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Abstract
Sohrewardiyeh is one of the important dynasties of Sufism about which no proper
and independent research has been done so far. In this research, we have studied this
school of thought with a descriptive-analytical method.
This Sharia-based sect, whose most influential sheikh is Shahab al-Din Omar
Sohrewardi, was formed in Baghdad, and due to factors such as the training of great
disciples, the emphasis of some elders on the migration of disciples, the cooperation
of governments, and the emphasis on Sharia, in a short time penetrated many places,
including India, Persia, and Kashan. After Shahab al-Din and Bahaullah al-Moltani,
Sohrewardiyeh split into numerous factions and merged with Qalandar, as well as
Shiism, and was weakened because of various reasons such as the tendency of some
elders to Qalandar and the migration of many of them from Baghdad.
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رحمان بوالحسني
]تاریخ دریافت ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ :تاریخ پذیرش[۱۳۹۷/۰۷/۱۳ :
چكيده
سهرورديه از سلسلههاي مهم تصوف بوده كه تا كنون تحقيقات شايسته و مستقلي
دربارهاش انجام نشده است .در اين پژوهش با روش توصيفيتحليلي اين طريقت را
بررسي كردهايم .اين طريقت شريعتمحور كه مؤثرترين شيخش ،شهابالدين عمر
سهروردي است ،در بغداد شكل گرفت و به دليل عواملي همچون تربيت شاگردان
بزرگ ،تأكيد برخي مشايخ بر كوچ شاگردان ،همكاري حكومتها ،تقيد و تأكيد بر
شريعت ،در مدت كوتاهي به بسياري از نقاط از جمله هند ،فارس و كاشان نفوذ كرد.
سهرورديه پس از شهابالدين و بهاءالدين ملتاني ،انشعابات متعددي پيدا كرد و با
قلندري ،و نيز تشيع درآميخت و عوامل گوناگوني مانند گرايش برخي مشايخش به
قلندري و كوچ بسياري از آنها از بغداد اين طريقت را تضعيف كرد.
كليدواژهها :سهرورديه ،پيرجماليه ،سهرورديه قلندريه ،لعل شهبازيه ،جﻼليه ،بزْغُشيه،
زينيه.
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مقدمه
اواخر سده ششم و سراسر سدههای هفتم و هشتم قمری از دورههـای مهـم تـاریخ تصـوف اسـت.
ظهور بسـیاری از مشـایخ بـزرگ ،پیـدایش مهمتـرین طریقتهـا ،رشـد و توسـعه و نظاممندشـدن
خانقاهها به عنوان نهادهای رسمی اجتماعی و تأثیر تصوف در گسترش و نفوذ اسﻼم و نیـز ادبیـات
ً
فارسی )خصوصا در شبهقاره هند( برخی از مشخصـات ایـن دوره اسـت .همـه ایـن شاخصـهها را
میتوان در طریقت سهروردیه ُجست .گرچه سهروردیه ناب در قرن دهم به واسطه عوامل گونـاگون
رو به افول نهاد ،برخی انشعاباتش تا کنون ادامه دارد.
شکلگیر ی طر یقت سهروردیه
ســهروردیه از طریقتهــا یی اســت کــه در ســده ششــم تأســیس شــد و تــا ســده دهــم در اکثــر
سرزمینها ی اسﻼمی گسـترش یافـت .آبشـخور ایـن طریقـت را در دو مکتـب سـکری خراسـان و
صحوی بغداد دانستهاند ،اما با توجه به پایهریزی سهروردیه در عـراق مـیتـوان آن را دنبالـه مکتـب
بغداد دانست ،مکتبی که در اواسط قرن چهارم و پس از اعدام حﻼج ) ۳۰۹ه.ق (.و مرگ شبلی )۳۳۴
ه.ق( کمنور شد ،ولی با وجود شخصیتهایی همچون ابوطالب مکـی ) ۳۸۶ه.ق (.و ابونصـر ّ
سـراج
) ۳۷۸ه.ق (.هرگز زایل نشد .خانقاه و خانقاهنشینی از سده چهـارم در سراسـر قلمـرو اسـﻼمی رواج
گستردهای یافت و همتراز با مسجد و مدرسه رسمیت پیدا کرد و از حمایتهای حکومت برخوردار
شد )عدلی ،۷۲۳/۲۱ :۱۳۹۲ ،ذیل »خانقـاه«( ،اما با آمدن سلجوقیان ،بهویژه با وزیری همچـون خواجـه
نظامالملک )کشتهشده در  ۴۸۵ه.ق (.که به صوفیه متمایل بود ،تصوف جان تازهای گرفت و خانقاههای
فراوانی ساخته شد .تصوف در سده ششم در بغداد به اوج اقتدارش رسید ،تـا جـایی کـه مخالفـت
خـﻼف شرعشـان را دارای
آداب بـهظاهر
ِ
فقها نیز نتوانست مانع اقبال مردم به صوفیه شـود ،چراکـه ِ
تأویل باطنی میدانستند .تعالیم باطنی صـوفیه در مقابـل دیـن خشـک فقیهـان مـیتوانـد در کنـار
سرخوردگی مردم از فقها و علمای دنیاجو از جمله دﻻیل این اقبـال باشـد )زرینکـوب.(۱۶۲ :۱۳۸۶ ،
ً
بیثبات ِی اوضاع و احوال را ،که طبعا مردم را به سوی زهاد و صوفیه سوق مـیداد ،نیـز بایـد بـه ایـن
مجموعه افزود .افزون بر آن ،صوفیها از حمایت حاکمان نیز برخوردار بودند .از اینرو ،خانقاه در
مقابل مدرسه رونق یافت و متناظر با آداب مدرسی اهـل حـدیث ،بـرای خـود آدابـی وضـع کـرد و
سلسلهها و اجازات و خرقهدادنها و نظایر اینها به وجود آمد .به دﻻیـل مشـخص ،از جملـه اعـدام
حﻼج و تسلط بیچونوچرای فقها که درس عبرتی به صوفیان داد تا بدانند برای پیشبرد تصوف باید
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صوفی این عصر مراقب بودند بـه گونـهای سـخن بگوینـد کـه
ظواهر شرع نیز رعایت شود ،مشایخ
ِ
اقبال مردم را از دست ندهند .از اینرو برخی از آنها مریدان فراوانی پیدا کردند کـه البتـه برخـی بـه
غلوگویی در حق مشایخشان مبتﻼ شدند .بغداد در زمان ابونجیب سهروردی چنین جوی داشـت و
ابونجیب یکی از همین وعاظ صوفی مسلک بود که مجالسش از قبـول عامـه برخـوردار بـود )همـو،
.(۱۷۱-۱۵۸ :۱۳۸۶
مؤسس؛ شهابالدین یا نجیبالدین؟
گرچه سلسله سهروردیه از طریق ابونجیب سهروردی ) ۵۶۳-۴۹۰ه.ق (.و از طریق مشایخش بـه
جنید منتهی میشود ،نباید او را مؤسس این طریقت نامید؛ چراکه به گفته محمد بـن یحیـی تـاذفی
بسیاری از مشایخ صوفیه خود را به او منتسب میکنند و اگر بنا به انتساب باشد بایـد همـه یـا اکثـر
ِ
سلسلههای بعدی را شاخهای از سهروردیه بدانیم .عﻼوه بر سهروردیه ،سلسله ارادت طریقتهـای
کبرویه ،پیروان نجمالدین کبری )مقتول  ۶۱۸ه.ق ،(.صفو یه )=زاهدیه اردبیلیه( ،پیـروان صـفیالـدین
اسحاق اردبیلی )متوفای  ۷۳۵ه.ق ،(.پیرجمالیه ،پیروان پیرجمالالدین احمد اردسـتانی )متوفـای ۸۷۹
ه.ق (.و نوربخشیه ،پیروان سید محمد نوربخش )متوفای  ۸۶۹ه.ق (.بـه او میرسـد )سـهروردی ،عمـر،
۱۲ :۱۳۷۵؛ سمنانی .(۳۱۵ :۱۳۸۳ ،حتی میتوان طریقت نعمتاللهیـه )پیـروان شـاه نعمتاللـه ولـی
 ۸۳۲یا  ۸۳۴ه.ق  (.را نیز ،گرچه باواسطه ،به ابونجیب متصل دانست )کاشانی ،بیتا۲۲ :؛ زرینکـوب،
.(۱۷۲ :۱۳۸۶

استدﻻل کسانی که مبدأ این سلسله را ابونجیـب می داننـد نیـز در خـور توجـه اسـت .معـارف
شــهابالدین در آموزههــا ی عمــویش ابونجیــب ریشــه دارد و شــاید بتــوان گفــت شــهابالدین،
نزدیکترین مرید به ابونجیب اسـت ،چنانکـه نظـارت عـوارف المعـارف بـر آداب المریـدین اثـر
ابونجیب )همان( و معارف بیشماری که در عوارف از عمـویش ذکـر کـرده ،و نیـز ارادت بیحـد و
حصری که به عمویش داشته )سهروردی (۴۴۹/۲ :۱۴۲۷ ،از مؤیدات این قول است .مهمتـر از همـه،
تشابه شیوه و سیره سلوک فردی و اجتماعی این دو است .در مجموع ،میتوان گفت ابونجیب ،نقطه
آغازین سلسله سهروردیه است که معارف و ّ
طریقتی این سلسله با او شـروع شـد،
و
سلوکی
هات
ام
ِ
هرچند گسترش آن در زمان برادرزادهاش بود و شهابالدین توانست با استفاده از شخصیت علمی،
فقهی ،معنوی و نیز زندگی زاهدانهاش ،و همچنین با استفاده از اقبالی که حکومت به او داشت ،این
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ً
طریقت را به یاری خلفایش گسترش دهد .ضمنا سایر سلسلههایی که به ابونجیب منتهـی میشـود
از طریق شهابالدین جاری شده است )کاشانی ،بیتا.(۲۰ :
ً
اما اینکه آیا صرفا به همین دلیل میتوان آنها را از انشعابات سهروردیه دانست ،پرسشـی اسـت
دشوار ،که شاید بهترین پاسخش قول به تفصـیل باشـد .کبرویـه را نمیتـوان زیرشـاخه سـهروردیه
دانست ،چراکه نجمالدین ،بنا به تصریح خودش ،خرقه را از شیخ اسماعیل قصـری گرفتـه ،و فقـط
علم خلـوت و عزلـت را از عمـار یاسـر )شـاگرد ابونجیـب( اخـذ کـرده اسـت )کبـری.(۱۷ :۱۳۶۸ ،
همچنــین ،نوربخشــیه را نمیتــوان از زیرشــاخههای ســهروردیه دانســت ،هرچنــد برخــی آن را از
سهروردیه دانستهاند )سهروردی ،عمر(۱۲ :۱۳۷۵ ،؛ چراکه این طریقـت در مسـیرش بـه سـهروردی از
نجمالدین کبری میگذرد ،از اینرو باید آن را از شاخههای کبرویه دانسـت )کبـری .(۵۶ :۱۳۶۸ ،امـا
پیرجمالیه را بهخوبی میتوان به سهروردیه متصل دانست ،چنانکه بدان اشارت خواهـد شـد .اگـر
صفویه را نیز شاخهای از سهروردیه بدانیم کﻼم گزافی نگفتهایم ،زیـرا طریقتشـان بـه واسـطه شـیخ
زاهد گیﻼنی به ابونجیب میرسد .قرابت طریقت صفیالدین با طریقت سهروردی قراینی دارد ،مثل
سفر او به شیراز برای بهرهمندی از مشایخ سهروردی و رفتار محتاطانهاش با سماع؛ از ایـنرو جـای
تعجب نیست اگر میبینیم برخی او را از پیروان طریقت سـهروردیه نامیدهانـد )دارابـی ۱۶۱ :۱۴۱۸ ،و
.(۱۶۶
طریق اتصال سهروردیه به جنید و معروف
طریقت سهروردیه در مسیرش به سو ی ابوعبدالله خفیـف ،جنیـد و معـروف کرخـی از برخـی
مشایخ عبور میکند که چندان شهرتی ندارند .در یکی از این مسیرها از طریق ابونجیـب بـه احمـد
غزالـی ،یکـی از شخصـیتهای جنجـالی صـوفیه ،میرسـد .بـا توجـه بـه شاخصـههای طریقــت
سهروردی ،گو یا ابونجیب از میان مشایخش ،کمترین تأثیر را از احمد غزالی پذیرفته است ،هرچند
غزالی به او عنایت داشت تا جایی که وی به عنوان یکی از خلفـای احمـد غزالـی شـناخته میشـد
)کاشانی .(۶۴ :۱۳۸۰ ،شاید بتوان دلـیلش را از کرسـینامـهها سـراغ گرفـت ،چراکـه مطـابق برخـی
کرسینامهها ابونجیب فقط تلقین ذکر را از احمد غزالـی دریافـت کـرده ،ولـی خرقـه ارادتـش را از
سلسلهای گرفته است که در آن عمویش ،قاضی وجیهالدین ،و برخـی دیگـر از خانـدان سـهروردی
قرار دارند )کاشانی ،بیتا .(۲۹ :سهروردیه عﻼوه بر سلسلهای که غزالی در آن قرار دارد ،از طریـق سـه
سلسله دیگر به جنید متصل میشود .در یکی از آن سلسـلههای مهـم ،کـه سلسـله خرقـه ارادتـش
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ّ
جد ابونجیب هم قرار دارند .حضـور چهـار سـهروردی در یـک طریقـت
محسوب میشود ،عمو و ِ
ب یانگر آن است که خاندان سهروردی از علما و متصـوفه ریشـهدار بودهانـد .نسبشـان بـا سـیزده یـا
چهارده واسطه ،سرانجام به خلیفه اول میرسد )زرینکوب .(۱۷۱ :۱۳۸۶ ،از ابوعبدالله خفیف نیـز در
ً
طریقه اصلیشان نام برده شده است .او نیز از مشایخ مهم قرن چهارم ،خصوصا در شـیراز ،اسـت.
طریقه سهروردیه ،طریقه کازرونیه و اصحاب روزبهان بقلی نسبت خرقهشـان را بـا واسـطههایی بـه
ابنخفیف میرسانند )مجتبایی ،۴۳۸/۳ :۱۳۷۴ ،ذیل »ابنخفیف«( .شاید به همین دلیل است که برخـی
این طریقت را همان طریقت خفیفیان دانستهاند )کریمی ،۳۳۲ :۱۳۹۷ ،ذیل »سهروردیه«(.
مهمتر ین شخصیت سهروردیه
بدون تردید مهمتر ین شخصیتی کـه در شـکلگ یری ایـن طریقـت نقـش داشـته ،شـهابالدین
ابوحفص عمر سهروردی ) ۶۲۳-۵۳۹ه.ق (.است .وی در سهرورد )از توابـع زنجـان( زاده شـد و در
جوانی به بغداد رفت و عﻼوه بر فراگیری علوم ظـاهری و کسـب علـم از عمـویش ،ابونجیـب ،کـه
همحجرهاش هم بود )کاشـانی (۶۵ :۱۳۸۰ ،و سایر استادان بنام آن سامان ،تحت تربیـت عمـویش در
علوم باطنی نیز سرآمد شد .عﻼوه بر آن ،در تصوف از مشایخی همچـون شـیخ عبـدالقادر گیﻼنـی
)متوفای  ۵۶۱ه.ق (.و شیخ ّ
ابوالسـعود بغـدادی )متوفـای  ۵۷۹ه.ق( و شـیخ ابومحمـد عبداللـه بصـری
) ۵۸۲-۴۹۹ه.ق (.بهره برده است .جامی از شیخ عبدالقادر نقل میکند که خطـاب بـه شـهابالدین
گفته است » :أنت آخر المشهورین بـالعراق« )جـامی .(۵۴۵ :۱۸۵۸ ،کمـاﻻت ظـاهری و بـاطنیاش
سبب شد میان معاصران و همگنان و مریدانش جایگاه و یژهای پیدا کند )سهروردی ،عمـر۲۰ :۱۳۷۵ ،؛
جامی.(۵۴۴ :۱۸۵۸ ،
عوارف المعارف ،مهمترین اثر سهروردی ،تأثیر ژرفی بر آداب خانقـاه گذاشـت )عـدلی:۱۳۹۲ ،
 ،۷۲۳/۲۱ذیل »خانقاه«( و توانست در ردیف مهمترین کتب صوفیه ،یعنی قوت القلوب ابوطالب مکی
و رساله قشیریه عبدالکریم بن هوازن قشیری یا حتی تا حدی مهمتر از آن دو ،بهو یژه قوت القلـوب،
قرار گیرد )کاشانی ،بیتا .(۲۷ :آنچه درباره احوال و مقامات در این کتاب آمـده اسـت نکـات دقیـق و
تازهای دارد که در کﻼم متقدمان نیسـت )زرینکـوب .(۱۷۸ :۱۳۸۶ ،بایـد توجـه داشـت کـه طریقـت
ً
ً
سهروردیه صوفیپرور است ،نه قلندرپرور یا مﻼمتیپرور .سهروردی علما و عمﻼ توانست تصـوف
را با فضای دینی و شریعت هماهنگ کند .شاید اینکه میبینیم عوارف المعارف ْ
بیشتر آداب و اسرار
شرعی است تا آداب صوفیانه ،از همین شریعتمداریشان ناشی شده است ،عوارف المعـارفی کـه

بررسي تحليلي سلسله سهرورديه ٥٩ /

مهمترین کتاب در طریقت سهروردیه و حتی غیرسهروردیه است که شرحها و ترجمـههای فراوانـی
به سه زبان فارسی ،عربی و ترکی از آن وجود داشـته )کاشـانی ،بیتـا۲۷ :؛ عباسـی۱۰۵ :۱۳۹۶ ،؛ رادفـر،
 (۱۲۷ :۱۳۸۲و عزالدین محمود کاشانی کتاب ارزشمندش ،مصباح الهدایة را با نظارت بر آن تـألیف
ک رده است .سهروردی در باب نهـم عـوارف ،تفـاوت صـوفی ،قلنـدر و مﻼمتـی را بیـان میکنـد و
مشخصه صوفی را عمل به ظاهر و باطن دین همراه با عقل و معرفت و اخﻼص میداند و میگویـد
مراد از حقیقت همانا حقیقت عبودیت است و مراد از شریعت نیز حق عبودیت .از ایـنرو ،ممکـن
نیست کسی به حقیقت عبودیت برسـد و حـق عبودیـت )= شـریعت( را رعایـت نکنـد )سـهروردی،
 .(۹۰/۱ :۱۴۲۷از سوی دیگر ،میکوشد تکتک آداب تصوفش را به آیه و روایتی نسبت دهد و به هـر
طریق ممکن ،برایش وجهی شرعی بیان کند .حتی در باب مستحسنات صوفیه نیز میکوشـد از آیـه
ِ
یا روایت کمک بگیرد .او در باب  ،۱۷به مناسبت بیان وظایفی که صوفی در سفر باید انجـام دهـد،
ً
احکام فقهی تیمم و قبله و برخی مستحبات را تیمنا ذکر میکند تا احکام شرعی از او فـوت نشـود.
موضع سهروردی در باب سماع بسیار محتاطانه است .هرچند او در ابتـدا ،بـه تبعیـت از ابوطالـب
مکی ،سماع لهوی را حرام میداند نه همه اقسام سماع را ،ولـی در ادامـه میگویـد» :دف و شـبابه،
اگرچه در مذهب شافعی جایز است ،ترکش سزاوارتر اسـت و از خـﻼف دورتـر« )سـهروردی ،عمـر،
 .(۹۱ :۱۳۷۵او استماع »قصاید که در آن ذکر بهشت و دوزخ و اشتیاق به حضرت عزت کرده باشـد؛
و هر شعر که مهیج شوق مشتاق باشد و ذکر هجر و وصل کرده باشد« را روا مـیدانـد )همـان( و در
هر حال ،به تبعیت از جنید ،سماع را برای طالب سالک روا نمیداند و آن را عﻼمت نقص میداند،
زیرا کسی که به نحو تمام و کمال فانی در حقتعال ی شده باشـد دیگـر نیـازی بـه مشـوق و محـرک
ندارد .با این حال ،او آداب و شروط و محرمات سـماع را در فصـل  ۲۵بیـان میکنـد )همـو:۱۴۲۷ ،
 .(۲۲۷-۲۱۳/۱خﻼصه آنکه ،میکوشد صوفی ّ
متأدب به آداب ظاهری و بـاطنی تربیـت کنـد و بـرای
جزئیات زندگی صوفی ،با استدﻻل به ظاهر و باطن آیات و روایات ،برنامه و دسـتورالعمل مناسـب
میدهد .شهابالدین در آخر کتاب در بحث »مقامات سالکین« میگوید» :من به انـدازه دانـش و
توانایی خود ،مقامات و احوال و ثمراتشان را بررسی کردم و دیدم همه آنها در چهـار چیـز خﻼصـه
میشود .۱ :ایمان به خدا .۲ ،توبه نصوح .۳ ،زهد در دنیـا و  .۴عبودیـت ظـاهری و بـاطنی بـدون
سستی« .او میافزاید» :برای تحقق اینها نیاز است که از چهار چیز کمک گرفته شود .۱ :کمحرفـی،
 .۲کمخوری .۳ ،کمخوابی و  .۴عزلت از مردم«؛ و سپس تأکید میکند هر کدام از بزرگـان کـه بـه
جایی رسیدهاند از عمل به همین دستورها بوده است و بعد شرح میدهد که چگونـه میتـوان همـه
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تصوف را از این اصول چهارگانه استخراج کرد )همان .(۵۳۰/۲ :میتوان اصول طریقت سـهروردیه را
در همین دستورها خﻼصه کرد.
پراکندگی طر یقت سهروردیه
الف .بغداد
گرچه ابونجیب و شهابالدین ،طریقت سهروردیه را در بغداد بنا نهادند ،ایـن طریقـت چنـدان
در آنجا دوام نیاورد .پس از شهابالدین ،فرزندش محمد سهروردی ) ۶۵۵ه.ق(Bosworth, 1997: 9) (.
عهدهدار رباط مأمونیه شد .پس از اوحدالدین کرمانی ) ۶۳۵ه.ق ،(.شیخ بزرگی از سهروردیه را سراغ
نداریم .به امر خلیفـه عباسـی ،خانقـاه سـهروردی بـه اوحدالـدین کرمـانی ،آخـرین شـیخ بـزرگ
سهروردی ،داده شد .اوحدالدین در ک رمان متولد شد ،ولی برای تکمیل دروسش بـه بغـداد رفـت و
توانست کرسی تدریس فقه شافعی را صاحب شود؛ سپس راه تصوف در پیش گرفت و به رکنالدین
سجاسی پیوست و از طریق او و قطبالدین ابهری به سلسله سهروردیه منتسب شد .سفرهای بسیار
ً
کرد؛ امـا نکتـهای کـه او را مبغـوض صـوفیه بغـداد ،خصوصـا شـهابالدین سـهروردی ،قـرار داد
جمالپرست ی و عشقش به مظاهر بود .البته طریقت او مبتنی بر سماع هـم بـود و اشـعار و رباعیـات
نیکویی در این باره سروده است )زرینکوب .(۱۸۱-۱۷۹ :۱۳۸۶ ،روشنای طریقت سهروردیه عراق نیـز
مانند سایر بﻼد رو به خاموشی گذاشت .دﻻیل احتمالی این اتفاق در پایان خواهـد آمـد ،امـا بایـد
بگوییم مشایخ معاصر سهروردیه در عراق مشغول جذب و تربیت مریدان هستند .ایـن مشـایخ کـه
به طور سنتی به خانـدان صـالح الخطیـب تعلـق دارنـد برخـی همزمـان در مدرسـه شـهابالدین
سهروردی به تدریس ،و در مسجد به خطابه مشغولاند .برخی از این مشایخ در خدمت حکومت و
برای ترغیب و تهییج روحیه نظامیان به صفوف نبرد ملحق شدهاند ).(Bosworth, 1997: 9
ب .هند
سهروردیه در هند به واسطه یکی از شاگردان شهابالدین ،به نام بهاءالدین زکریا ملتانی )-۵۶۶
 ۶۶۱یا  ۶۶۶ه.ق (.رواج چشمگیری یافت .او توانست شعبهای از خانقاه سـهروردی را در ملتـان و در
دره سند بر پا کند .این طریقت بهتدر یج به نقاط گونـاگون جهـان اسـﻼم نفـوذ کـرد و حتـی سـبب
ً
١
گسترش اسﻼم به هندوستان ،چین و آسیای جنوب شرقی شد )مثﻼ نکRizvi, 1978-1983: 200, 202, :.
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206/1؛ جمالی دهلوی .(۱۷۱ :۱۳۱۱ ،سهروردی اصرار داشت خلفایش را برای ترویج طریقت صـوفیانه
اعزام کند .از اینرو ،سهروردیه اندکی پس از چشتیه از نخستین طریقتهـایی اسـت کـه وارد هنـد
شـد .ایـن دو طریقـت در پیشـرفت اسـﻼم در شــبهقاره نقشـی اساسـی داشـتهاند .گرچـه طریقــت
سهروردیه ،در مقایسه با چشتیه ،خدمات فرهنگی و اسﻼمی بیشتری انجام داده ،و نور توحید را بـه
نحــو احســن منتشــر کــرده ،امــا بــه دلیــل کمبــودن اهــل قلــم در میانشــان تــا حــدی خــدمات
فرهنگیمذهبیشان در پاکستان ،هند و بنگﻼدش مغفول مانده است )اخترچیمه .(۳۰ :۱۳۷۷ ،خاندان
ً
ملتـانی و برخـی از شاگردانشـان تقریبـا طریقـت شـهابالدین را در هنـد ادامـه دادنـد .پــس از او
فرزندش ،صدرالدین عارف )متوفای  ۶۸۵ه.ق (.و نـوهاش ،ابـوالفتح رکنالـدین )متوفـای  ۷۳۶ه.ق ،(.و
سپس سید جﻼلالدین بخاری )متوفای  ۷۸۶ه.ق (.از مشایخ خانقاههای طریقت سـهروردیه در هنـد
هستند .البته به غیر از بهاءالدین ملتانی ،دیگر شاگردان سهروردی نظیر جﻼلالدین تبریزی )متوفـای
 ۶۴۱یا  ۶۴۲ه.ق (.در بنگال ،و قاضی حمیدالدین ناگوری )متوفای  ۶۴۱ه.ق (.در نـواحی نـاگور نیـز در
گسترش طریقه سهروردیه سهیم بودهاند ،اما دوام این سلسله در طول تاریخ مـدیون همـت مریـدان
شیخ بهاءالدین زکریا بوده است.
پس از بهاءالدین ،و حتی در زمان حیاتش ،گرایشهای دیگری در این طریقـت پدیـد آمـد کـه
شاخه جﻼلیه ،پیروان جﻼلالدین بخاری مشهور به میرسرخ ،یکی از آنها است .میرسرخ از مریدان
بهاءالدین و مروج سهروردیه در اوچ بود .در واقع ،هواداران مخدوم جهانیان ،به دلیل سر باز زدنـش
ّ
از پذیرش مرید ،خود را به جﻼلالدین میرسرخ ،جـدش ،نسـبت دادنـد .جﻼلیـان کمکـم گـرایش
شیعی نیز پیدا کردند و از دشمنان اهل بیت  برائت جستند .این شـاخه از سـهروردیه ،از اواخـر
قرن هشتم به بعد به شاخههای کوچکتری تقسیم شد.
از دیگر شاخههای سهروردیه در هند شاخه قلندریه شهبازیه است .این طریقت منسـوب اسـت
به عثمان مرندی )مروندی( ،معروف به شهباز قلندر یا لعل شهباز قلندر .اگـر صـحیح باشـد کـه او
ّ
اسماعیلی نزاری بوده است که به دلیل اوضاع و احوال محیطی مجبور شد به عنوان روحانی مبلغ به
هند کوچ کند )فرقـانی ،(۲۸۵ :۱۳۸۵ ،همین میتواند سرنخی باشد برای رابطه سهروردیه و اسماعیلیه
در هند .به هر حال ،لعل شهباز پس از مسافرتها ی بسیار و استفاده از مشـایخ گونـاگون در علـوم
ظاهر و باطن سرانجام به ملتان آمد و حدود سیزده سال در آنجـا توقـف کـرد و خـدمت بهاءالـدین
ملتانی رسید و از بسیاری مشایخ دیگر )از جمله مشایخ چشتیه و نیز شیخ جمـال مجـرد و ابـوعلی
قلندر( بهرهها برد؛ ولی سرانجام او نیز طریقت قلندری و مﻼمتی را در پیش گرفت و در سـیهوان آن
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را ترویج کرد .کرامات بیشماری به او نسبت می دهند .در زمان حیات و پـس از وفـات ،هـواداران
بسیار پیدا کرد .برخی از چیزهایی کـه دربـارهاش گفتـه میشـود )ﻻهـوری ،بـیتـا (۴۶/۲ :بـا تعـالیم
سهروردیه نخستین هیچ تناسبی ندارد .بعید نیست مصاحبت با ابـوعلی قلنـدر و نیـز شـیخ جمـال
مجرد )شیخ جمالالدین ساوجی مؤسس قلندریه( سبب شده باشد تا لعل شـهباز سـهروردیه را بـا
مریدان صدرالدین راجو ِقتـال ،بـرادر جﻼلالـدین حسـین
گرایشهای قلندرانه درآمیزد .گروهی از
ِ
بخاری )مخدوم جهانیان( ،نیز به قلندری سهروردی مشهور شدند .او که جانشین مخـدوم بـود بـه
سبب نزاعهای مذهبی به قتال شهرت یافته بـود ) .(Bosworth, 1997: 9از شـاگردان مهـم ملتـانی ،کـه
همانند مخدوم جهانیان و لعل شهباز ،ولـی بسـیار ریشـهای تر ،طریقـت قلنـدری را بـا سـهروردی
درآمیخت ،دامادش فخرالدین عراقی بوده است .او در واقع  ،حلقـه اتصـال سـهروردیه قلندریـه در
عرفان عملی به معارف ابنعربی در عرفان نظری اسـت .بـا ظهـور ابنعربـی عرفـان اسـﻼمی وارد
ً
مرحله جدیدی شد .تأثیر آرای ابنعربی ،که به کمک شاگردانش به صورت مکتب درآمد ،تقریبا بر
همه طریقتهای عرفانی انکارناپذیر است .طریقت شطاران ،که سلسلهشان به سهروردیه میرسـد،
نیز در انتهای قرن نهم وارد هند شد ).(Ibid.
ً
البته سهروردیه عﻼوه بر قلندریه و چشتیه از زهاد و بوداییان هند نیز تأثیر پذیرفتـه اسـت .مـثﻼ
میتوان از گیـاهخواری حمیدالـدین نـاگوری )گـروه فلسـفه و عرفـان ،۴۱۱/۷ :۱۳۸۲ ،ذیـل »مناسـبات«(،
تیغزدن سر ،ریش ،سبیل و ابرو )سنت چهـار ضـرب( ،مجردزیسـتن و پرهیـز از ازدواج ،سـفرهای
فراوان ،پوشیدن لباس سرخ و  ...که از مشترکات میان قلندران )سهروردی و غیرسهروردی( و ادیـان
ً
بودایی و مانوی است )فرزانهپور (۲۸-۲۵ :۱۳۵۰ ،یاد کرد .سهروردیه در شبهقاره همانند چشـتیه غالبـا
از نظر فقهی ،حنفی و برخﻼف چشتیه ،مخالف سـماع بودنـد )آریـا ،۴۴۳/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیـل »شـبهقـاره
ً
هند«( .محبت و ارادت به امامان شیعه از جمله مسائل مهم سهروردیه هند ،خصوصـا خانقـاه اوچ،
بوده است .برخی از مریدان مخدوم جهانیان ،بهو یژه در گجرات ،در سده نهم به مذهب اثناعشـری
درآمدند .قلندرها نیز بهتدر یج ،با اشعاری که در مدح خاندان پیامبر  میسرودند و میخواندند،
ً
ّ
شهباز قلندر اشعاری به فارسی و سـندی
لعل
،
مثﻼ
مروجان دوستی و عشق به اهل بیت  شدند.
ِ
در مــدح حضــرت علــی و اهــل بیــت  ســروده اســت )گــروه فلســفه و عرفــان ،۴۱۱/۷ :۱۳۸۲ ،ذیــل
»مناسبات«( .سهروردیه هند برخﻼف مشایخ آغازین چشتی روابط حسـنهای بـا حکومـت داشـتند.
ً
مثﻼ ،بهاءالدین ملتانی برای تقویت حکومت و بـا اسـتفاده از نفـوذش ،سـربازانی بـرای جنـگ بـا
حاکمان اوچ اعزام کرد و از اینرو حاکم وقت مقام شیخاﻻسﻼمی سند و پنجاب را به او داد .رابطـه

بررسي تحليلي سلسله سهرورديه ٦٣ /

فرزندش صدرالدین نیز با حکومت خوب بود .سـماعالدین دهلـی در مراسـم تاجگـذاری سـلطان
سکندر لودی شرکت ،و برایش دعا کرد .شاگردش جمالی نیز ولیعهد ،همایون ،را در جنگهـایش
همراهی میکرد .فرزند جمالی ،عبدالرحمن گـداییِ ،س َـمت مهـم صدرالصـدوری را حـائز شـد و
فرمانروایان در مجلس سماعش شرکت میکردند ).(Bosworth, 1997: 9
هرچند برخی عوامل ،که در پایان به آنها اشاره خواهیم کرد ،سبب شد این طریقـت از روزهـای
اوجش فاصله بگیرد ،این به معنای آن نیست که امثال بلبل شاه کشمیری ٢،بابا نصـیبالدین غـازی
کشمیری )متوفای  ۱۰۴۷ه.ق (.و شاه لطیـف بـری )متوفـای  ۱۱۱۷ه.ق) (.ﻻهـوری (۱۳۱ :۱۳۳۲ ،در اقصـا
نقاط هند و حتی چین ،چنانچه اشاره شد ،به ترویج سهروردیه مشغول نبودهانـد )الرشـید،۱۱ :۱۳۸۱ ،
ذیل »بابانصیب«( .در گجرات نیز به کوشش قطب عالم )متوفای  ۸۵۷ه.ق (.و پسـرش شـاه عـالم ،ایـن
سلسله از رونق بیشتری برخوردار بود )آریا ،۴۴۲/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیل »شبهقاره هند«(.
با افزودن فخرالدین عراقی به مجموعه قلندران سهروردیه ،می فهمیم که گفتمان قلندری تـا چـه
اندازه جذابیت پیدا کرد ،تا جایی که برخی مشایخ طریقت سهروردی را تحت تأثیر خود قرار داد؛ و
از سوی دیگر ،می توان قلندریه را اعتراضی به گفتمان رایج صوفیه خانقاهی و حرکتی اعتراضی برای
سرپیچی از آدابش دانست ،هرچند خود نیز بهزودی آداب دیگری پیدا کرد )زرینکـوب-۳۷۸ :۱۳۸۶ ،
 .(۳۷۹حسن افغانی و جﻼلالدین میرسرخ از دیگر شاگردان ملتانی ،طریقت سهروردی را بهترتیـب
در افغانستان و اوچ پراکندند )اخترچیمه.(۳۴ :۱۳۷۷ ،
از رسمهایی که هنوز هم در شبهقاره متداول است تبرک به مقابر صوفیه ،از جمله سهروردیهـا،
ً
است ،خصوصا در سالگرد وفاتشان که به »عرس« معـروف اسـت و حکـام و طبقـه عـادی در ایـن
مراسم شرکت میکردند )آریا ،۴۴۵/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیل »شبهقاره هند«(.
ج .ایران
پس از وفات سهروردی کوچک ،طریقت سهروردیه در عراق رو به خاموشی نهـاد و بسـیاری از
مریدانش به اقصا نقاط ایران و هند مهاجرت کردنـد .اسـماعیل قصـری )در دزفـول( ،قطبالـدین
عبداللــه معــروف بــه شیخاﻻســﻼم ،حســین بــن عبداللــه ،فقیــه صــائنالدین حســین بــن محمــد،
شمسالدین عمر بن مظفرّ ،
عزالدین محمد بن روزبهان ،صفیالدین عثمان بن عبدالله ،فخرالـدین
احمدبن محمد شاسی ،عزالدین مـودود زرکـوب و مهمتـر از همـه اصـیلالدین محمـد شـیرازی،
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مشهور به بلیانی ،و خانـدان بزغشـیه )همگـی در فـارس( از جملـه صـوفیانی بودنـد کـه طریقـت
سهروردیه را در ایران ترویج کردند.
ً
مسلما صوفیه ایران و هند از یکدیگر تأثیر پذیرفتهاند .مؤسس بسـیاری از طریقتهـایی کـه بـه
هندوستان نفوذ کردند ،از جمله سهروردیه ،ایرانیاﻻصل بودهانـد .از سـوی دیگـر ،تربیتیافتگـان
سهروردیه هند نیز بر تصوف ایران اثرگذار بودهاند .عراقـی یکـی از آن نمونـهها اسـت .شـاید رنـگ
قلندری که در برخی اشعار پیرجمال ،مؤسس پیرجمالیه ،مهمترین شاخه سهروردیه در ایران ،در دو
قرن بعد ) = قرن  (۹به چشم میخورد از تأثیر طریقه فخرالدین عراقی باشـد )اردسـتانی.(۲۸ :۱۳۷۱ ،
درباره مؤسس آن ،جمالالدین احمـد معـروف بـه جمـالی و پیرجمـال ،چیـز خاصـی نمـیدانیم.
خرقهاش به نجمالدین علی بزغش و شهابالدین سهروردی میرسـد و بـه فخرالـدین عراقـی هـم
ُ
َ
ن َسب می رساند .پیرجمال آثار فراوانی دارد )همان(ُ .ب ْزغش مهمترین شاگرد شهابالدین سـهروردی
در ایران است؛ حتی برخی او را مؤسس بزغشیه سهروردیه میدانند )کبری۵۴ :۱۳۶۸ ،؛ شمس:۱۳۷۹ ،
 .(۱۰۵به نظر می رسد خاندان بزغش در نشر و ترویج کتاب درسی خانقاهی عوارف المعـارف ،کـه
مهمتر ین پیوند سهروردیه در جایجای حضو ر مشـایخ ایـن طریقـت بـود ،و همچنـین در تـرویج
طریقت سهروردی در ایران نقش اساسی داشتهاند .سعیدالدین محمـد بـن احمـد فرغـانی )متوفـای
 ۶۹۹ه.ق ،(.شارح تائیه ابنفارض ،قطبالدین شیرازی ) ۷۱۰-۶۳۴ه.ق ،(.فیلسـوف و شـارح حکمـة
اﻻشراق ،و ظهیرالدین عبدالرحمان )متوفای  ۷۱۶ه.ق ،(.فرزند و خلیفه شـیخ نجیبالـدین ،از جملـه
شاگردان بزغش هستند )کاشانی ،بیتا۱۳ :؛ سهروردی ،عمر .(۲۹/۴ :۱۳۷۵ ،ظهیرالدین عوارف المعارف
را ترجمه کرد و نیز در حد خود شاگردان بسیاری را تربیت کرد ،از جمله :نوهاش صـدرالدین جنیـد
عبدالرزاق کاشانی )متوفای  ۷۳۶ه.ق ،(.شارح فصوص و مؤلف اثر بیبدیل اصـطﻼحات الصـوفیة ،و
عزالدین بن علی کاشانی )متوفای  ۷۳۵ه.ق ،(.مؤلف مصباح الهدایة و شارح تائیه .احمـد زرکـوب از
دیگر شاگردان ظهیرالدین است که قسمتی از کتاب عوارف المعارف سهروردی را نزد او خوانـده ،و
از او اجــازه تدریسـش را دریافــت کــرده اســت .گزارشهــای متعــدد نشــان میدهــد ســهروردی و
شاگردانش کتاب عوارف المعارف را همچون کتـب حـدیثی ،بـه مریـدان خـود اجـازه میدادهانـد.
ً
همانطور که از تأل یفات این بزرگان هویدا است ،سـهروردیه در ایـران کـامﻼ بـا مکتـب ابنعربـی
ممزوج شده بود .مشایخ ،عرفان نظری ابنعربی را با علم سلوک سـهروردی تـوأم کردنـد ،چنانکـه
ً
مثﻼ ،شیخ ّ
عزالدین محمود کتاب عوارف المعارف را بـا دو واسـطه از مـؤلفش شـیخ شـهابالدین
روایت میکرد و مصباح الهدایة خود را با نظارت بر آن نگاشت و از سوی دیگـر تائیـه ابنفـارض را
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بر مبنای مکتب ابنعربی شرح کرد )نک :.سجادی و عـروجنیـا ،۳۴۷/۶ :۱۳۸۰ ،ذیـل »تائیـه ابـنفـارض«(.
درست است که عراقی در لمعات ،شاید برای اولین بار در این باره دست به تألیف زد ،امـا بیشـک
عبدالرزاق کاشانی آن را به نهایت جودت و کمال رسانید .عبدالرزاق کاشانی ،چون در طریقت پیرو
ً
سهروردی بوده ،در تقریر آثار ابنعربی صرفا مقلـد نیسـت بلکـه تعلـیم کشـفی محییالـدین را بـا
ً
تربیت ذوقی سهروردی )و بعضا امام غزالی( تلفیـق کـرد و چاشـنی حکمـت را نیـز بـر آن افـزود.
هرچنـد از قرنهـا قبـل نهضـت تفسـیر عرفـانی قـرآن از سـوی مشـایخ ،و از جملـه شــهابالدین
سهروردی در تفسیرش به نام بغیة )نغبة( البیان ،شروع شده بود؛ کتاب التأویﻼت یا تفسیر القرآن از
کمالالدین عبدالرزاق کاشی نقطه عطفی در تاریخ تفسیر عرفانی است و طی قرنها نزد اهل عرفان
تداول داشته است )پاکتچی ،۷۱۶/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیل »تفسیر عرفانی«(.
ُ
مهم نجیبالدین علی ُب ْزغش ،نورالدین عبدالصمد بـن علـی اصـفهانی بـوده
از دیگر شاگردان ِ
است که مکتب سهروردی را در نواحی مرکزی ایران ترویج میکـرد .قـول صـحیحتر آن اسـت کـه
عزالدین کاشانی و نیز عبدالرزاق کاشانی خرقهشان را از او گرفتهاند .پس از عبدالرزاق ،بابـا رکنـای
شیرازی )متوفای  ۷۶۹ه.ق (.راهش را ادامه داد .او نیز همانند استادش با عرفان علمی محیـیالـدین و
سلوک سهروردیه مرتبط بود )بابارکنا .(۱۰ :۱۳۵۹ ،او فصوص را ترجمه کرد و شاید به دلیـل انتسـابش
به تشیع مقبرهاش در تخت پوﻻد اصفهان در دوره صـفویه تخریـب نشـد .بزرگـانی همچـون شـیخ
بهایی و مجلسی بزرگ بر قبرش حاضر میشدند که حکایاتش مشهور است )همان .(۱۳-۱۱ :بر روی
کتیبه سنگ لوح بابارکنا عبارت »نفحة العطار و مقـام الشـطار« درج شـده اسـت کـه انتسـابش بـه
ً
شطاریه را میفهماند .شطاریه به عبدالله شطار )زیسته در قرن هشـتم و نهـم( منسـوباند و ظـاهرا
وجه تسمیهشان به شطاریه ،سرعت سیر روحانی و پاکبازی ایـن جماعـت بـوده اسـت و نبایـد بـا
شطارانی که در کنار عیاران و فتیان ذکر میشوند اشتباه گرفته شوند؛ پیروان این طریقت هماکنون در
سوماترا و جاوه )در اندونزی( هستند )زرینکوب .(۱۰۲-۱۰۱ :۱۳۷۳ ،گرچـه شـطاریه ایـران بـه اقـوال
ّ
بایزید توجه داشتند و سخنانشان شبیه سخنان حﻼجیه و طیفوریه است ،از لحاظ سلوکی خود را بـه
شهابالدین سـهروردی منسـوب میکردنـد )همـدانی .(۲۹۷ :۱۳۷۰ ،بابارکنـا نمایـانگر امتـداد ایـن
طریقت تا اصفهان است.
ُ
به غیر از خاندان ُب ْزغش ،خاندان بلیانی نیز از صوفیان سهروردی در فارس )کـازرون( هسـتند.
نسبشان به ابوعلی دقاق ،عارف مشهور قرن چهارم ،می رسد .طریقتشـان پـس از عبـور از خانـدان
بلیانی به واسطه رکنالدین سجاسی )متوفای  ۶۰۶ه.ق (.به قطبالـدین ابهـری از خلفـای ابوالنجیـب

 / ٦٦پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

عبدالقاهر سهروردی میرسـد .اوحدالـدین بلیـانی ،سـعدی را درک کـرده و همچـون صـفیالدین
ُ
اردبیلی برای دیدار نجیبالدین علی ُب ْزغش به شیراز رفت.
در شمال )گیﻼن( شیخ تاجالـدین ابـراهیم ،معـروف بـه زاهـد گیﻼنـی )متوفـای  ۷۰۰ه.ق ،(.در
خانقاهش طریقه سهروردیه را ترویج میکرد .صفیالدین اردبیلی که در طلب مشایخ مسافرتهای
بسیار کرد سرانجام  ۳۵سال در محضر او زانو زد .هرچند او به واسطه سید جـﻼل تبریـزی )متوفـای
 ۶۴۵یا بعد از آن( به سهروردیه منتهی میشود ،خلوتیه نیز او را امام الخلوتیه میدانند .طریقت زاهـد
گیﻼنی را میتوان در سیره شاگردش جلوهگر دید .صفیالدین بسیار زاهد بود و ریاضتهای فـراوان
کشید تا جایی که بر اثر ترک حی وانی تا آخر عمر بدنی رنجور داشت .بسیار به شریعت مقیـد بـود و
به احوط فتاوا عمل میکرد .طریقتش به واسطه فرزندانش ادامه یافـت و بـه عنـوان مؤسـس شـاخه
صفویه مشهور شد )زرینکوب ۶۲ :۱۳۹۳ ،به بعد(.
گرچه زاهد در گیﻼن میزیست ،طریقتش در آذربایجان و بهو یژه اردبیـل ادامـه یافـت .خواجـه
رشیدالدین فضلالله و فرزندش غیاثالدین ،از سهروردیها ی آن دیـار بودنـد کـه بـه شـیخ زاهـد
گیﻼنی و دامادش صفیالـدین اردبیلـی ارادت داشـتند )کریمـی ،۳۳۹/۲۵ :۱۳۹۷ ،ذیـل »سـهروردیه«(.
آذربایجان زمانی مرکز سهروردیان بوده است .طریقت سهروردی به وسیله رکنالـدین سجاسـی بـه
این خطه عارفپرور معرفـی شـد .صـدرالدین رواسـی ،پیرعمادالـدین و حسـن بلغـاری از جملـه
ّ
مروجان این طریقت در آذربایجان بودند )ابنکربﻼیی ۱۴۱ ،۱۴۰ ،۱۲۹ ،۱۲۸ ،۱۶۲/۱ :۱۳۴۴ ،و  .(۱۵۴در
تبریز ،خاندان عتیقی نقش مهمی در ترویج طریقت سهروردی ایفا کردند )کریمی ۳۳۸/۲۵ :۱۳۹۷ ،و
 ،۳۳۹ذیل »سهروردیه«( .طبق گزارشها ،شمس مغربی )متوفای  ۸۰۹ه.ق (.مجلس داشته ،و شـاگردانی
را پرورش داده است که آنها نیز ،همچون بابارکنا ،به شطاری معروف شدهاند )مغربی.(۹ :۱۳۵۸ ،
در سایر نقاط ایران ،مثل اصفهان و هرات نیز طریقت سهروردیه فعالیت داشت ،اما نه به انـدازه
آذربایجان و فارس .در جام باید از زینالدین خوافی )متوفای  ۸۳۸ه.ق ،(.مرید سیسـی ،نـام بـرد کـه
شاگردان بیشمار داشته است )پارسـا .(۲۱ :۱۳۵۴ ،برخ ی او را مؤسـس سـهروردیه زینیـه دانسـتهاند.
عبداللطیف بن غانم مقدسی از تربیتیافتگان مهمش است که از بیتالمقـدس همـراه خـوافی بـه
جام هجرت کرد و در کنار مرقد شیخ احمد جام به ریاضت مشغول شد .نسخهای خطی از عـوارف
المعارف با شرح مختصر او موجود است )سهروردی ،عمـر .(۱۶ :۱۳۷۵ ،سلسـله زینیـه در امپراتـوری
عثمانی طرفدارانی پیدا کرد .گرچه خوافی را فردی شریعتمدار میشناسیم ،باید دانست کـه او در
طریقتش به سمت طریقتهای بکتاشیه و حروفیه متمایل شد ).(Bosworth, 1997: 9
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د .سایر بﻼد
اما نفوذ سهروردیه در غرب و جنوب جهان اسﻼم را میتوان از مسافرتهای فخرالدین عراقی و
اوحدالدین کرمانی حدس زد .عراقی پس از وفات استادش ،ملتانی ،به عمـان ،مکـه ،مدینـه ،روم،
مصر و دمشق رفت؛ در توقات به واسطه امیر معین الـدین پروانـه ،شـیخ خانقـاه شـد و در مصـر و
ً
دمشق به مرتبه شیخالشیوخی رسید .قبﻼ به مسافرتهای بسیار اوحدالدین نیز اشاره کردیم .هرچند
این دو به واسطه گرایشهای قلندریشان در صدد معرفی خلیفه نبودهاند ،ولی میتوان حدس زد که
سفرهایشان در بسط طریقتشان ،که آمیزه ای از سهروردیه را در خود داشته ،مؤثر بوده است .در یمن
نیز حضور طریقت سهروردیه گزارش شده است )صاحب ،۴۵۶/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیل »یمن«(.
سهروردیه و مکتب ابنعربی
درباره مﻼقات شهابالدین با ابنفارض و نیـز ابنعربـ ی و تمجیدشـان از یکـدیگر ،در تـاریخ
صوفیه مطالبی نقل شده است که فارغ از صحت و سـقمش بایـد اذعـان کـرد طریقـت سـهروردیه
مهمترین نقش را در ترویج آرای ابنعربی داشته است .عراقی در قونیـه ،تألیفـات ابنعربـی را نـزد
صدرالدین قونوی تلمذ کرد و سرانجام ،حاصلش را در لمعات آورد .نکته مهم آنکه نسـخه لمعـات
خود را برای صدرالدین عارف فرستاد و به این ترتیب آمیزهای را که از مکاتب گوناگون اندوخته بـود
به هند منتقل کرد )اخترچیمه .(۳۴ :۱۳۷۷ ،این کتاب در کنار برخی از مهمترین کتابهـای عرفـان از
قرن هفتم به بعد ،در شمار کتابهای درسی عرفانی نیز درآمده ،و شروح فراوانی بـر آن نوشـتهانـد؛
اما اوج ترکیب سهروردیه و مکتب ابنعربی را بایـد ،چنـانکـه اشـاره شـد ،در عبـدالرزاق کاشـانی
ُجست .از سوی دیگر ،بسیاری از مشایخ مکتب ابنعربی در عرفـان عملـی از طریقـت سـهروردیه
پیروی میکردند.
تمایﻼت شیعی در مشایخ متأخر
بهخوبی میتوان گرایشهای شیعهگری را ،که پس از حمله مغـول و سـقوط خﻼفـت عباسـی )در
 ۶۵۶ه.ق (.مجال ظهـور و بـروز پیـداکرده بودنـد ،در مشـایخ سـهروردی نیـز مشـاهده کـرد .مشـایخ
گوناگونی ،همچون بابارکنا ،و نیز طریقتهـایی همچـون پیرجمالیـه )اردسـتانی ،(۲۸ :۱۳۷۱ ،صـفویه و
نوربخشیه )پارسا (۲۵ :۱۳۵۴ ،به شیعهگری منسوب شدهاند .آثار و آموزههای ابنعربی نیز تـأثیر فراوانـی
در قرابت تشیع و تصوف داشته است .در پایان قرن  =) ۱۸قرن  ۱۲ه.ق (.بنیانگـذاران خانقـاه مخـدوم
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جهانیان در اوچ اعﻼم کردند که مذهب اثناعشری را پذیرفتهانـد )ضـابط .(۸۶ :۱۳۷۷ ،اولـین حکومـت
شیعی نیز در هند به تأسی از شاهاسماعیل و به همت یوسف عادلشاه تشکیل شد )همان.(۹۴ :
مشایخ سهروردی و ادبیات فارسی
دورانی که آن را اوج طریقت سهروردیه مینامیم مصادف است با ظهـور شـاعران بزرگـی نظیـر
عطار ،مولوی ،سعدی ،عراقی و حافظ .در این دوران شعر بیش از آنکه در خـدمت دربـار باشـد در
راستای مقاصد صوفیانه استخدام شد و شعرهای عرفانی پختهتر شد .گرچه از میان شـاعران درجـه
اول فقط سعدی از شاگردان و ارادتمندان سهروردی بوده است ،در رتبـه بعـد ،فخرالـدین عراقـی و
ً
شمس مغربی اشعار بسیار زیبایی در مسـلک وحـدت وجـود و شـاهدبازی سـرودهاند .ضـمنا ،از
شهابالدین سهروردی نیز اشعار نیکویی به عربی و فارسی باقی مانده است.
در طول هزار سال رونق زبـان فارسـی در شـبهقاره هنـد صـوفیان نقـش مهمـی در گسـترش آن
داشتهاند  .در این میان بسیاری از مشایخ سهروردیه طبع شعری داشتند؛ هرچند شعرشـان در درجـه
شعرای ممتاز ایران نبود .خاندان ملتانی همواره در کار نشر تصوف ،و نیز ترویج زبان فارسی بودند؛
امیرحسین هروی سادات )متوفـای  ۷۱۸ه.ق ،(.شاگرد بهاءالدین ملتانی ،از شـاعران پارسـیگوی بـود
)عامرخان (۵۵ :۱۳۷۸ ،و دیوانی داشت ،که به گفته جامی بهغایت لطیف بـود )چوهـدری.(۱۴ :۱۳۸۴ ،
از برخی سهروردیه ،مثل لعل شهباز ،اشعار پرشـوری بـاقی مانـده اسـت .در فـارس نیـز ابوسـعید
ُ
ُ
ُب ْزغش از عرفای قرن دهم )و از خاندان ُب ْزغش( اشعار نیکـویی میسـرود )شـمس .(۱۰۵ :۱۳۷۹ ،در
نثر نیز مشایخ چشتی و سهروردی کتابها و مکتوبات فراوانی به فارسی نگاشتند.
علل افول
طریقت سهروردی در مقایسه با طریقتها یی مثل قادری ،رفاعی ،چشتی ،کبـروی و نقشـبندی
کمفروغ است ،با آنکه این سلسله از مهمترین سﻼسل صوفیه است که روزگاری بزرگان صوفیه را بـه
سمت خود جذب میکرد .ممکن است عوامل گوناگون زیـر در کمرونقشـدن ایـن طریقـت مـؤثر
باشد:
 .۱حفظ مناسبات با ارباب حکومـت از و یژگـیهـای مهـم طریقـت سـهروردیه اسـت.
ً
ْ
ســهروردیه غالبــا افــرادی ُمکنــتدار بودنــد کــه بــرخﻼف بســیاری دیگــر از طریقتهــا
ً
خلوتگز ین نبودند .ابتدا ،رابطه با حکومت برای قضای حاجات مـردم بـود )مـثﻼ نـک:.
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لعلی بدخشی۶۷۱-۶۷۰ :۱۳۷۶ ،؛ ﻻهوری .(۳۱-۲۸/۲ :۱۳۳۲ ،اما بعید نیست همـین ویژگـی
بهتدریج مشایخ این طریقت را بـه سـمت دنیـاطلبی سـوق داده ،و نفوذشـان را در میـان
ً
تودههــا کــاهش داده باشــد )مــثﻼ نــک :.ابنبطوطــه۴۸۷-۴۸۶/۲ :۱۴۰۷ ،؛ احمــد(۵۸ :۱۳۶۷ ،
به گونهای که با نزدیکشدن بـه سـده دهـم سـهروردیه در طریقتهـایی چـون چشـتیه و
نقشبندیه ادغام شد.
 .۲وفات مشایخ مهم سهروردی و رواج گرایش به قلندری؛ با نزدیکشدن به سـده دهـم
مشایخ باقیمانده سهروردیه به سه دسته تقسیم شدند :مﻼمتی ،بیشریعت و باشـریعت.
ً
مﻼمتیها در باطن متشرع و در ظاهر اباحیگر بودند .مشایخ باشریعت تقریبا به اصول و
مبانی مشایخ نخستین پایبند بودند .اما مشایخ بیشریعت به قلندری و ابـاحیگـری در
ً
ظاهر و باطن روی آوردند )کریمی ،۳۳۲/۲۵ :۱۳۹۷ ،ذیل »سهروردیه«( .مثﻼ ،خانقـاه ملتـان
که مرکز اصلی ترویج سهروردیه محسوب میشد پـس از وفـات رکنالـدین ابـوالفتح ،و
چون فرزندی نداشت ،کمکم از رونق افتاد و به اوچ منتقل شد .اوچ نیز پـس از میرسـرخ
به دست نوهاش ،مخدوم جهانیان ،به مرکز قلندریه تبدیل شـد .از اینجـا معلـوم میشـود
چگونه سهروردیه ناب با از دستدادن مشایخ سنتیاش و پیدایش گرایشهای قلندری در
مشایخ مهمی چ ون لعـل شـهباز و عراقـی و مخـدوم جهانیـان ،فرآینـد اسـتحاله را طـی
میکند .قلندران که روزی از سوی شیخ بزرگ سهروردی از خانقاه رانده میشدند ،اکنون
یکی از گرایشهای مهم در طریقت سهروردی به شمار میآمدنـد .کـافی اسـت بـه ایـن
مجموعه صوفیانی همچون خواجـه کـرک سـهروردی )متوفـای  ۷۱۶ه.ق) (.ﻻهـوری ،بـیتـا:
 ،(۴۶/۲شیخ احمد معشوق )متوفای  ۷۲۳ه.ق) (.همان ،(۴۵/۲ :سید تاجمه ،فرزند و شـاگرد
سید میرماه سهروردی ،که به تعبیر ﻻهوری ّ
ولی کامل بود اما وﻻیتش را به واسطه شـرب
خمر پنهان میکرد )همان (۵۶/۲ :و شاه دوﻻ دریای گجراتـی پنجـابی )متوفـای  ۱۰۷۵ه.ق(.
)همـان (۱۰۳/۲ :را بیفزاییم تا بدانیم گرایش قلندری در سهروردیه از بین نرفت .همـانطور
که میدانیم مشایخ قلندری نیـز چنـدان بـه آداب مرسـوم خانقـاهی ،و از جملـه معرفـی
خلیفه ،پایبند نبودند .بهخوبی میتوان حدس زد که این گـرایش تـا چـه انـدازه شـالوده
تصوف رسمی خانقاهی را با خطر مواجه میکند .بیتعینی مخدوم تا آنجا بود که به دلیل
خواندن خدا با نامهای هندی )برخﻼف رأی مشهور علمای اسﻼم که قائـل بـه توقیفیـت
اسماء الله هستند( موجب اعتراض بر او شد ).(Bosworth, 1997: 9

 / ٧٠پژوهشنامه مذاهب اسﻼمي ،سال هشتم ،شمارة شانزدهم

 .۳در هند؛ حمله تیمور و گرایش به سایر طریقتها :در هند میتوان به عواملی همچون
حمله تیمور به هند )آریا ،۴۴۱/۱۵ :۱۳۹۲ ،ذیل »شـبهقـاره هنـد«( ،نزدیکشـدن تـدریجی بـه
ً
مشایخ چشتی ،که احتماﻻ در برخی نمونـهها بـه ادغـام طریقـت سـهروردی در چشـتیه
منجر شد ،اشاره کرد .مشایخ چشتی بر علم و دانش تأکید فـراوان داشـتند و نیـز مشـایخ
اهل قلم و ادب ،در میانشان بیش از سهروردیه بود .گویا طریقت چشتی به دلیل سماع و
تواجدی که داشت توانست مریدان بیشتری جذب کنـد تـا جـایی کـه برخـی از بزرگـان
سهروردی با این کار موافقت کردند .عﻼوه بر آنکه گویا چشتیه بیشتر خـود را بـا محـیط
ً
ً
هند تطبیق داد .مثﻼ ،چشتیه در تغییر روش در مجـالس ذکـر ،ظـاهرا ،از جوکیـان متـأثر
بودند .همچنین ،رسم زمین بوس فقط در میان چشتیه رواج داشـت و سـهروردیه آن را رد
کردند .هرچند چشتیه نیز سرانجام به دﻻیلی رو به افول نهاد )همـان( .اما سهروردیه هرگـز
در هند بهکلی از بین نرفت و تا کنون نیز ا دامـه دارد .ﻻهـوری تـا قـرن سـیزدهم مشـایخ
سهروردی شبهقاره را برشمرده است .از شرح حالشان میتوان فهمید که از قـرن دهـم بـه
ً
ً
بعد عمدتا مناطقی مانند ﻻهور ،گچران و خصوصا کشـمیر محـل تجمـع مشـایخ بـوده
است )ﻻهوری ،بیتا.(۱۱۸-۸۵ :
 .۴در هند؛ برداشتهشدن مرز بین طریقتها :در قرن هشـتم صـوفیان هنـدی ،بـرخﻼف
ً
تأکید بهاءالدین ملتانی بر اینکه مریدانش باید فقط به یک طریقت درآیند ،غالبا به هر دو
طریقت چشتیه و سهروردیه درمیآمدند .برخی مشـایخ سـهروردیه خلیفـه طریقتهـای
دیگر ،همچون قادریه ،نقشبندیه ،چشتیه یا همه اینها ،نیز بودند تا جایی که برخـی مریـد
را به هر روش که میخواست ،ارشاد میکردند.
 . ۵در بغداد؛ شاید سقوط خﻼفت عباسی سبب شد مشایخ سهروردی که منصوب خلفـا
بودند از آن دیار کوچ کنند .ممکن است گرایش قلندری که در مشایخ متـأخر سـهروردی
پدید آمد نیز کمفروغی این طریقت را در عراق سـبب شـده باشـد ،چنانکـه اوحدالـدین
خلیفهای بـرای خـود مشـخص نکـرد؛ هرچنـد برخـی خـود را بـه او منسـوب دانسـتند
)زرینکوب.(۱۸۱-۱۷۹ :۱۳۸۶ ،
در هر حال ،سهروردیه به عنوان طریقتی که سدههای متوالی از سلسلههای مهم صـوفیانه بـوده و در
زمان اوجش ،تأثیرات اجتماعی ،علمی ،ادبی و سیاسی بر جای گذاشته است ،سزاوار پژوهشهای
بیشتر است.
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نتيجه
ْ
سهروردیه از طرائق َمدرسی و از تأثیرگذارترین آنها در طول تـاریخ تصـوف بـوده کـه طریقتهـای
بسیاری از آن منشعب شده است .این طریقت مشـایخ و تألیفـات کمنظیـری را بـه جهـان تصـوف
معرفی کرده است .نکته شایان توجه در این طر یقت ،انتشـار آن در سراسـر سـرزمینهای اسـﻼمی
است .بنا به دﻻیلی که در این جستار به آن اشاره شد ،امروزه از سـهروردیه چنـدان اثـری بـر جـای
نمانده و این طریقت در سایر طریقتها ادغام شده اسـت .امـا آنچـه اهمیـت پژوهشهـای بیشـتر
درباره این سلسله را دوچندان میکند گرایش شیعی مشایخ متأخر ،آمیختگی آموزههـای بخشـی از
بوم ایرانی طیف گستردهای از شاخههای ایـن طریقـت
مشایخ این طریقت با زبان فارسی ،و زیست ِ
است .بهعﻼوه ،این طریقت در مقایسه با مکتب رایج ابنعربی تأکید بیشتری بر آموزههای سـلوکی
دارد ،گرچه با گذشت زمان ،سلسله سهروردیه مثل سایر سﻼسل صوفیانه به سمت تعلیمات عرفـان
نظری گرایش پیدا کرد.
در هر حال ،سهروردیه به عنوان طریقتی که سدههای متوالی از سلسلههای مهم صوفیانه بوده و
در زمان اوجش ،تأثیرات اجتماعی ،علمی ،ادبی و سیاسی بر جای گذاشـته ،سـزاوار پژوهشهـای
بیشتر است.
پينوشتها
ً
 .١تاریخ تصوف در فرهنگ و تمدن آسیای جنوب شرقی ،خصوصا اندونزی و مالزی ،با ظهور و گسترش اسﻼم در
قرن هفتم در این منطقه ،پیوند خورده است .به نظر پژوهشگران ،صوفیان در اسﻼمی شدن این حوزه ،که گویا تا
قرن نهم طول کشید ،نقش مهمی داشتند .صوفیان پس از سقوط بغداد به دست مغوﻻن ،از طریق تجار و
کشتیهای بازرگانی تعالیم اسﻼم را همراه با افکار صوفیانه به ماﻻکا )واقع در مالزی امروزی( آوردند )نک:.
اسفندیار ،۷ :۱۳۸۲ ،ذیل »تصوف در جنوب شرقی آسیا«( .توجه داریم که صوفیان بغداد پیرو مکتب سهروردی
بودند یا دستکم گرایشهایی از طریقت سهروردیه در آنها بوده است.
 .٢نام اصلیاش سید شرفالدین است که نخستین ّ
مروج سهروردیه در کشمیر است ،نکRizvi, 1978-1983: :.
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