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مقدمه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

3131همواره به عنوان یک از عوامل که سبب انتقال آییر ها  ،فرهنگ ها و زبان هیا یر ییده ،
مهاجرت
تابستان
مور بررس قرار یرفته است  .به سبب همسایگ ایران و شبه قیاره  ،و نییز شیرایغ جفرافییای و
7
سیاس  ،مهاجرت ایرانیان به هند شکل تاریخ به خو یرفته است  .زمان که مسیلمانان ر سیده
ی اول هجری با کشت های تجاری وار سواح هند شدند د صوفیان و عالمان نییز بو نید کیه از
طریق ایر کشت ها راه ایر سرزمیر شدند .
اقوام هند و ایران از یرباز ارای پیوندهای مشترک فکری  ،فرهنگ  ،هنری  ،زبان  ،بازریان و
سیاس بو ه اند  .ایرانیان به همان اندازه که از فرهنگ  ،هنر و فلسفه ی هند وام یرفتند ،بهره هیای
بسیاری ر عرصه های مختلف به مر م آن سامان رساندند  .ایر پیوندها  ،پس از اسالم و با تسخیر
هند توسغ محمو غزنوی (913ق) فزون یرفت .همچنیر مهاجرت ایرانیان به هند به سبب هجوم
مفول و پس از آن ر وره ی صفوی تحت تأثیر پیاره ای از عوامی از جملیه اسیتقبال و حماییت
پا شاهان هند از مهاجران  ،به ویژه علما و صوفیان یسترش پیدا کر
بیان مسأله
اَبواِسْحاقِ کازِرون  ،ابراهیم بر شهریار بر زا ان فرخ بر خورشید ،معروف به شیخ مرشد426-
)352ق 2391 – 369 /م) از بزریان صوفیه ی خطه ی فارس _ عارف ،شاعر ،مفسر ،محدث _ و
مؤسس سلسله ی کازرونیه (یا اسحاقیه)بو  .وی ارای عنوان و مرتبت روحان
کرامات و خرق عا ات به او نسبت م

ا ه اند و ر مناقب و مقامات

تألیفات

واالی

بو و

بو ه است که یک

از آنها را به نام « فر وس المرشدیه ف اسرار الصمدیه » ایران شناس مشهور آقای فریتس مایر
سویس سالها پی

به چاپ رسانید .شهرت ابواسحاق نه تنها مکتب خراسان بلکه مکتب عرفان

فارس را نیز تا قرن ها تحت تأثیر قرار ا و حت

ر وره های مرزهای ایران را نیز رنور ید .

طریقت عرفان وی با عنوان «اسحاقیه»  « ،کازرونیه»  « ،مرشدیه» تا سده ی  8قمری  ،هنوز مریدان
و پیروان

اشت  .طریقت که او بنیا نها از یکسو تا هند و از سوی یگر تا بفدا و آناتول را فرا

یرفت .ر قرون  8-2ق29-29/م نخبگان مهاجر مسلمان جایگاه ویژه ای ر ربارهای چیر و به
ویژه هند اشتند .سالطیر مسلمان هند رابطه ی نز یک با صوفیان اشتند .بسیاری از علما و
صوفیان مرشدی  ،کازرون و فارس  ،فقیه و قاض بو ه اند و با ربار هند ارتباط اشته اند.
سؤاالت تحقیق
 – 2مرشدیه ر عرفان ایران و اسالم چه نقش

اشته است؟
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 – 1محدو ه ی پراکندی خانقاه های ایر طریقت کجاست؟
 – 9چه زمان ایر طریقت وار شبه قاره یر ید و بازتاب آن ر منطقه چگونه بو ه است ؟
هدف پژوهش
هدف از نگارش ایر مقاله معرف فرقه ی مرشدیه و بنیانگذار آن  ،تبییر جایگیاه مرشیدیه ر مییان
فرقه های متصوفه و ارتباط آن با زبان و فرهنگ ایران  ،چگونگ یسیترش و بازتیاب آن ر شیبه
قاره است .
روش تحقیق
مقاله با استنا به آثار مکتوب برجای مانده  ،و بهره ییری از روش توصییف – تحلیلی و تیاریخ
مبتن بر مطالعات کتابخانه ای و میدان  ،بیان کننده ی یستره  ،تأثیر و نفوذ ایر فرقه ر شیبه قیاره
ی هند م باشد .
پیشینه ی پژوهش
کتاب « فر وس المرشدیه ف اسرار الصمدیه» تألیف محمو بر عثمان ر سیال  218ه  .ق یکی از
مهمتریر کتابهای عرفان

ر سیرهی عارف مشهور نیمهی وم قرن چهارم و اوای قرن پنجم شیخ

ابواسحاق کازرون معروف به شیخ مرشد است .ایر کتاب ر اص اقتباس از کتاب

ر سیرهی شیخ

مرشد به زبان عرب به نام « سیرت مرشدیه »  ،تألیف خطیب امیام ابیوبکر ،سیومیر جانشییر شییخ
است .کتاب فر وس المرشدیه ،تنها منبع ر شرح احوال شیخ مرشید و شیناخت طریقیت عرفیان
اوست.همچنیر محمو بر عثمان خالصه ای از متر فارس « فر وس المرشدیه » را بیه نیام «انیوار
المرشدیه ف اسرار الصمدیه » به رشته ی تحریر ر آور  ( .محمو بر عثمان  ،مقدمیه  ،سییز ه –
پانز ه ) « مرصد االحرار ال سیر المرشد االبرار » نیز ترجمه ی یگری از کتاب عرب خطیب امیام
ابوبکر است که توسغ شخص به نام رجا محمد بر عبدالرحمر بر عبدالرحیم کازرون ملقب یه «
عال » نگاشته شده است د کیه خاورشیناس انگلیسی ا.ج.آربیری بیا نوشیتر مقالیه ای ر مجلیه ی
 ( oriensش ، 1وره ی سوم  2313 ،م ) .چاپ لیدن  ،آن را م شناساند  ( .همان  ،چه و پین
– چه و نه ) ر برخ ازکتاب های یگر نیز چون  :نفحات االنس جیام  ،تیذکرا االولییا عطیار
نیشییابوری  ،کشییف المحجییوب هجییویری  ،بزریییان شیییراز از رحمییت ا فییراز  ،تییاریخ حبیییب
السیرخواندمیر  ،تاریخ وصاف  ،تیاریخ یزییده حمیدا مسیتوف  ،شییرازنامه زرکیوب شییرازی ،
فارسنامه ی ناصری حاج میرزا حسر حسین فسائ  ،بیه اجمیال بیه آن پر اختیه شیده اسیت د امیا
تاکنون هیچ پژوهش به بررس تأثیر ایر فرقه ر شبه قاره ی هند نپر اخته است .
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بنیانگذار طریقت مرشدیه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

3131کازِرون  ،ابراهییم بیر شهیریار بر زا ان فیرخ بر خورشیید ،معروف بیه شیییخ مرشیید
تابستانیاقِ
بواِسْح
(916-911ق2391-369/م) ،عییارف ،شییاعر ،مفسییر ،محییدث و مؤسییس سلسییلۀ کیییازرونیه (یییا
7
اسحاقیه) .ابواسحاق ر نُوَر کیازرون متولد شیید (محمیو بر عثمیان /18 :2918 ،جیام : 2992 ،
 .)119پدر و ما ر وی از زرتشتیان بو ند که پی
زا ان فرخ ر کی

از وال ت او اسیالم آور ه بو نید ،امیا نییای وی

زرتشت وفات یافت (محمو بر عثمان /22 :2918،عطار269: 2966 ،د زرکوب،

 .)291 : 2913خانوا ا ابواسحاق بسیار تنگدست بو ند و از او م خواستند که برای تیأمیر معیاش،
پیشه ای بیاموز  ،اما چون اشتیاق او به فرا یرفتر قیرآن بسییار بیو  ،عاقبیت پیدر و میا ر و جیدش
پذیرفتند که او سحریاهان پی

از رفتر به کار ،به رس قیرآن رو (محمیو بیر عثمیان: 1358 ،

 /29عطار ،همانجا)ابراهیم پس از تحصی مقدمات علوم و مصاحبت با برخی از مشیایخ فیارس (
محمو بر عثمان )61-63 /98-91 /29 : 2918 ،برآن شد که طریقت یک از سه شییخ پیرآوازا آن
عصر را بریزیند و عاقبت از میان حارث محاسب  ،ابر خفیف و ابو عمروبر عل بیه طریقیت ابیر
خفیف روی آور (همان /28-22 ،عطار )269 : 2966،و احتماالً پیس از 922ق (سیال وفیات ابیر
خفیف) از حسیر اکار ،مرید ابر خفیف ،خرقه یرفیت (محمیو بر عثمیان .)11- 23 : 2918 ،وی
پی

از آنکه به شیراز نز حسیر اکار رو  ،خو ر کازرون شهرت و اعتباری یافته بو و چنانکه از

مندرجات فر وس المرشدیه محمو بر عثمان ،بر م آید ،سفر او به شیراز نیز رواقع بیه خیواه
مریدان

بو ه است .احتماالً همیر آوازه و اعتبار او ر میان میر م کیازرون موجیب بییم و هیراس

بزریان زرتشت کازرون شده بو ( همان .) 13 :
روایت مسلمان شدن  19‘333نفر از مر م آن شهر به ست او (همان  /983 ، 13،عطار263:2966 ،
 /زرکوب ،)296: 2913 ،ایرچه اغراقآمیز م نماید ،اما حاک از محبوبیت وی ر میان پیروان ا یان
یگر است .ر کازرون آن روزیار که عصر سلطۀ فرمانروایان آل بویه بر فارس بو  ،زرتشتیان اندک
نبو ند و حت حاکم شهر مر ی به نام خورشید ،از زرتشتیان آنجا بو که بعدها به سبب سعایت که
از ابواسحاق نز فخرالملک ،وزیر آل بویه (932ق) کر ه بو  ،به ست یک از مریدان شیخ مسیموم
شد (محمو بر عثمان .)291-299 2918 ،افزون بر خورشید ،مییان ابواسیحاق و یلیم مجوسی ،
شحنۀ کازرون ،نیز کشمکشهای

ریرفت که عاقبت به نزاع سخت میان مسلمانان و زرتشتیان شیهر

انجامید .ابواسحاق از ایر مهلکه جان به ر بر  ،اما ناچار شد که برای ا ای توضیی بیه شییراز نیز
فخرالملک برو (همان .)238-236 ،ایر خصومتها همچنان ا امه یافیت .بیار یگیر میر ی بیه نیام
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شهزور بر خربام ،تیری به سوی ابواسحاق انداخت که بر ر حجیرا او فیرو آمید ،ولی بیه یفتیۀ
محمو بر عثمان ،شهزور بعدها مسلمان شد و ر زمیرا هواخواهیان شییخ رآمید (همیان.) 226 ،
شمن زرتشتیان ،خصوصاً صاحب منصبان و روحانیان زرتشت  ،با ابواسحاق ب سبب نبو ه اسیت.
وی سخت ر تبلیغ و تروی اسالم و حت جها با کفار کوشا بو و بدیر سبب «شیخ غازی» لقیب
یرفته بو .یویند که حت پس از مرگ شیخ نیز همه ساله مر م کازرون ،یروه را با طبی و علیم
شیخ به جها م فرستا ند (همان.)281-283 ،
ابواسحاق ر 988ق338/م همراه ابوبکر عبا ان به سفر ح رفت و ر راه نز مشایخ و انشمندان
بصره ،مدینه و مکه ،از جمله ابوالحسر عل بر عبداللیه بر جهضم همدان به استماع حدیث
پر اخت و ر مراجعت از مکه نیز همراه شیخ خوی

حسیر اکار بو (همان،صص 12-93د -229

 /229جام  /119 : 2992،خواندمیر .) 923/1 : 2993،از ابواسحاق جز روایت

ر باب «اعتقا ات»

(محمو بر عثمان ،)969-916 ،و نیز وصیتیونهای خطاب به ابوالفت عبدالسالم بر احمد (همان،
 )911-992و اشعاری به لهجۀ کازرون

(همان /929-961 ،افشار« ،شصت و یک ی شصت و

ش ») .چیزی بر جای نمانده است.کرامات که ر زمان حیات و نیز پس از مرگ وی به او نسبت
ا هاند ،حاک

از اعتقا عامۀ مر م به اوست (محمو بر عثمان/921-931 ،223-293:1358 ،

عطار .( 268- 269 : 2966 ،نمونههای از سرسپر ی برخ از امیران و بزریان به او و اشارات به
تعظیم مرقد وی ر منابع آمده است .محمدشاه اینجو فرزند خوی

را به تبرک نام شیخ ،ابواسحاق

نامید (ابر بطوطه )132 : 2923،و خواجوی کرمان مثنوی روضه االنوار را ر مرقد ابواسحاق
سرو (براون) 116 : 2962 ،همچنیر تربت شیخ را «تریاک اکبر» یفته اند (محمو بر عثمان: ،
 /921358عطار .)269 : 2966 ،ابواسحاق خو از نفوذ معنوی خوی
یویند وصیت کر ه بو که «هریاه شما را حا ثهای پی

آیاه

اشت ،چنانکه

آید ،تعرض به صندوق تربت مر کنید تا

آن بلیّه مندفع یر « (خواندمیر .)166/1 : 2993 ،سلجوقشاه نیز از بیم لشکر مفول به تربت
ابواسحاق پناه بر و از وی طلب یاری کر (همانجا) .اعتقا به تربت او چنان بو ه است که به یفتۀ
ابر بطوطه حت کسان که ر ریای چیر به مسافرت م رفتند ،از بیم ز ان ریای یا برای مصون
ماندن ر برابر توفان ،تذرهای به نام شیخ م کر ند و چون کشت به سالمت به ساح م رسید،
نذر خو را به خانقاه او م ا ند .هر کشت به سالمت که از هند یا چیر م آمد ،هزاران ینار از
اینگونه نذور همراه خو م آور ( ابر بطوطه (128- 122 : 2923 ،
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طریقت که ابواسحاق بنیا نها  ،از یک سو تا هند و بال چیر و از سوی یگر تیا آنیاتول و بفیدا
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
یافت .ایر سلسله ر آناتول به اسحاقیه معروف شد و خانقاه کازرونیه (ه م) نییز ر آنجیا
یسترش
3131
تابستان
به ابواسحاق خانه شهرت یافت (همان /169 ،کوپرولوزا ه /11-28 ،ویتک /16-11 ،رضیوی-223 ،
7
) 409-410 ,933-938 ,938 ,221یسترش بسیار ایر خانقاهها که از زمان خو ابواسحاق آغیاز
شده ،احتماالً با اعتقا وی و بعدها روش سلسلۀ کازرونیه مبن بر اینکه باید از توانگران یرفت و به
مستمندان ا  ،ب ارتباط نبو ه است .او خو ر ایرباره م یوید« :طریق شیخ کبیر ]ابر خفییف[ آن
بو ی که بستدی و بدا ی ...حق تعال

عای مر اجابت کر و راه شیخ کبیر ...مرا بنمیو تیا طرییق

وی اختیار کر م( »...محمو بر عثمان )22 : 2918 ،منظور از ایجا خانقاهها نیز همیر بو که مرکز
و محل برای ستگیری از مستمندان و برآور ن حیوائ آنیان باشید .بیه یفتیۀ زرکیوب شییرازی،
ابواسحاق خو  69خانقاه بنا کر (291د قس :مایر« ،س و هفت ی س و هشت») .افیزون بیر اینهیا
بنای نیز به نام «تحت السراج» برای صوفیهای که از نقاط مختلف برای یدار وی بیه کیازرون می
آمدند ،احداث کر ه بو (محمو  ،ابر عثمان239-233 : 2918 ،د مایر« ،س و نه)مهاجرت ایرانییان
به شبه قاره شبه قاره هند و کشورهای همجوار آن از جمله ایران از زمانهای بسیار ور با یکیدیگر
ارای مناسبات فرهنگ و تمدن بو ه و با بسیاری از ست آور های علم هند آشنای

اشتهانید .

هندی ها و بخصوص ساکنان سند نیز ارای تمدن کهر با قدمت چند هیزار سیاله بیو هانید کیه از
تمدنهای ایران و بیر النهریر تأثیر پذیرفتهاند ).تاراچند 2929 ،هی ش)236-232 ،
مهاجرت ایرانیان به هند
فت سند و ورو بسیاری از مسلمان ان و استقرار ائمی آنهیا ر سیند ،زمینیه تعامی بیشیتر آنیان و
ساکنان شبه قاره را فراهم ساخت .ایرانیان نیز چه قب از اسالم و چه پس از آن به الیی یونیایون
به هند مهاجرت کر هاند .هم چنیر به علت همسایگ ایران و هنید  ،بسییاری از سیت آور هیای
علم و فرهنگ به سرعت بیر ایران و هنید مبا لیه می یر یید  .از طیرف یگیر و کشیور ارای
مشترکات فرهنگ  ،تاریخ و نژا ی زیا ی بو هاند که انجام آسان تر روابغ فرهنگ ییا سیاسی را
برای آنان ممکر م ساخت .پس از ورو اسالم به ایران  ،ایر کشور پ ارتباط بیر شبه قیاره هنید
و یگر مناطق و مراکز اسالم یر ید .همراه سپاهیان مسلمان  ،تعدا ی از علما و بزریان تیابعیر و
راویان احا یث حضور اشتند .بسیاری از کسان که به عنوان قاض به هند فرسیتا ه می شیدند ،از
علما و انشمندان عصر خو بو ند(.مبارکبوری  2988 ،هی ق) 181-189 :
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سو ایران ریانور مسلمان که بیر ساح ماالبار و سیالن بازریان می کر نید ،نخسیتیر کسیان
بو ند که اسالم را به شبه قاره هند بر ند .ر ایر زمان ،مسلمانان بی

تر عالقه مند بو ند تا علوم و

اطالعات را از هندوستان یر آور ه و به کشورهای مرکزی اسیالم منتقی کننید .آنهیا ر قیرن وم
هجری آثار بو ا را به عرب ترجمه کر ندد برای مثال ،کتاب البد ،بلوهر و بوذا سوف و رساله هیای
ر نجوم به نام سند هند سیدانتا ،شوشرو شوسروتا و شیرک شاراکا ،همچنیر کتاب هیای اسیتان
چون کلیله و منه و سندبا را به عرب ترجمه کر ند( .تاراچند  )232 :2929 ،اما جرییان تصیوف
ر هند بسیار زو آشکار شد .از مشایخ وره نخست عرفان ،عارفان به هند رفت و آمد اشته انید.
یویا ایر سفر هدف های  ،از جمله آیاه از نوع عرفان موجو ر هند و بحیث بیا عالمیان ا ییان
اشته است .چنانکه ابوعل سندی -از قدیم تریر عارفان هندی -ر سال  262با بایزیید بسیطام
یداری اشته است( .سراج911 ،222 : 2981 ،و  )992ر شرح شطحیات ،شیخ روزبهان بقل آمده
است که وی از استا ان بایزید است .بایزید یوید« :مر از بوعل علم فنا ر توحید می آمیوختم و
ابوعل نز مر الحمد و ق هوا »( .جام (».)12 :زرییر کیوب)292 : 2912،میوج وم فتوحیات
اسالم که ر سال  932توسغ غزنویان ر هند انجام شد ،عالمان مثی بیرونی را بیه اییر کشیور
کشاند( .شیم  )196 : 2929 ،عل بر عثمان جالب هجویری صیاحب کشیف المحجیوب نییز از
عارفان برجسته ای است که ر روزیار غزنوی به اشاره مرا خو شیخ ابوالفضی محمیدبر حسیر
ختّل  -از مریدان حصری (م  )982که مذهب جنید اشت -پس از سفری طوالن به همیراه یگیر
مرید شیخ -یعن حسیر زنجان  -به الهور آمد و تا پایان عمر ر آن جا زیست( .تاراچنید: 2929 ،
.) 81اما به نظر م رسد عرفان اسالم

ر وره نخست عرفان ،بی

استقرار اشته است و هر چند عارفان مسلمان

تر ر خراسیان ،شیام و بفیدا

ر هندوستان ایر وره ،حضیور اشیته انید امیا تیا

وره وم عرفان که از اوای قرن ششم آغاز م شو  ،ایر یار پذیرای استقرار کام عرفیان نبیو و
ر قرون بعد با ظهور عارفان وره وم ،عرفان اسالم بیا یذشیت زمیان ر اییر سیرزمیر مسیتقر
یر ید.
صوفیان ایران از اوای اسالم ر سراسر اقیانوس و شبه قاره ی هند پراکنده شدند د از روزیارشییخ
کبیر که ر سراندیب ( سیالن ) به کشف قدمگاه حضرت آ م و ر واقع به تبلیغ تصیوف پر اخیت
(ابر بطوطه .)633/1 :2926 ،
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یزارش های منابع حاک است که صوفیان خیل زو به هنید آمدنید ،یرچیه برخی از صیوفیان از
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
جنوب به شبه قاره وار شدندد ول تصوف و صوفیان بیشتر از ناحییه ی شیمال و سیند و از
طریق
تابستان 3131
طریق ایران و مرزهای ایران وار هند شدند (.)Mujeeb,1969: 116-117
از 7لحاظ تاریخ نیز تصوّف ر ایر منطقه به صورت غیر رسم  ،ر قرن وم هجری شک یرفت
و ر سده های بعدی تحت تأثیر تالش افرا ی چون ابوعل السندی  ،شیخ اسماعی  ،شییخ صیف
الدیر کازرون و عل بر عثمان هجویری به صورت سازمان یافته نبال شد .
عوام چندی ،به ویژه تاخت و تاز مفول ر ایران ر سال  628و همچنیر یرای

به خلوت یزین

عارفان ،زمینه ساز مهاجرت هر چه بیشتر عارفان وره وم عرفان ،به شبه قاره هنید یر یید .ایشیان
که شبه قاره را جای امن

برای مناسک عرفان خو یافتند ،به آنجیا مهیاجرت کر نیدد آرام آرام ر

قرن ششم و هفتم شاهد تثبیت کام عرفان اسالم از یک سو و ترکیب و تحکیم بی

تیر سلسیله

های صوفیه از سوی یگر هستیم( .شیم  )196 :2929 ،از ایر رو ،قرن ششیم را می تیوان زمیان
تبلییییور سلسییییله هییییا و طریقییییه هییییای نییییو پدییییید صییییوفیان ر هنیییید انسییییت.
نخبگان ایران

ر پایتخت  ،از جمله یوانساالران  ،علما  ،صوفیان و تاجران با اعمیال نفیوذ خیو ،

ربار را تشویق به حمایت از تاجران غریب و جماعات اسالم ساحل م کر ند.
سالطیر حکومت مرکزی با تاجران غریب و شهری روابطی نز ییک اشیتند .غییاث الیدیر بلیبر
رعایت حال تجار و ایمر اشتر راه ها را سرلوحه ی کیار خیو قیرار ا ه بیو  ،زییرا از تیاجران
مسلمان مولتان و حت تاجران هندو موسوم به «سیاه» وام می یرفیت و بیا بهیره بیه آنیان بیازم
پر اخت (برن .)39،292/2: 2312 ،
از برجسته تریر صوفیان مسلمان ایران که به هند سفر کر  ،حسر بر منصیور معیروف بیه حیالج
است .او ر اص اه بیضاء فارس بو و ر سال  199ق .ر ایر شهر متولید شید(.السیلم 2363 ،
 )983:حالج به سفرهای زیا ی ست ز  .ر یک از ایر سفرها ر سال  131ق .از طریق رییا بیه
هند رفت .ایر آغاز ومیر سفر وی بو که پن سال به طول انجامید .مأموریت وی تبلییغ ر مییان
مر م نواح غرب هند و کفار ترک آن سوی رو جیحون بو  .او ر هند عیالوه بیر یجیرات ،بیه
سند و کشمیر و برخ نیواح

یگیر شیمال هنید مسیافرت کیر (.بیدوی62 : 2921 ،د Mason,

 )1995:.14-15مسافرت به هند بنا به احتمیال زییا

ر افکیار و عقایید حیالج تأثیرییذار بیو .

محققان به ایر امر اشاره کر ه و آن را مور تأیید قرار ا ه اند.زریر کوب ر ایر مور چنییر می
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نویسد«:ایر مسافرت هند ،ر عقاید عرفان حالج تأثیر اشتد اما ایر تأثیر ظاهراً از مقوله ی تفکیر
و اعتبار بو نه از مقوله ی تعلم و اقتباس که بعض محققان پنداشته اند(».زریر کوب)292 : 2912،
هرچند مسلمانان ر حدو سال  31 – 39ه.ق سیند را یرفتیه و ر زمیان سیلطان محمیو غزنیوی
( ) 983 – 912نیز مناطق از هند را فت کر ند د اما مشایخ صوفیه حتّ قب از تشکی خانقاه هیا ،
ر نواح غرب و جنوب هند اقامت اشته و به تبلیغ آراء صوفیانه مشفول بو ند .میواع سیا ه ی
مشایخ  ،بخصوص رباره ی محبّت به خداوند و وست اشتر همسایه  ،سیبب جیذب هنیدوان ،
خصوصاً جذب افرا ی از طبقه ی پاییر و حتّ افرا ب طبقه ی هند ( نجیس هیا ) شید  (.زرییر
کوب  ) 69 : 2961،ر ایر زمینه عوامل همچون محبوبیت مشایخ صوفیه ر بیر میر م  ،برییزاری
مجالس وع و سماع به زبان فارس و زبان های محل هند و اعتقا به برابری همه ی انسیان هیا ،
از جمله اسباب موفقیت صوفیه ر ایر امیر بیو ه اسیت  (.رضیوی  132 – 131 : 2926 ،و – 912
 .) 916صوفیان که ر میان مر م به ارشا و اشاعه ی یر مشفول بو ند  ،نه تنهیا ر مییان عیوام ،
صاحب نفوذ عظیم شدند د بلکه ارا ت شاهان را نیز به خو جلب کر ه و ر ایر راسیتا تعیدا ی
از ایر حکام مانند شمس الدیر ایلتم

و سیلطان هلی نییز بنیا بیه مصیال سیاسی و یسیترش

حاکمیت خو  ،به صوفیان قدرت زیا ی ا ند (.شیخ عطار ) 286 : 2982 ،
رشد و یسترش تصوف ر شبه قاره  ،حاص کوشی

صیوفیان ر زمینیه ی فرایییری زبیان هیای

محل و آشنای آنان با آثار فلسف و جهان بین و تعام آن ها با عارفان هند بو ه و تشیابه اندیشیه
های ساکنان هند با عارفان صوف و همچنیر تالش آن ها ر فراییری و به کار بستر برخی شییوه
های سلوک هندی همانند نماز معکوس  ،روش حَیبسِ نَفَیس  ،و بیه کیارییری سیایر روش هیای
یویای مراقبه  ،از جمله مهمّ تریر عوام یرای

مر م منطقیه بیه تصیوّف محسیوب می ییر (.

موسوی بجنور ی )991 :2922 ،
از قرن چهارم تا قرن ششم هجری ،فعالیت های صوفیان بیشتر به صیورت فیر ی ا امیه یافیت .ر
اواخر همیر قرن ،همزمان با فتوحات شیهاب الیدیر غیوری و جانشیینان او ر هلی  ،بسییاری از
مشایخ صوفیه فعالیت های منسجم و تشکی یافته ی خو را آغاز کر ند( .حکمت)61: 2992 ،
با ورو سلسله های تصوّف از اواخر سده ی  6تیا اوایی قیرن  ، 2ر وره ی سیالطیر غیوری و
جانشینان آنان ر هند  ،به تدری فعالیت سازمان یافته ی صوفیان آغاز شیده و طریقیت هیای مهیم
چشتیه  ،قا ریه  ،نقشبندیه و سپس سلسله های کبرویه و نعمت الله که همیه ی آن هیا خاسیتگاه
ایران

اشتند  ،ر میان مر م منطقه انتشار یافتند  (.آریا ) 91: 2981 ،
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ورود نخستین صوفی طریقت مرشدیه به شبه قاره ی هند

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

صوفی که ر ایر منطقه اقامت یزید شیخ صف الدیر کازرون بو .شیخ اهی کیازرون ر
نخستیر3131
تابستان
نز یک شیراز و برا رزا ه ی ابواسحاق کازرون متیوف 2391 / 916بیو شییخ ابواسیحاق پیس از
7
منصوب اشتر صف الدیر ر مقام خلیفه ی خو  ،طبق نق  ،به او ستور ا بر شتری بنشییند و
به هر سو که حیوان او را م بر برو داو م بایست هر جا که شتر زانو بر زمیر م ز اقامیت می
کر  .شتر ر وسغ بیابان زانو بر زمیر ز و شیخ شهری بنییان ییذار کیه بعیدها اُچّیه ییا اوم نیام
یرفت(رضوی  /299 – 299 ، 2983 :سبحان .)223: 2922،
استان آمیخته با افسانه نیز رباره ی یدار یک «جوی » با شییخ صیف الیدیر کیازرون و انجیام
کارهای شگفت انگیز ر برخ کتاب ها آمده است :
وقت جوی

ی

ر اُچّه (شهریست ر صوبه بهاولپور ر ایالیت پنجیاب ( ر سیاح شیرق رو

پنجاب به مسافت هفتا می از جنوب غرب مولتان و چه می از شمال شیرق مصیب حالییه رو
پنجاب ر رو سند)رسید و بر طریق عوی به خدمت شیخ صف الدیر یازرون (نام شهر تاریخ
کازرون ،از «یازران» و «یازرون» یرفته شده است ،زیرا ر زمان یلمیان که کارخانههای پارچهباف
ر کازرون پارچههای «توزی» و « بیک » را م بافت و صیا ر می نمیو  ،واز ه هیزار ییازر یعنی
شویندیان الیاف کتان ،ر ایر شهر زندی م کر ند و به همیر جهت ایر شهر به شهر یازران یعن
شهر یازرها معروف شده بو که نام یازران ر بعض متون به صورت «ییازران» و «کیازران» آمیده
است« .یازران» ر تلف به صورت «یازرون» و «کازرون» تحریف یافت و اکنون نام «کازرون» باق
مانده است .ر بعض کتب «یازرات» نیز آمده است).
رآمد و ر بحث شد تا شیخ را یفت بیا قدم بنمائیم! شیخ یفت :عوی تو م کن تیو قیدم بنمیا!
جوی از زمیر به هوا برآمد چنان که سر او به سقف رسید باز همچنان مستقیم فرو آمید .شییخ را
یفت تو هم قدم بنما! شیخ صف الدیر یازرون روی سوی آسمان کر و یفت :خداوندا بیگانیه را
ایر قدم ا ه ای مرا هم ایر معن کرامت کر! بعد از آن شیخ از جیای برآمید ،جانیب قبلیه طییران
نمو  ،از آنجا طرف شمال شد ،باز طرف جنوب شد ،باز بیه مقیام خیو بیامید و بنشسیت .جیوی
حیران بماند و سر ر قدم شیخ آور و یفت :از آنِ ما همیر قدر بی

نیسیت کیه از زمییر قیدری

مستقیم برآئیم جانب باال رویم و همچنان فرو آئیم ،باق راست و چپ نم تیوانیم شید امّیا شیما
اینکه هرجانب که خواستید می کر ید ایر حق است و اله است و از آنِ ما باط است!( هلوی ،
.) 61 – 69 :2922
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مفهوم اصطالح « جوی » یا « یوی » ر نوشته های صوفیه به رست معلوم نیست  ،یویییان کیه
ر ایر استان ها از آنان سخر به میان آمد  ،یوییان مذهب ناته یا سیدهه ها م باشند که از طرییق
هَتهَه – یویه قدرت انجام خوارق عا ات را به ست م آورند(رضوی .)291 ، 2983:
ایر فرقه پس از مرگ شیخ ابواسحاق به سال  916هجری قمری همچنان از طریق خانقاه هیای کیه
به صورت زنجیره ای و به مرکزیّت خانقاه مرکزی رکازرون  ،ر یگر ممالک اسالم ساخته شده
بو د به فعالیت خو ا امه ا  .ر قرن هم هجری قمری  ،شیاه اسیماعی صیفوی سیتور کشیتر
بزریان ایر سلسله را ا و بناهای مهم اییر طریقیت را وییران نمیو  .بنیابرایر فعالییت هیای اییر
طریقت ر ایران به سرانجام رسید(جهانگشای خاقان .) 288 : 2969 ،با ایر حال فعالیت های ایر
سلسله تا سال ها پس از آن ر سرزمینهای اسالم

یگر ا امه پیدا کر .

شواهد حضور فرقه ی مرشدیه در شبه قاره ی هند

ر قرون  8 – 2ق  29 – 29 /م .آن سته از مهاجران مسلمان که از نخبگان بو ند ر چییر و هنید
ارای احترام خاص بو ند و ر ربارهای ایر سرزمیر ها جایگاه خاص

اشیتند د تیا جیای کیه

غیاث الدیر بلبر سا ات برهمنان را م کشت و بزریان و علمای مسلمان را به ربار خیو فرامی
خواند تا پایتخت

را به « مصر جامع » ( از شهرهای مهم جهان اسالم ) تبیدی کنید و از خلفیای

عباس منشور سلطنت بگیرند (برن .)213-19 /2: 2312 ،
ایر طریقت ر سال های پایان قرن هفتم هجری قمری بیه هنید راه پییدا کیر  .وصیاف شییرازی
زمان که از حمله ی عالء الدیر پا شاه هل

ر سال  638هجری قمری به بندر کنبایه سیخر می

یوید د به ویران کر ن بتکده ها و پیدا کر ن سنگ یشم
یک از تجار از آن محراب ساختند و اطراف

ر آن جا اشاره می کنید  « .بیه پیشینها

را آیات قرآن نگاشتند و تبرکاً به مقبره ی شیخ مرشد

ابواسحاق ابراهیم بر شهریار بفرستا ند و ر قیه ی آن یذاشتند» ( وصاف .) 191 – 199 : 2921 ،
ماالبار(ملیبار به معنای سواح فلف ) از مهم تریر سواح تجاری شبه قاره ی هند یا خلیی فیارس
بو  .ر قرن  8ق  ،واز ه حکومت محل هندو مذهب ر ملیبار حکومت اشیتند کیه نسیبت بیه
امنیت تاجران و مسافران مسلمان ر آن جا توجه خاص

اشتند  ،اما از اختالط با آنیان پرهییز می

کر ند .مرز میان قلمرو شاهان مذکور با رهای چوب  ،به تعبیر ابر بطوطه به « باب امیان »  ،جیدا
م شد ( اال ریس  / 23 : 2331 ،ابوالفداء  932 : 2993 ،و / 923رشیدالدیر  98 : 2989 ،و / 261
ابییر بطوطییه  / 621 . 691 / 1 : 2926 ،عبییدالرزاق سییمرقندی  . ) 928 / 9 : 2989 ،شییواهدی از
حضور طریقت مرشدیه ر برخ مراکز تجاری مالبار وجو ار :
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اصطالح « تاجر -صوف » یا « تاجرانِ سالک » تاجران بو ند که به لیل به طریقت جذب شیده ،
مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و
 3131ی شف بازریان  ،به تعالیم طریقت پایبند و حتّ یاه مبلّغ آن م شدند  .اینان ییاه ر
تابستان ا امه
ضمر
راویش بو ند که همچون « تاجرانِ سفّار » برای کسب معرفیت و نییز ثیروت بیه سیفر می

اص
پر 7اختند د اینان یاه از تصوف به بازار تجارت کشیده م شدند و غالباً زندی زاهدانه ی خوی
ا امه م

را

ا ند ( .بحران پور  )69 :2931 ،از نظر بحران پور  ،تاجران کازرون از ایر سته بو ند.

ساخت مقبره ی باشکوه تاجر کازرون

ر کنباییه ر سیال  299هجیری قمیری و ر کنیار مسیجد

جامع که محمد تفلق ر سال  211هجری قمری ر آن جا بنا نها ه بیو را  ،شیاید بیدیر ترتییب
باید ر چارچوب ارتباط تنگاتنگ ما ی و معنوی که و شهر کازرون و کنبایه اشتند ر نظر یرفت
 (.الله -شیخ الحکمای ) 213 ،
برخ از صوفیان طریقت مرشدیه  ،ارای نفوذ سیاس و اجتماع بو ند و به سبب تسلط کیه بیر
علم فقه اشتند ر هند به شیف قضیاوت ر جماعیات اسیالم پر اختنید د کیه امیور مربیوط بیه
مسلمانان به آنان وایذار م یر ید .ریانور ان که ر خلی فارس  ،چیر و هند رفیت و آمید می
کر ند احترام بسیاری برای « ابواسحاق کیازرون » _ بنیانگیذار طریقیت مرشیدیه _ قائی بو نید .
بنابرایر به حرمت وی خانقاه های ب شماری ر مسیر راه یا شده بیرای صیوفیان کیازرون بنییان
نها ند .
ریانور ان و بازریانان ر برابر محافظت و نگهداری «شیخ ابواسیحاق » از آنیان مبلفی را بیه اییر
خانقاه ها پر اخت م کر ند.خانقاه های کازرونیه به صورت زنجیره ای از کازرون آغاز و تیا بنیدر
زیتون ر چیر وجو اشتند  .ایر خانقاه ها همواره ارتباطشان را با خانقاه مرکزی ر کازرون حف
کر ند د تا ایر که ر وره ی صفویه خانقاه مرکزی ایر فرقه ویران یر ید.
ابر بطوطه که ر سده ی هشتم از ماالیار یدن کیر ه د بیه حضیور بازریانیان  ،مسیلمانان و زهیا
ایران

ر بندر کالیکوت و کولم اشاره کر ه است  .سلسیله ی مرشیدیه تیا وره ی صیفویه قیدرت

بسیاری اشت و ر بیشتر کشورهای اسالم نفوذ اشت  .وی از زاویه های یا م کند که مربوط
به فرقه ی کازرونیه است و از اعتقا مر م نسبت به ایر زاویه ها م یوید .ابر بطوطه ر سیفرنامه
اش از نفوذ شیخ ابواسحاق ر هند م یوید و توضی م

هد که چگونه نذرهای میر م از آن جیا

به کازرون فرستا ه م شد.
ابر بطوطه ر طول سفر ور و رازش  ،بارهیا ر زاوییه هیای طریقیت کازرونییه ر مقرشیان ر
کازرون  ،کالیکوت و کولم ر ساح ماالبیار و ر زیتیون  ،بنیدر مشیهور « چوانجیو » ر سیاح
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شرق چیر اتراق کر ه  ،وی همچنیر با مریدان ایر طریقت ر کمبای و هل مالقات کر ه اسیت
.زاویه های مختلف

ر اطراف کرانه های اقیانوس هند و ر آسیای غرب وجو اشتند کیه همگی

از مقر اصل ایر فرقه د یعن کازرون  ،کنترل و ا اره م شدند  .م توان یفت احتمیاالً اییر فرقیه
شبکه ای را راه اندازی کر ه بو که خدمات مختلف د همچون تأمیر جیا و مکیان  ،انتقیال پیول و
غیره را به بازریانان اقیانوس هند  ،عرضه م کر (کاوتس .)26 : 2931 ،
ایر احتمال وجو ار که خانقاه های کازرون

یگری نیز ر جزایر وجو اشته اند و ابر بطوطیه

از آن ها یا نکر ه است.
سالطیر مسلمان هند رابطه ی نز یک با صوفیان اشتند  .از علما و صوفیان مرشدی  ،کیازرون و
فارس مرتبغ با ربار یا مقیم ر هل

ر روزیار بلبر  ،شیخ ملک یارپران ،مرید طریقت انیالیه و

مرشدیهد قاض رفیع الدیر کازرون  ،فقیهِ احتماال مرشدی ر هل د قاض جالل الیدیر کاشیان
پسر قاض قطب کاشان د برهان الدیر بزّاز (برن .)292/2 :2312 ،
ابر بطوطه ر سر راه

به چیر بییر سیال هیای 2996م 292/هجیری و 2991م 299/هجیری بیه

سواح هند سفر کر ه ر خانقاه کازرون

ر کالیکوت ) (calicutو کیلون ) (quilonر سیاح

ماالیار و ر بندر زیتون ر چیر اقامت کر  .ابر بطوطه آن جا که رباره ی بندر کالیکوت و شیاه و
رجال آن جا سخر م یوید:
«شیخ شهاب الدیر کازرون هم خانقاه شهر را ار و نذرهای که مر م هندوستان و چییر ر حیق
شیخ ابواسحق کازرون م کنند به او م رسد( ».ابر بطوطه  )123/1: 2923 ،و ر جیای
از اقامت

یگرکیه

ر شهرکولم م نویسد:

« ر شهر کولم مدت

ر زاویه ی شیخ فخرالدیر پسر شیخ شهاب الدیر کازرون که شیخ زاوییه ی

کالیکوت بو اقامت کر م  ،خبری از کَکَم نرسید و ر ایر اثنا فرستا یان پا شاه چیر که با ما بو ند
به ایر شهر رسیدند»(ابر بطوطه .)121/1: 2923 ،
آنچه که ر مور خانقاه های کازرونیه جالب نوجه م کند ایر است که اییر خانقیاه هیا اغلیب ر
شهرهای ساحل و بندریاه ها ساخته شده بو ند  .شاید بتوان یفت که علت ایر امر فیراهم نمیو ن
امکانات مناسب رفاه برای مسافران و تاجران بو که از آن جا م یذشتند.و زمان کیه از سیفر
به هند و ورو سلطان به پایتخت و مالقات

با او م یوید :

« یگر امیر مبارک شاه سمرقندی و اَرنبفای بخارای و ملک زا ه ترمذی و شهاب الدیر کازرون

38

فصلنامه مطالعات شبه قاره تابستان 4931

تاجر که از تبریز هدایای بیرای سیلطان آور ه بیو و ز ان ر راه غیارت

کیر ه بو نید»(همیان ،

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

ابر بطوطه ر هنگام سفر به شیراز نیز به زیارت تربت شیخ ابواسحق رفته است:
.)292
/1
3131
تابستان

«از شیراز به عزم زیارت تربت شیخ ابواسحق کازرون حرکت کر م  .ایر مح تا شیراز و روز راه
7
فاصله ار  .روز اول را ر بال شول منزل کر یم (»... ،همان.)166/2،
ابر بطوطه از شخص تاجری به نام « شهاب الیدیر » ملقیب بیه « پروییز » _ کیه « ملیک التجیار »
خوانده م شد _ نام م بر که « سلطان محمد بر تفلیق » شیهر « کمبیای » ( کنباییه ) را بیه وی
وایذار کر  .پرویز نسبت کازرون

اشت و شاید هم عضو ایر طریقت صوفیانه بو ه است د با ایر

حال  ،وی ر ایر زمان تاجر سرشناس بو و احتماالً و نق

همزمان و و عنوان « مبلّغ مذهب »

و « تاجر » را با هم اشته است (کاوتس .) 89 : 2931 ،
کاوتس با ویتک و کوپرلوزا ه ر ایر مور توافق نظر ار که نسبت کازرون

اشیتر اسیام افیرا

نامبر ه تنها اشاره به کازرون بو ن آنان ندار بلکه نشانگر آن اسیت کیه آنیان پییرو فرقیه ی شییخ
ابواسحاق کازرون بو ه اند( همان.) 89 ،
شیخ شهاب الدیر کازرون رئیس زاویه ی (خانقاه ) کالیکوت ونماینده ی شیخ ابواسحاق کازرون
برای ریافت نذرهای مر م هندوستان و چیر و یر آوری نذرهای تاجران و ریانور ان برای زاویه
ی کازرون بو ( ابر بطوطه.)81-89-89: 2923 ،
«پس از و روز راهپیمای به جزیره ی بَیرَم رسیدیم.ایر جزیره ی غیرمسکون ر مسافت چهار می
فاصله از خشک واقع شده است .ر بیرم پیا ه شده از آب حوض که ر آن بیو اسیتفا ه کیر یم.
ایر جزیره بر اثر حمله ی مسلمیر بیه صیورت ویرانیه رآمید و از آن هنگیام یگیر روی آبیا ان
ندید.ملک التجار که ذکرش یذشت وقت
منظور باروی

رصد برآمده بو که آن را از نو آبا یر اند و به همییر

ور آن کشیید و منجنییق هیا بیر آن یماشیت و عیده ای از مسیلمانان را هیم ر آن

سکونت ا (» .همان .)232-236/1 ،
ابر بطوطه ر سفر خو به کازرون نیز به زاویه ی شیخ ابواسیحاق کیازرون رفتیه اسیت وآ اب و
رسوم آن جا را به طور کام شرح ا ه است :
«روز وم هنگام پسیر به کازرون رسیدیم و مر به زاویه ی شیخ ابو اسیحق رفیتم و شیب را ر آن
جا به سر بر م  .ر ایر جا معموال برای مسافر هر کس که باشد ،هریسه م

هند .هریسیه خیوراک

است مرکب از یوشت و یندم و روغر و آن را با نان نازک م خورند .مسافری را که به زاوییه ی
شیخ وار شو نم یذارند به سفر خو ا امه هد مگر آن که ست کم سیه روز ر ضییافت آنیان
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بماند .هر مسافر که حاجت به ل ار آن را با شیخ که متصدی زاویه است ر میان م ییذار و
هد  ،ایر راوی

شیخ به راویش که ر آن جا معتکف اند اطالع م

ر حدو صد تیر هسیتند

که عده ای از آنان متأه و عده ای یگر عزب و مجر م باشیند .راویی

بیرای بیرآور ه شیدن

حاجت آن مسافر ختم قرآن م یذارند و اوراق و اذکار می خواننید و ر کنیار ضیری شییخ ابیو
اسحاق به عا م پر ازند  .ایر شیخ ابواسحق پی

اهال هندوستان و چیر منزلت و احتیرام زییا

ار  .اشخاص که ر ریای چیر به مسافرت م روند هنگام بروز طوفان یا ناامن نذرهای به اسم
شیخ م کنند و چون کشت به سالمت به ساح رسد خدام زاویه بیه کشیت

ر می آینید و زمیام

کشت را به ست م ییرند  ،هر کس نذری را که ر ل خو کر ه به خیا م زاوییه می پیر از و
هیچ کشت از جانب هندوستان با چیر نم آید مگر آن که هزاران ینار از اینگونه نذورات با خیو
آور ه باشد و همه ی ایر مبالغ به وسیله ی وکالی که از جانب خا م زاویه ی شیخ معیر شده انید
وصول و جمع آوری م یر  .راویش که م خواهند از صدقات شیخ برخور ار شوند به خیا م
زاویه مراجعه م کنند و خا م توقیع به ست شان م

هد  ،مهر خیاص شییخ ابواسیحق کیه ر

قالب از نقره کنده شده با رنگ سرخ بر صدر توقیع ز ه م شو و و مضمون آن چنیر اسیت کیه «
هر کس نذری بر شیخ ابواسحق ار فالن مبلغ از آن به فالن کس بدهید » و غالیب اییر توقیعیات
متضمر حواله ی هزار یا صد ینار یا بیشتر یا کمتر بر حسب مقام و وضع صاحب حواله م باشد.
رویش که توقیع را م ییر ر هر جا کس را پیدا کند که نذری بر شیخ ار پول را م ستاند و
ر ظَهر همان توقیع رسید م نویسد.
یک بار سلطان هند ه هزار ینار ر حق شیخ ابو اسحق نذر کر ه بو .ایر خبر به ییوش راویی
زاویه رسید  ،یک از آنان به هندوستان مسافرت کیر و بعید از وصیول مبلیغ میذکور بیه کیازرون
بازیشت »( همان .)168-162 ،
ابر بطوطه به هنگام توصیف بندر زیتون – از شهرهای چیر  -که آن را یک از بزریتریر بنا ر نیا
م نامد  .ر چیر نیز شخص به نام «برهان الدیر » مانند « شهاب الدیر » از تاجران و رییانور ان
مبالف را ریافت م کر  .ایر خانقاه ها نه تنها مکان جهت یر آوری نذرها و پذیرای از مسافران
بو ه است د بلکه جای برای نشر افکار اسالم نیز به شمار م آمده است .ابر بطوطه م یوید:
«از مشایخ بزرگ ایر شهر برهان الدیر کیازرون را ییدم کیه ر بییرون شیهر زاوییه ای اشیت و
بازریانان نذورات را که ر حق شیخ ابواسحاق کازرون

اشتند به او م پر اختند »( همان.) 136،
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نتیجه

مجله زبان و ادبيات فارسي  -بهار و

هند  ،یک راه تجاری به شمار م آمد که خلی فارس را به جنوب هند پیوند م
اقیانوس3131
تابستان

ا  .ایر

راه  ،جای برای یذر مهاجران و ر پ آن اندیشه های آنان نیز بو ه است  .سختگیری و خشیونت
7
سیاس ولتهای سن مذهب چون امویان و عباسیان بر شیعیان به ویژه ر سده های آغازیر اسیالم
 ،حمله ی غزنویان به هند  ،حمله ی مفول به ایران و ر نهایت استقبال و حمایت پا شاهان هند از
مهاجران و به ویژه عالمان و صوفیان ،آشوبهای اخل و سرانجام ر عصر صیفوی  ،نبر هیای شیاه
اسماعی به منظور بنیانگذاری سلسله ی صفویه و ر پ آن روییاروی فقیهیان و صیوفیان و آزار و
اذیت صوفیه  ،از عوام مهاجرت ایرانیان و به ویژه صوفیه به هند م باشد .
مهاجرت صوفیان ایران به هند نق

به سزای

ریسترش تصوف ر هند اشته است  .ر حقیقت،

تجار و بعد صوفیه بو ند که اسالم را به سرزمیرهای شرق بر نید و آن را تبلییغ کر نید .موقعییت
خوب بسیاری از تجار و صوفیان ر ایر سرزمیرها حاک از آن است که ایشان با هیچ مزاحمتی از
طرف هندوها فعالیت م کر ند .آنها به راحت برای خوی

خانه و زنیدی و مسیجد می سیاختند.

سفرنامه های چون سفرنامه ی ابر جبیر (اواخر سده ی واز هیم مییال ی /ششیم هجیری) و ابیر
بطوطه ( نیمه ی اول سده ی چهیار هم مییال ی /هشیتم هجیری ) کیه از اییر سیرزمیر و اوضیاع
مسلمانان ساکر آن سخر یفتهاند ،موقعیت خیوب آنهیا را ر اییر سیرزمیر شیرح ا ه و تصیدیق
کر هاند .ابو اسحاق کازرون  ،بنیانگذار طریقت کازرونیه افزون بر ایر کیه ر مییان میر م کیازرون
ارای آوازه و اعتبار بسیاری بو ه د ر هند  ،چیر و ترکیه نیز مور توجیه و عالقیه ی میر م قیرار
اشته است .باور مر م هند به وی تا حدی بو ه است که ر سفر برای سالم رسیدن به مقصد خیو
پول یا چیزهای یگری را نذر خانقاه وی م کر ند .منصور حلّاج و شیخ صف الیدیر کیازرون ،
برا رزا ه ی ابواسحاق کازرون  ،نخستیر صوفیان ایران بو ند که به هنید سیفر کر نید.فرقیه ی «
مرشدیه» یا «کازرونیه»  ،یک از فرق مهم ر عرفان اسالم است .
ایر طریقت ر سال های پایان قرن هفتم هجری قمری بیه هنید راه پییدا کیر .صیوفیان طریقیت
کازرونیه توانستند ر هند نفوذ سیاس و اجتماع
علم فقه تسلغ کاف

اشته باشند و با توجه به ایر که بیشیتر آنیان بیر

اشتند به مشاغ مهم چون قضاوت یماشته شدند .ریانور ان و بازریانیان

که ر خلی فارس  ،چیر و هند ر رفت و آمد بو ند به سبب احترام بسیاری که بیرای ابواسیحاق
کازرون قائ بو ند خانقاه های ب شماری را ر امتدا راه یا شده بنا نها نید  .اییر خانقیاه هیا از
کازرون آغاز و تا بندر زیتون ر چیر به صورت زنجیره ای وجو اشتند  .نامدارتریر اییر خانقیاه
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ها ر هند ر شهر کولم و بندر کالیکوت قرار اشت که ریانور ان  ،بازریانان و مسافران ر برابیر
نگهداری « شیخ ابو اسحاق » از آنان مبالف را به خانقاه های یا شده می پر اختنید .راییر مقالیه
کوش

شد تا ضمر معرف سلسله ی مرشدیه  ،تأثیر آن بر شبه قاره نیز بررس یر  .روشر است

که منابع موجو رباره ی ایر فرقه و حوزه ی یستر ی آن ر شبه قاره و سایر کشورها بیه انیدازه
ای اندک است که پژوه

و نتیجه ییری بر اساس منابع یا شده کاری بسیار شوار است .کوشی

ما ر ایر نوشتار آن بو که زمان ظهور ایر فرقه را ر هند برجسته کنیم و از بنیان یذار ایر سلسله
ر وره اوج و استقرار عرفان اسالم

ر هند سخر بگوییم اما اینکه ایر سلسله چه سیری اشیت

و سرانجام آن چه شد و یا وضعیت کنون آن چگونه است ،نیازمند پژوه

های بیشتری است.
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