل

«. میان هر دو بزرگوار محبت و مودت از بطانه چون دوستان یگانه بود( »514نوشته عفیف )
دیدند  در آخرین لشکرکشی فیروزشاه تغلقی به تهته، شورشیان که توان مقابله در خود نمی

الدین نیز آگاه بودند، شیخ را واسطه قرار دادند )عفیف،  طان به شیخ جاللو از ارادت سل
رفت. عفیف  الدین هر سال برای مالقات سلطان، به دهلی می (. شیخ جالل242ـ240

 های شیخ با سلطان را به تفصیل بیان کرده است. (، گزارش یکی از مالقات516ـ514)
لتان نیز مورد احترام فیروزشاه تغلقی خاندان شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی در مو
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بودند و روستاها و باغهای از سلطان دریافت کرده بودند که درآمد حاصل از آن، بر رونق 
ق، شیخ صدرالدین از 753(. فیروزشاه در 560خانقاه سهروردیه، افزوده بود )برنی، 
(. 41ـ35رو، ؛ ماه124االسالمی داد )سرهندی،  نوادگان شیخ بهاءالدین را منصب شیخ

( درباره ترتیب قرارگرفتن امرا و اشراف در دربار، جایگاه واالی 287گزارش عفیف )
 دهد: االسالم را در دوره فیروزشاه نشان می شیخ
االسالم آوردی و  سلطان برخاستی استقبال نمودی و دست سوی پایهای شیخ»
ده هر دو نفر یکجا متصل االسالم سلطان فیروزشاه را در کنار گرفتی و دعا کردی بع شیخ
 «.نشستند، ثالث را در آنجا مدخل نبود می

های پایانی سلطنت سادات، سهروردیه همچنان در مولتان نفوذ و اعتبار  در دهه
ق، که قلمرو وی به دهلی و اطراف آن 847داشتند. در دوره سلطنت عالءالدین در 

هاءالدین زکریا مولتانی را محدود شده بود؛ شیخ یوسف قریشی که تولیت خانقاه شیخ ب
بر عهده داشت، از ضعف سلطنت دهلی استفاده کرد و برای مدت کوتاهی در مولتان و 

(. از صوفیان 59ـ58؛ عزیزاحمد، 150ـ148اُچ، خطبه و سکه به نام خود کرد )بکری، 
توان به شیخ سماءالدین و مرید  مشهور سلسله سهروردیه در دوره سلطنت لودیان نیز می

الدین کنبو اشاره کرد. سلطان سکندر لودی برای شیخ سماءالدین احترام  شیخ جمالوی 
زیادی قائل بود. او پس از درگذشت بهلول لودی و پیش از این که تاج شاهی را بر سر 

؛ محدث 1/216از او اجازه خواست )بدائونی،  گذارد، برای تبرک، به نزد شیخ رفت و
ن کنبو نیز از مالزمان سلطان سکندر بود و برای الدی (. شیخ جمال421ـ420دهلوی، 

 (.458ـ456؛ محدث دهلوی، 223/ 1سرود )بدائونی،  وی به فارسی شعر می
 

 نتیجه

زمان با اوج اقتدار سالطین دهلی، مشایخ دو سلسله  در سده هفتم و هشتم هجری و هم
ن و صاحب چشتیه و سهروردیه در بین طبقات مختلف جامعه، از مردم عادی تا امیرا

منصبان، نفوذ معنوی زیادی داشتند. از این رو سالطین دهلی برای دستیابی به 
ای با مشایخ این دو سلسله  مشروعیت و مقبولیت، غالباً مناسبات صمیمانه و محترمانه

داشتند. مشایخ چشتیه و سهروردیه در موضوع پرداختن یا نپرداختن به امور سیاسی و 
، هم عقیده نبودند. هر چند کسی چون چراغ دهلی، از چگونگی ارتباط با حکومت

جامه »مشایخ مشهور چشتیه، به ناچار و در پی اصرار محمد بن تغلق برای مدتی منصب 
سلطان را برعهده گرفت؛ اما بیشتر مشایخ این سلسله، از ابتدایِ تشکیل « داری خاص
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کردند و  وری میسلطنت دهلی، از ارتباط با حکومت و پرداختن به امور سیاسی د
پذیرفتند. برخالف چشتیه، مشایخ سهروردیه از ابتدایِ  اقطاعات و مناصب درباری را نمی

تشکیل سلطنت دهلی، مخالفتی با پذیرش منصب، اقطاع و هدایای سالطین دهلی 
ای وجود داشت و سالطین به  نداشتند و بین آنها و سالطین، غالباً مناسبات دوستانه

پشت گرم بودند. البته مناسبات مشایخ سهروردیه و سالطین دهلی  حمایت معنوی آنها
 گذاشت. نیز گاه رو به تیرگی می
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