
 

SOPHIA PERENNIS 

The Semiannual Journal of Sapiential Wisdom and Philosophy 

Vol. 19, Number 1, spring and summer 2022, Serial Number 41 
 

 

The Influence of Abu Hamid Muhammad Ghazali on the 

Religious Developments in India during the Mughal Empire 

pp: 265-293 

DOI: 10.22034/IW.2023.355287.1639 

Mohammad Reza Adli* 

 

Abstract  

The writings of Abu Hamid Muhammad Ghazali (450-505 AH) had a 

significant impact on the religious developments of the Mughal Empire 

(932-1274 AH) in India. Akbar, the third sultan of this dynasty, 

established a synthetic religion, called Din-i-Ilahi ("Divine Faith"), and 

by adopting policies based on tolerance towards the followers of other 

religions tried to resolve the conflicts between them. This provoked 

reactions among Sufi-scholars of that era and the necessity of "revival" 

of religion turned, their attention to Ghazali's works. Among them, we 

can mention Sheikh Ahmad Sarhindi (971-1034 AH), Abdul Haq 

Dehlavi (1052-958 AH) and Shah Waliullah Dehlavi (1114-1176 AH) 

who have repeatedly cited Ghazali's books and treatises in their works 

and two of them, Sheikh Ahmad and Shah Waliullah, like Ghazali, 

called themselves "renewer". The Ghazali's influence on them can be 

traced in five areas: 1- An effort to compile the principles of the Shari'ah 

("Religious Law") and explain its inner meaning 2- Dealing with 

heresies and reviving the predecessors' tradition 3- Establishing a 

parallel between Shari'ah and Tariqat ("Sufi path") and criticizing those 
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Sufis who went beyond the circle of Sharia 4- Opposition to philosophy 

5- Writing works influenced by Ghazali's books. In this article, we 

firstly have surveyed the history of Ghazali's influence in the Indian 

subcontinent then we have discussed the influence of his thoughts on 

the religious developments of the Mughal Empire. 
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Extended Abstract 

Ghazali's works reached India very soon. At the time of the Mongol 

invasion, when the most parts of the Islamic world were in terrible 

terror, Ghazali's works were preserved and spread with the support of 

the sultans of Delhi. Islam in India has always had two distinct aspects: 

Sufi Islam and the Sunni Islam. The combination of these two aspects 

of Islam in Ghazali made him a popular figure among Sufis and scholars 

in India, as far as both groups considered themselves the inheritors of 

Ghazali's legacy. 

During the Gurkanis era (1526-1857), the policies of the sultans in 

tolerance with the followers of other religions caused concern among 

some scholars, to the extent that the issue of reviving religious traditions 

and returning to the tradition of the forefathers came up again. 

Therefore, in the writings of this period, we see the strong influence of 

Ghazali. Moreover, the policies of the sultans were not the only thing 

that caused the scholars to worry, but the penetration of Hindu customs 

and beliefs among Muslims was also considered as a dangerous threat. 

These scholars who themselves belonged to the different Sufi lineages, 

did not seek to eliminate Sufi traditions, but wanted to modify it and in 

fact they were against the penetration of Hindu customs in it. In other 

words, they sought to make the Tariqat (Sufi tradition) in accord with 

the Shari'ah (religious Law) and thus wanted to separate it from 

heresies. Therefore, it should be said that Ghazali's influence in the 

subcontinent became more visible in this period and it flowed in two 
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aspects: one in the formulation of Shari'ah standards for the revival of 

the authentic Islamic tradition and the other in linking Tariqat with 

Shari'ah. 

One of the most famous of these Sufi scholars was Sheikh Ahmad 

Sarhindi (1563-1624). Sarhindi, known as "Mujaddid alf-i Thani" (the 

renewer of the second millennium), was the founder of the 

"Mujaddidiyyah" or "Ahmadiyya" branch in the Naqshbandi order, 

who, like Ghazali, considered himself a renewer of religious tradition. 

The most important work of Sheikh Ahmad is the collection of letters 

that he wrote to various people. He cites Ghazali several times in these 

letters, especially when he attacks philosophy. He also approves 

Ghazali’s condemnation of Farabi and of Ibn Sina. Abdul Haq 

Muhaddith Dehlavi (1552-1642), a Sufi master and Sheikh Ahmad 

Sarhindi’s contemporary, had also the idea of religious reformation in 

his mind. He translated parts of ‘Ihya ‘Ulum al-Din into Persian, under 

the title Adab al-Salihin. Abdul Haq has also been a critic of 

philosophy, to the extent that he describes the emergence of philosophy 

in the Abbasid era as the worst calamity that befell Muslims.  

The reform movement which had been started by Ahmad Sarhindi and 

Abdul Haq Dehlavi in the era of Akbar Shah was followed a century 

later by Shah Waliullah Dehlavi (1702-1762). Shah Waliullah was 

concerned about foreign threats against Muslims’ unity. So, in order to 

prevent the division of Muslims, he recommended the jurisprudential 

eclecticism, or choosing among different schools of fiqh for legal 

interpretations, as opposed to taqlid (“imitation” or “accepting a rule 

without any question”) to any one school. 

He believed that by reopening the door of ijtihad (the reinterpretation 

of Islamic law) the conflicts of different schools of fiqh could be 

reduced. In fact, Shah Waliullah’s opposition to taqlid was based on 

Ghazali’s criticism to fiqh. Shah Waliullah also speaks of himself as the 

renewer of religious tradition. In some of his work he refers to the 

revelations that happened to him. Apparently, as a result of these 
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revelations, he was realized that the responsibility of reviving the 

religious traditions was given to him in that era. 
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 592-562، صفحات 4144، بهار و تابستان 14خرد، شماره مجله علمی جاویدان

 

  دینیمحمد غزالی بر تحوالت ابوحامد تأثیر 

 انعهد گورکانی        در هند 
 محمدرضا عدلی*

 چکیده
مد غزالی )      مد مح حا بات ابو   عصررررِق( بر تحوالت دينی  545-154مکتو

گیری داشرررتس ا رررر، اک ر، چشررر ق( در هند تأثیر 4621-236گورکانیان )
و ، «ن الهیدي» مو وم بس ،دينی التقاطی  ومین  لطان اين  لسلس، با تأ یس

منازعات   وشید کهای م تنی بر تسامح با پیروان ديگر اديان، می اتخاذ  یا ر  
ن    یان آ یان برخی از   هايی را در  مرتفع  ررررازد، اين امر واکن را  نام م
صر برانگیخر و  صوفی  توجس آنها را بس  ،دين« ءاحیا» ضرورت عالمان آن ع

-224شرریا احمد  رررهندی ) ازتوان از جملس می، آثار غزالی معطوف کرد
-4441و شرراه ولی اد دهلوی ) (ق4456-252، ع دالحق دهلوی )(ق4431
شان بس  ياد کرد کس (ق4422 ی غزالی ا تناد   هار الس کرات بس کتب و در آثار
همچون  خود را  ،ادشرریا احمد و شرراه ولی  اند و دو تن از آنها، يعنیکرده

ندند،   می« مجدد »غزالی  ها را می ت خوا نس پنج توان در أثیر غزالی بر آن ی  پ زمی
شريح باطن احکام؛        -4 گرفر: شريعر و ت صول  ش  برای تدوين ا  -6کو

شريعر و   -3؛ و احیای  نر  لف   هامقابلس با بدعر برقراری مقارنس میان 
تألیف آثاری   -5مخالفر با فلسفس؛   -1گريز؛ طريقر و نقد صوفیان شريعر  

در اين مقالس نخسر  ابقۀ نفوذ غزالی در ش س قارۀ هند      متأثر از کتب غزالی،
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شس   را برر ی کرده  صر   اي  و  پس بس تأثیر اندي های او در تحوالت دينی ع

 اي ،گورکانیان پرداختس
 
ید ک ندی،             : ها واژهل یان، احمد  رررره کان ند، گور مد محمد غزالی، ه ابوحا

 ع دالحق دهلوی، شاه ولی اد دهلوی،
 مقدمه

 فرهنگ ا المی ظهوروارد هند شد، اما  ا الم اگرچس بسیار زود با فتوحات اولیس مسلمانان
فتوحات  لطان محمود غزنوی صورت پذيرفر،  لطان  بس تدريج و پس از در هند

، ق( 545-154) ق، حدود پنجاه  ال پی  از تولد امام محمد غزالی 326محمود در  ال 
نواحی شمالی هند را فتح کرد و از آن زمان الهور بس يکی از مراکز مه  فرهنگ و زبان 

ا از چنگ غزنويان ق( زمانی کس الهور ر 246-526فار ی ت ديل شد،  الطین غوری )
درآوردند، بس حماير از ادبیات فار ی ادامس دادند، مقارن با همین ايام، واقعس هولناک 

 الما بار آورد، بسیاری از علمای  های فراوانی بسحملس مغوالن بس قلمرو ا المی ويرانی
ها طعمۀ حريق گشتند، بس مدت پنجاه  ال فرهنگ ا المی در کشتس شدند و کتابخانس

اوراء النهر، ايران و عراق بس محاق رفر، با اين حال،  رزمین هند، بس ا تثنای چند م
ها در امان بود، بدين ترتیب، زمانی کس مرکز خالفر ا المی در تصرف منطقس، از شر مغول

 :                            ايرانی بدل شد و ايلت تم  )حک-بس کانون فرهنگ ا المی«  لطنر دهلی»ها بود، مغول
(، بس عنوان نخستین حاک  ق 222 -246لطان  لسلۀ ممالیک )ق(،  ومین   242-233

مسلمان دهلی در اين شهر بر تخر نشسر، از کتب تاريخی کس وقايع اين دوره را شرح 
اء ضی                ِتاريا فیروزشاهی  راج الدين محمد جوزجانی و            ِ ط قات ناصری  دهند )نظیر می

 برای علمايی کس بس   بمأمنی بود «  لطنر دهلی»توان دريافر کس الدين برنی( می
های شسآثار و اندينفوذ  گرفتند،گريختند و در اين شهر پناه میيورش مغول از ديار خود می

های مختلف بسط غزالی از همین دوره در هند آغاز شد، و بس تدريج دامنۀ آن در حوزه
و اتخاذ  ق( 4441-223)حک: ر د پس از بس قدرت ر یدن اک رشاه اما بس نظر میيافر، 
 یتوجس بس غزالی بیشتر شد، بخصوص از جانب مشايخهای م تنی بر تسامح او،  یا ر

 خواندند و در پیمی« مجدد»چون احمد  رهندی و شاه ولی اد دهلوی کس خود را 
پی  از عهد                   های غزالی در هند در اين مقالس نخسر، بس نفوذ انديشس دين بودند،« احیا»
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ها را بر چند تن از مشايا تأثیر اين انديشسو  پس  اندازي را مینگاهی گذگورکانیان 
 کنی ،گرای عهد گورکانی برر ی میاصالح

 
 غزالی در هند

غزالی، صد  ال پی  از آنکس غوريان بس قدرت بر ند، با جدير تمام کار  م محمداما
ها و کتب پرشمارش توانسر تصويری کرد و با ر الستدوين عقائد ا المی را دن ال می

های مختلف شفاف از علوم مختلف ا المی ارائس دهد، و از آن مهمتر، منازعات فرقس
 رفر وشمار میر زمان حیات  عالمی شهیر بس کالمی را تا حد زيادی آرام کند، غزالی د

آثارش خیلی زود در بسیاری از شعب علوم ا المی بس مراجعی موثق بدل گشتند، بنابراين، 
آمدند، با کتب غزالی آشنا بودند اغلب عالمانی کس از عهد غوريان بس بعد بس ش س قاره می

ا نمونۀ ممتاز عل  و معرفر کردند و او رو در مجالس درس خوي  از آنها ا تفاده می
اند قاضی جالل الدين محمد کرمانی، از فقهای عصر فیروزشاه دانستند، چنانکس گفتسمی

مشهور بود « غزالی عصر و رازی دهر»ق(، بس   ب عل  و ذکاوت  بس  224-256 :)حک
 (،6/415 :4326 )حسنی،
وم احیاء العلتم       ايلت            ِاشارۀ وزير دهلی بود کس مؤيد الدين محمد خوارزمی بس  شهردر 
غزالی را برای نخستین بار از عربی بس فار ی ترجمس کرد، خوارزمی در مقدمۀ       ِالدين 

« نفتنۀ کفار چی»کند، او کوتاه  بر اين ترجمس بس اوضاع و احوال آن عصر نیز اشاره می
گويد گروهی از مسلمانان مشرق زمین، از خواند و میمانند میای بی)مغوالن( را فاجعس

م  ت                       در بردند بس  لطان ايلت ور، غزنین و ،،،، کس از اين بال جان بسخرا ان، ماوراء النهر، غ
خواند )همان، (، او  لطان را حامی علما می5/ 4 :4322 در دهلی پناه آوردند )خوارزمی،

کند (، دربارۀ زندگی خوارزمی اطالعی در د ر نیسر، خود وی در مقدمس اشاره می2
کرده ا ر را تدريس می احیاء علوم الدينر کس پی  از عزيمر بس دهلی مدتی در الهو

ای ای از علمدادند، اما عدهو ط قات مختلف مردم شهر بدان کتاب بسیار رغ ر نشان می
دنیاپر ر کس از عناير مردم بس اين مجالس دچار حسد شده بودند بس قدح و طعن غزالی 

دم کردند، رغ ر مرمیپرداختند، با اين حال، بس گفتۀ خوارزمی، هر چس آنها بیشتر طعن 
يافر، اما  رانجام خوارزمی از مکر و حیلۀ علمای آن شهر بس ه  بس غزالی فزونی می

رود، در آنجا با ا تق ال گرم  لطان ق از الهور بس دهلی می 264آيد و در  ال تنگ می
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مؤيد الملک ابو عد محمد جنیدی، وزير  و (44-2شود )همان، و وزيرش روبرو می
 (، 1را بس فار ی ترجمس کند )همان،  احیاءدهد کس ، بس او فرمان میتم      ايلت 

در کنار علما، صوفیان نیز از غزالی متأثر بودند، در واقع، علما و صوفیان هر يک بس 
 های صوفیس آثاردر میان  لسلسرفتند، از اين رو، شمار مینوعی وارث میراث غزالی بس 

ق( از مشايا  265 -233کس، شیا نظام الدين اولیاء )غزالی بسیار مق ول بوده ا ر، چنان
رد و کابن عربی منع می فصوص الحک بزرگ  لسلۀ چشتیس، م تديان را از خواندن 

، در (Rizvi, 1983: 2/287) نمودتوصیس می احیاء علوم الدينجای آن بس خواندن بس
میان خلفای شیا نظام الدين يکی موالنا حسام الدين مولتانی بود کس بس وا طۀ تسلط  

 بدهيو ف شیا (، Rizvi, 1983: 1/179)ای داشر آوازه احیاء علوم الدينبر 
 جالل ۀشاگرد و خلیفنیز صوفی چشتی ديگری بود کس  ق( 231)د ی رجخوارزمی اي

غزالی را بس فار ی  منهاج العابدين ، او کتابا ر الدين مخدوم جهانیان بخارائی بوده
  (،344 :4323 محدث دهلوی،ع دالحق ؛ 342/ 4 :4324 ترجمس کرد )رحمان علی،

ای از  لسلۀ ک رويس در کشمیر، بس د ر  یدعلی در اواخر قرن هشت  هجری، شع س
های خصوص فعالیربس ؛همدانی تأ یس شد،  یدعلی صوفی و عالمی تأثیرگذار بود

Rizvi, 1983: 1/292-)اش در گسترش ا الم در آن نواحی بسیار کارگر افتاد ت لیغی

کند ا تناد می  عادت کیمیایو  احیاء علومبس   یدعلی در ر االت  بس کرات، (297
(Rafiqi, 2003: 52) ،های همدانی ا ر کس آن يکی از مهمترين ر الس ذخیره الملوک

را برای نصحیر کردن امراء و پادشاهان تألیف کرده ا ر، اين کتاب در ش س قاره، 
                                                                        مخصوصا  در ناحیس کشمیر جزو کتب در ی بوده کس از دورۀ  الطین تیموری تا عهد 

 الدين حیاء علوماگرفتس ا ر، تأثیر عمیق زيب مورد ا تفاده علما و طالب قرار میاورنگ
(، بس 446-444 :4224 در اين کتاب بس روشنی مشهود ا ر  )رياض، کیمیای  عادتو 

در »، «در بیان امر بس معروف و نهی از منکر»های هفت  تا ده  کتاب، يعنی ويژه در باب
در بیان ص ر بر مکاره و »، «بیان شکر نعمر و ذکر انعام و افضال حضرت صمدير

همچنین، (، 211-335 :4352)همدانی، « در مذمر ک ر و ذمائ  اخالقی»، «مصائب دنیوی
 ف  بااختالدروي  را تین و ايسر در توصیف کس ر الس ،درويشیسۀ در ر ال یدعلی 

، او کسانی را کس از موازين شريعر ت عیر ، نیز متأثر از غزالی بوده ا ردروي  دروغین
خوانند گرفتارند و در عین حال خود را دروي  می« نمازیبدعر و بی»کنند و بس نمی
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مزخرفات منطقی و هذيانات »ی را کس خواند، همچنین گروهاهل اباحر و زندقس می
(، 121-123: 4224خواند )همدانی، اند گمراه میخود  اختس« فلسفی را و یلر شهرت

 ،معرفر دنیا و معرفر آخرت ،معرفر خدا ،معرفر خود ، يعنیمعرفر ۀم احث چهارگان
)همان،  ا ر شده بیاناختصار  بس ر السا ر در اين  غزالی آمده  عادت کیمیایکس در 
 (،4112 :4354 ؛ منزوی،121-122

موضع صوفیان  هرورديس و چشتیس در ق ال حکومر نیز متأثر از آراء غزالی بود، از 
توان بس  ید نورالدين م ارک غزنوی، يکی از خلفای شیا شهاب الدين جملس می

بس  راتم  او                                                                      هروردی، اشاره کرد، او زمانی کس بس دهلی ر ید در اوج شهرت بود و ايلت 
ع دالحق خواندند )می« میر دهلی»شیا اال المی شهر منصوب کرد و مردم شهر او را 

                                                            (، مواعظ  ید نورالدين، آنگونس کس ب ر نی نقل کرده ا ر )برنی،51 :4323 محدث دهلوی،
ای کس غزالی و گونسا المی بس-ايسر از نظام حکومر ايرانی(، چکیده14-11 :4226
 ,Rizvi) حی کرده بودند و در دربار  لجوقیان نمود کامل يافتس بودالملک آن را طرانظام

لما و میان ع تم  کس شیفتۀ صوفیان و دراوي  بود همواره در نزاع     ايلت (، 1/195 :1983
گرفر، اما با مرگ او علما قدرت يافتند، از اين رو، بابا صوفیان، جانب صوفیان را می

های چشتی، برای آنکس مريدان خود را از کشم  ق(، از مشايا 221-522شکر )فريد گنج
داشر، با اين حال، اطاعر از امرا و موجود دور کند، آنان را از کار حکومتی برحذر می

قید و شرط از شمرد، در مجموع چشتیان همچون غزالی اطاعر بیحکما را واجب می
 ،(Rizvi, 1983: 1/223-224) دانستندحاکمان را ضامن بقای ملک و شرع می

ق(،  254-242توجس بس غزالی در دورۀ تیموريان نیز ادامس يافر، شاهرخ تیموری )
هنرپرور و ادب دو ر تیموری بود کس  اخر   الطینچهارمین پسر تیمور گورکانی، از 

گردد، او پايتخر خود را دو مسجد گوهرشاد مشهد و گوهرشاد هرات بس دورۀ او باز می
ادبا، علما و هنرمندان  را برای فعالیر رد و در آن شهر زمینساز  مرقند بس هرات منتقل ک

رياض ای بس نام فراه   اخر، از جملۀ اين علما، محمد بن محمد ربحامی بود کس ر الس
ای سر ال رياض الناصحینق بنام شاهرخ تیموری تصنیف کرد،  235را در  ال  الناصحین

کتاب آنجا کس از منابع کتاب خود نام  کالمی، اخالقی و عرفانی ا ر، مولف در مقدمۀ
 ر الۀ اد، منهاج العابدين، زاد اآلخرهکند، از جملس از برد از چند اثر غزالی نیز ياد میمی

 حماقر اهل اباحرو ر الۀ  کیمیای  عادت، احیاء العلوم، نور السموات و االرض
 ا اس، از اين مولف ر الۀ ديگری نیز برجای مانده ا ر با عنوان (2-5: 4343)ربحامی، 
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بسیار نزديک ا ر، و در آنجا نیز از رياض الناصحین کس موضوع  بس کتاب  اال الم
 (،4462 :4354 آثار غزالی ياد کرده ا ر )منزوی،

ق( کس در خواف از توابع هرات بس دنیا آمد نیز متأثر  232-252)ابوبکر محمد خوافی 
(، خوافی 3/412 :4333 از غزالی بود، او در دربار شاهرخ جايگاه وااليی داشر )خواندمیر،

خوا ر میان شريعر و طريقر آشتی برقرار کند، او در ر الۀ عارفی متشرع بود کس می
تی ايمان از  سدر دي اچس کند، در چندين فقره بس غزالی ا تناد می فع الع ادالرشاد لن هجمن

گويد کس اين کند و مینمايان ملحد بر آنان شکاير میهرات و نفوذ صوفیمردم شهر 
در بیان  «فصلی» ،در ذکر اقوال مشايا «یاصل»کتاب را در پنج بخ  تنظی  کرده ا ر: 

  نر در بیان مذهب اهل «وصلی» ،در بیان مذهب ملحدان« تذنی ی» ،منشأ مذهب ملحدان
و معارف ارباب طريقر و مکاشفات  لکمسادر بیان بعضی  «ایخاتمس»و  ،و جماعر

(، او با تأ ی از غزالی آراء فیلسوفان، دهريان و ا ماعیلیس 6415 :4354 )منزوی،شان اي
فیصل التفرقس بین االحاد و از ر الس (، همچنین 552-514 :4323 کند )خوافی،را رد می
شمارد کند و بر ا اس آن صوفیان دروغین را مستحق مرگ میغزالی ياد می الزندقس
 خواندیم تیزد و ابن عربی را ملحد (، او با عرفان ابن عربی نیز بس  ختی می124)همان، 
 (،522-522)همان، 
 

 عهد گورکانیان
شوند میده نیز خوان« مغوالن هند»ريان( کس بس   ب انتساب بس تیمور                   گورکانیان )يا باب 

                     باب ر، بنیانگذار اين هايی از جنوب آ یا حکومر کردند، ق بر بخ 2146تا  236از  ال 
ق با کمک شاه ا ماعیل  242ق قندهار را تسخیر کرد و در  ال  243 لسلس، در  ال 

صفوی توانسر  مرقند را تحر  یطرۀ خود در آورد و تا پايان دورۀ زمامداري ، در 
 223-232 حک:همايون )ديگری را نیز بس قلمرو خود افزود،  های رزمینق،  235 ال 
ر های متعدد بود تا آنجا کس د                                  باب ر نیز در دورۀ  لطنت  درگیر جنگ و جانشین پسر (،ق

ق در نتیجۀ شکستی بس ايران گريخر و بس دربار صفويان پناه برد، اما  رانجام،  254 ال 
بر کابل و  پس بر پنجاب و توانسر دوباره  ق( 221-234تهما ب يک  )بس ياری شاه 
)از همسر  ۀ ویق( پسر چهارده  ال 4441-223اک ر )حک:  پس از او، د،ودهلی مسلط ش

س اوج گورکانیان ب ،حمیده بانو بیگ ( بر تخر  لطنر نشسر، در عهد اک ر ،اشايرانی
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ر بس ک قدرت خود ر یدند و  رزمین هند بس بیشترين حد و عر خود ر ید، پس از ا
بس قدرت ر یدند، پس از  )ملقب بس عالمگیر( زيبترتیب جهانگیر، شاهجهان و اورنگ

( قدرت گورکانیان رو بس افول نهاد و بس تدريج زمینس ق 4442-4422حک: زيب )اورنگ
-22 :4325 مهیا شد )پیج، م(4252ق/4621)در  ال  ها بر هندانگلیسکامل برای تسلط 

22 ،) 
ای داشتند، از اين رو، دربارشان محل  الطین گورکانی بس فرهنگ و هنر عناير ويژه

آمد و شد علما، صوفیان، ادي ان و هنرمندان بود، حماير آنان از علما و صوفیان   ب 
ما اشد کس در دورۀ آنان آثار دينی و عرفانی متعددی بس زبان فار ی و عربی تألیف شود، 

ن دين تو ط اک رشاه بود، اي« دين الهی»عصر گورکانیان تأ یس مهمترين تحول دينی در 
                                                                         ای بود از عقايد ا المی، هندويی، مسیحی، ج ینی و زردشتی، اگرچس اک ر، بس زع  آمیزه
نزاع میان اديان و مذاهب را مرتفع  ازد، ولی تأ یس يک  بدين و یلس خوا رمیخود، 

دين جديد، هر چس کس باشد، آشکارا با شريعر ا الم در تعارض بود و اين امر 
Roy, 1984: 133- ;140)هايی را در میان علما و صوفیان برانگیخر واکن 

181-Ahmad, 1964: 167)،  ،بخصوصافزون بر اين، اک رشاه با پیروان  اير اديان 
او هندوان را از پرداخر جزيس معاف کرد و بس کرد، با هندوان، با تسامح و مدارا رفتار می

ب دوان را بس مناصنآنها اجازه داد معابدشان را تعمیر کنند يا معابد جديدی بسازند، حتی ه
ک: نگماشر، در اين زمان ترجمۀ آثار هندويی بس زبان فار ی رواج يافر )دولتی نیز می

آمیز هندوان با مسلمانان در زمان جهانگیر همزيستی مسالمر (،26-52 :4322مجت ائی، 
محمد داراشکوه، پسر شاهجهان، شاهزادۀ عارف مسلکی بود و شاهجهان نیز ادامس يافر، 

های خود از همسانی مجمع ال حرينکس رابطۀ خوبی با حکمای هندو داشر، او در ر الۀ 
( هر چند در اين 54-4 :4324داراشکوه، نک: گويد )یا الم و دين هندويی  خن م

 :4322 ،)شايگان س ا رابايی نداشتانگارانس زده و گاه  ادههای شتابگیریمسیر از نتیجس
66،) 

گورکانی، در مدارا با پیروان ديگر اديان   ب بروز   الطینهای  یا رباری 
و  های دينیهايی در میان برخی از علما شد تا آنجا کس موضوع احیاء  نرنگرانی

اهد ش در مکتوبات اين عهد افتاد، از اين رو، دوباره بر  ر زبان بازگشر بس  نر  لف
نی ن ود کس موجب نگرا های  الطین تنها چیزیحضور پررنگ غزالی هستی ، اما  یا ر

شد، بلکس نفوذ آداب و آراء هندوان در برخی از مشايا صوفیس نیز بس مثابس بدعتی علما می
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ی                               صوفیان( کس غال ا  خودشان بس يکگشر، اين علما )يا بیان ديگر عال خطرناک تلقی می
س ن ودند، یانهای صوفهای صوفیس وابستگی داشتند، در پی از میان برداشتن  نراز  لسلس

و همسدر پی ن، ، در واقع، آناگری داشرمخالف آدابی بودند کس رنگ و بوی اباحسبلکس 
ها عراز بدخوا تند کس تصوف را می بدين ترتیبو  بودند با شريعر طريقرکردن 
يان قاره، در اين دوره از ق ل بیشتر نما، از اين رو، بايد گفر نفوذ غزالی در ش سبپیرايند

شد و در دو جن س جريان يافر: يکی در تدوين موازين شريعر برای احیای  نر اصیل 
 ا المی و ديگری در پیوند طريقر با شريعر، 

بود، ق(  4431-224شیا احمد  رهندی ) صوفیانعال يکی از مشهورترين اين 
در  لسلۀ « احمديس»يا « مجدديس»، مو س طريقۀ «مجدد الف ثانی» رهندی معروف بس 

دانسر، و در پی ج ران نقش ندی بود کس همچون غزالی خود را مجدد دين می
های اک رشاه بر  نر ا المی وارد آمد، از اين رو، هايی بود کس در اثر  یا رخسارت

شرح احوال شیا احمد، بس د ر مريدان  ث ر شده  اش احیاء دين بود،هدف اصلی
حضرات )اثر محمد هاش  بدخشانی کشمی( و  زبده المقاماتکتاب در  ،ا ر، از جملس

                                       احمد در  رهند  پنجاب تولد يافر و تحصیل  )اثر بدرالدين ابراهی   رهندی(، القدس
فر مختلف هند  عل  را از کودکی نزد پدرش، شیا ع داالحد، آغاز کرد و  پس بس نقاط 

فقس پرداخر و در جوانی بس  تحصیلحديث و  ا تماعو نزد ا تادان مختلف بس  نمود
احمد از همان دورۀ کودکی بس وا طۀ (، 462-462 :4346  مر ا تادی ر ید )کشمی،

-24مان، )ه گرفرپدرش، کس از مشايا طريقۀ صابريس چشتیس بود، با تصوف نیز انس 
(، اما واقعۀ مه  زندگی او، ديدار با خواجس محمد باقی باد، خلیفۀ خواجس محمد 26

شود و بس او در همان ديدار نخسر مجذوب شیا باقی باد میخواجگی، در دهلی بود، 
ماند و از وی اجازۀ کند، مدتی در خانقاه شیا مید ر او خرقۀ نقش نديس را بر تن می

   (، 452، 432)همان،  دگیرمیارشاد 
، شهر آگره )اک رآباد( مرکز حکومر اک رشاه بود و کسانی شیا احمد      ِجوانی         ِدر زمان 

چون شیا م ارک ناگوری و دو فرزندش ابوالفضل و ابوالفیض در شکل دادن بس 
قل  و  کوشید اربابهای دولتی و دينی اک رشاه با او همکاری داشتند، اک رشاه می یا ر
از نقاط مختلف بس پايتخر جذب کند، از اين رو، مجالس درس و بحث در آن هنر را 

اما شیا احمد از همان جوانی بس اين (، 12 :4322ی، ئاوقات رونق فراوان داشر )مجت ا
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داد و مخالفر خود را چس بصورت شفاهی و چس در ها روی خوش نشان نمی یا ر
 کرد،مکتوبات  آشکار می

ا ت درخوا ر کرده بود احمداز  آمده ا ر ابوالفضل المقاماتزبده در  کس ط ق آنچس
فضل ابوال بس مالقات، از اين رو، شیا احمد بس دفعات در تألیف آثارش بس او ياری ر اند

 ،ديدارهااين ، در يکی از کنندموضوعات مختلف علمی با ه  گفتگو  تا دررفر می
تابد کند، شیا احمد اين  خنان را بر نمیشان بس نیکی ياد میابوالفضل از فال فس و عل 

           ِ                 کند کس علوم  فال فس بس دو بخ  امام غزالی چنین نقل می المنقذ من الضاللو از ر الۀ 
د، نخسر علومی چون هیئر و نجوم و طب کس فال فس آنها را از  خن نشوتقسی  می

 4آيداند و دوم علومی چون رياضی و امثال آن کس بس کار دين نمیان یاء اقت اس کرده
حمد شیا ا«، غزالی نامعقول گفر»گويد کس (، ابوالفضل در پا ا می434 :4346 )کشمی،

 رمدتی دکند و شود و مجلس را ترک میاز اهانر ابوالفضل در حق غزالی خشمگین می
فر تد و از او دن ال  میبس را شود تا اينکس ابوالفضل کسیمجلس او حاضر نمی

نويس در نقل مالقات ابوالفضل (، فارغ از م الغۀ مقامات436کند )همان، عذرخواهی می
ايخی های مشگیری انديشسنمايانگر تأثیر غزالی در شکل، اين گفتگو جوان          ِبا  رهندی 

 چون شیا احمد ا ر، 
تأثیر  را تألیف کند، ث ات الن وها                                               ظاهرا  اين گفتگو  رهندی را بر آن داشر تا ر الۀ 

، (Friedmann, 1971 :5)                                   غزالی بر اين ر الس کامال  مشهود ا ر المنقذ من الضالل
هايی کس                                                                    رهندی در مقدمۀ کتاب از وضع ناگوار  نر ا المی در هند  آن عصر و بدعر

لسفس فکند و مس ب اصلی اين وضع ناگوار را گراي  بس در عهد اک رشاه واقع شد ياد می
با  را اشم احثس ماجرای (،  پس46 :6444 دارد ) رهندی،و کتب حکمای هند بیان می

 آن شخص مدعی بود بس گفتۀ شیا احمد، ،کندنقل می ،دربارۀ موضوع ن وت ،شخصی
کس اصل ن وت برای مصلحر جامعس و اصالح امور ظاهری و دور داشتن مردم از نزاع و 
مشاجره ا ر ولیکن با نجات اخروی ارت اطی ندارد، آن شخص برای اث ات قول  بس 

را در  «نجیات  م »گويد اينکس امام غزالی کند و میاشاره می احیاء علوم الدين اختار کتاب 
قرار نداده، دال بر اين ا ر کس « ع ادات»بع                                 جزا آورده ا ر و آن را جزئی از ر بعی م  ر 

ر دانسرأی بود و ع ادات بدنی را موجب نجات اخروی نمیغزالی نیز با فیلسوفان ه 
کند و  عادت اخروی را در )همانجا(،  رهندی ادعای اين شخص را بس شدت رد می

ن گويد و چنی خن می احیاءآنگاه دربارۀ کتاب  داند،گروی متابعر کامل از ان یاء می
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 ختصاص داد بس اين دلیلای بس ع ادات اکند: اينکس امام غزالی بخ  جداگانسا تدالل می
قايق و بس بیان ح کردندها اين موضوع را بس صورت ت عی در آثارشان مطرح می          بود کس ف ق
س ا ر، در حالیکبوده واهر اعمال پرداختند، چرا کس هدف اصلی آنان پرداختن بس ظآن نمی

امام غزالی میان شريعر )امور ظاهری( و طريقر )امور باطنی( جمع کرده ا ر )همان، 
کند، دربردارندۀ نکتۀ (، اين گفتگوی  رهندی با شخصی کس هويت  را فاش نمی43

شد و علما برای مختلف تفسیر می اشکالمهمی ا ر، اينکس در آن عهد آراء غزالی بس 
 کردند،ث ات دعوی خود بس غزالی ا تناد میا

 ر الس در رد روافضر الۀ ديگر شیا احمد کس يادآور برخی از ر االت غزالی ا ر، 
شود بس غائلۀ حملۀ ع داد خان ازبک بس مشهد و نگارش اين ر الس مربوط میا ر، 

خان کس ، ع داد ه بودصدای اعتراض علمای مشهد را بلند کرد های او کسغارتگری
س کس ب دهدفرمان میهای ماوراء النهر                                 س اعمال خود مشروعیر ب خشد بس ف قخوا ر بمی

ای مشهد و حوالی آن را دارالحرب اعتراض علمای مشهد پا ا دهند و آنان نیز در نامس
خواندند و شیعیان آنجا را کفار دانستند کس گرفتن جان و مالشان حالل ا ر، موالنا محمد 

علمای مشهد با ا تناد بس آيات و روايات و احاديث پا خی شايستس بس نامۀ  ر تمداری از
يک (، هیچ12 :4322؛ مجت ائی، 322-4/322 :4354 )ا کندربیگ، دهدمیآمیز آنان اهانر

ها و ا تنادات ر تمداری پا ا گويند، از اين از علمای ماوراء النهر نتوانستند بس ا تدالل
رد  رر الس دتا اينکس خ ر بس گوش شیا احمد  رهندی ر ید و او  پا ا ماندرو، نامس بی

جاج لحاظ قدرت احتاين ر الس اگرچس بس را بس عنوان پا خی بدان نامس تألیف کرد، روافض
پايس شمرد، اما يادآور برخی از توان آن را با آثار غزالی ه ای قوی نیسر و نمیر الس
زالی کس غمستظهری )معروف بس  فضائح ال اطنیسهای غزالی ا ر، بخصوص ر الۀ رديس

                                                                             آن را در رد ا ماعیلیس نگاشر(، غزالی در اين ر الس ف ر ق مختلف باطنیس، از جملس 
( و 42-44 :4321برد )غزالی، و ،،،، را نام می« ا ماعیلیس»، «بابکیس»، «خرمیس»، «قرامطس»

رۀ موضوع خالفر و امامر از نیز دربا نهايرکند، در  پس آراء آنان را طرح و نقد می
 اشۀ ر الس رهندی نیز در مقدم ،(665-422)همان،  گويدديدگاه اهل  نر  خن می

 تا:یبروافض را آشکار کند ) رهندی، « فضايح و شنايع»گويد کس بر  ر آن ا ر کس می
کند می شروع« بیانیس»و « کاملیس»برد از مختلف شیعیان را نام می يف پس طوا (،43برگ 
بس موضوع  نیز در ادامس(، 63-41همان، ر د )می« امامیس»و « ا ماعیلیس»، «زيديس»بس و 
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از فار ی  )نک: ادامس مقالس( شاه ولی اد دهلوی اين ر الس را پردازد،خالفر و امامر می
 ،کرده ا ربس عربی ترجمس 

هايی ا ر کس او از مهمترين اثری کس از شیا احمد باقی مانده ا ر، مجموعس نامساما 
ای بود کس او برای نگاری شیوهنوشر، نامسق خطاب بس افراد مختلف می 4442 ال 

اصالح وضعیر دينی جامعس و احیاء  نر اصیل ا المی انتخاب کرده بود، بسیاری از 
های خود را يگران ا ر، کس در ضمن آنها انديشسدر پا ا بس ا تفسارات د هااين نامس

آوری شده و ، جمعمکتوبات امام ربانیها در  س مجلد، با عنوان کند، اين نامسمطرح می
در خالل اين مکتوبات شیا احمد بس هر مکتوب با شماره و عنوان مشخص گشتس ا ر، 

 در ،از جملس کنی ،می کند کس در اينجا بس چند نمونس اشارهکرات بس غزالی ا تناد می
 را، (25: 4321، همو؛ 344-342: 4325)غزالی،  تهافر الفال فسدر  مکتوبی رأی غزالی

(، اين نامس در 615ش  /4: 4322) رهندی،  کندتأيید می ،6 ینادر خصوص تکفیر ابن
کس بس  ر ا ینا خطاب بس ابو عید ابوالخیر  خن ابن بارۀدر پا ا بس ا تفساری در واقع

شیا احمد نخسر مقام  «،ی از ا الم مجازیآ ی در کفر حقیقی و برآ در»او گفتس بود 
 پس  «،کس مقام فنا ر،،، ا ر  اثنینیر عرف»گويد آن کند و میکفر حقیقی را تعريف می

خ ر بی ا ر «کفر حقیقی»رای وکس  «ا الم حقیقی»زند کس او از مقام  ینا طعنس میبس ابن
 :يدگوآنگاه می ،ا ر «مقام بقا»همان  از نظر شیا احمد، «ا الم حقیقی»مقام  ،ا ر بوده
را از  حقیقر اوال ی ینا ا ر کس بس ا الم حقیقی داللر ننموده و فنظری ابناز کوتس»

مجازی الم بلکس او از ا  ،از روی عل  و تقلید گفتس و نوشتس ،کفر حقیقی ه  نصی ی ن وده
 پس بس تکفیر امام محمد غزالی  ،«های فلسفی ماندهر خرخشسه  حظ وافر نگرفتس و د

ی اصول مناف  ینا[]=ابن الحق کس اصول فلسفی اوو» گويد:کرده می ینا اشاره در حق ابن
  )همان(، «ا الم ا ر

ول پردازد، نخسر از  س خلیفس امی بیان فضايل خلفای راشدين در مکتوبی ديگر بس
 ساد عن حضرت امیر رضی» :گويدمی خن  )ع( علی کند آنگاه از فضايل امامياد می
ال و اوتاد کس از اولیای مقام اقطاب و ابد بیرتر د ،،،ان کس حامل بار والير محمدیچون
امداد و اعانر آن  بسمفوض  ،والير در ايشان غالب ا رت و جانب کماال ،دانعزلر

 ،قطب مدار ا ر زير قدم او ر قطب االقطاب کس ر  ،ا ر ]=امیرالمومنین[ حضرت
« اندشريک ساد عن نیز در اين مقام با حضرت امیر رضی ینحضرت فاطمس و امام ،،،

 پس وجود آمدهبس در ادامس شیا احمد در بیان اختالفات ،(654/ ش 4: 4322) رهندی، 
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( 2/ 6: تابیغزالی، ) 3کندرا تکرار می احیاء علوم الديندر  رأی غزالی از مرگ عثمان
لیکن » :گويدمی ،گیرددر نظر می )ع( جانب حضرت علی درضمن آنکس حق را  يعنی

پس  ،،، مالمر دور ا ر و از مواخذه مرفوع خطای اجتهادی ا ر از ءاچون اين خط
 ازعاتمن پس در باب  ،«باشدنمیلیل درحق محاربان حضرت امیر جايز ضتفسیق و ت

 امام غزالی رحمس اد تصريح کرده کس آن منازعات بر» :گويدمی  )ع( علیبا امام  معاويس
 ساد عن رضی خالفر حضرت امیر ءامر خالفر ن وده بلکس در ا تیفاء قصاص در بد  ر
ر عقايد کالمی ببعضی از »بیان  ، در مکتوبی ديگر بس(654/ ش 4: 4322) رهندی،  «بود

باورهای اهل  نر دربارۀ ا ماء و پردازد، در اينجا می«  نر و جماعروفق آرای اهل
کند و بر عقايد مخالف با آن، بس خصوص بس صفات الهی و  اير اصول دين را بیان می

مای عل :گويدقدم و ازلیر خداوند می اشاره بس در           تازد، مثال اقوال فال فس، بس تندی می
 ،انددهنمو ا ر تکفیر قائل گشتس عالو                           بس قدم و ازلیر غیر حق جل  کس هر کس» لف 

س قائل ا ر ک  ینا و فارابی و غیر ايشان نمودهیر ابنفين راه تکا  ره از سامام غزالی قد
/ 4: 4322) رهندی،  «ندابس قدم عقول و نفوس اند و بس قدم هیولی و صورت گمان برده

 نالمنقذ مو با اشاره بس  تازداين نامس نیز بس فال فس میاز گر دي فقراتیدر  ،(622ش 
از » را فال فسعل  نجوم و عل  تهذيب اخالق  ،عل  طبکند کس تأکید میغزالی  ضالللا

  ،اند« کتب ان یاء ماتقدم  رقر کرده
لی غزاخواند، اما چنانکس پیشتر بیان شد،  رهندی نیز همچون غزالی خود را مجدد می

کند: می ياد مجدد در هر قرنحديث ن وی در خصوص ظهور از  الضالل من المنقذدر 
( و با اشاره بس 465 :4321 ،غزالی« )ئساعلی رأس کل م اد   حانس باحیاء دينس و قد وعد»

شیا احمد نیز در مکتوبات  بس اين خواند،                                ق تلويحا  خود را مجدد آن قرن می 122 ال 
تمايز قائل  )=  ده( مائس   د       و مجد  )= هزاره( الف   د                   ال تس او میان مجد کند، حديث اشاره می

گويد ، او می(1/ ش 6: 4322) رهندی، داند شود، و مقام مجدد الف را باالتر میمی
 مشکات انوار»مجدد علم  ورای  اير علما ر چرا کس آن عل  را بس وراثر و ت عیر از 

دريافر کرده ا ر )همان(، شیا احمد در برخی ديگر از مکتوبات  نیز بس « 1ن وت
، 624، 631/ ش 4: 4322 رهندی، کند )از جملس نک: های احیاگر دين اشاره میويژگی
هايی را در دربار معروف شد نگرانی« مجدد الف ثانی»بس باری اينکس شیا احمد (، 344
کند، را بس زندان بیافجهانگیر مدتی وی موجب شد                                 برخی از علما برانگیخر و نهايتا در و 
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س اثر ن ود چرا کس اين موضوع بهای ضدشیعی شیا احمد نیز در اين امر بیال تس نوشتس
                     آمد و نهايتا  موقعیر مذاق زعمای شیعس کس بس شه انو نورجهان نزديک بودند خوش نمی

ما چنانکس در ادامس خواهی  ديد، ، ا(54 :4322)مجت ائی، او را در دربار بس خطر انداخر 
 ،ع شدواقبعدی گورکانی   الطینهای شیا احمد بود کس مق ول ط ع                   نهايتا  اين ديدگاه

آمیز از گفتن  خنان شطح ،بر خالف غزالی ذکر اين نکتس ضروری ا ر کس شیا احمد،
، از جملس خود را جامع والير مو وی و والير محمدی در حق خود پروايی نداشر

والير ابراهیمی بس والير »دانسر کس شمرد يا مقصود از آفرين  خود را در آن میمی
: 4322) رهندی، « محمدی منص غ گردد و ص احر يو فی با مالحر محمدی بیامیزد

ر مشايا ا اس عرفان او، همچون  اي باری ،(22، 2/ ش 6؛ همان، 25، 21/ ش 3
ربی او با ابن عاصلی چون و چرا از  نر و شريعر بود، اختالف نقش نديس، پیروی بی
 ،دانسربود کس شیا احمد آن را مغاير با شريعر می« وحدت وجود»نیز بر  ر موضوع 

د و او را رکبس رغ  اختالف نظر با ابن عربی، همواره از او با احترام ياد می با اين همس،
 (،622/ ش 4: 4322) رهندی،  سرداناولیای مق ول میدر زمرۀ 

 رأیها با او ه از جن س برخیصوفی ديگری کس با شیا احمد  رهندی معاصر و در 
 در دهلی متولد شدع دالحق  ق( نام داشر، 4456 -252بود ع دالحق محدث دهلوی )

بس  ق 225 در  ال ،تحصیالت ابتدايی را گذراند ،الدين یف ش،در کودکی نزد پدر و
ادری او در طريقر ق ۀد تور پدر بس شیا مو ی گیالنی قادری د ر بیعر داد و خلیف

پور شد و در دربار اک ر شاه گورکانی با مشاهیری چون از چندی عازم فتح پس ،شد
اما  رانجام دربار اک ر شاه را ترک گفر زيرا  ديدار کرد،نی ؤع دالقادر بدا و یفیضی دکن

 :4322 ؛ بداؤنی،22 :4622)ع دالحق محدث دهلوی،  پنداشردعان در دين میتز م او را ا
تقی اد مولی  پس بس مکس و مدينس رفر و مجالس مشايخی چون ع دالوهاب بن  (،3/22

ندی  شبا خواجس محمد باقی باد نقاز بازگشر بس هندو تان  پس ،قادری را درک کرد
 اتیهای مختلف علوم ا المی تالیفدر حوزه لحقع داو از او خرقس گرفر،  ديدار کرد

لد بس جکتابی ا ر در هفر  ۀمشکاال حشرفی لمعات اشعس اترين اثر او مه  ،ا ر داشتس
خود اين کتاب را بس عربی با تفصیل بیشتر در ده جلد او ، زبان فار ی و در عل  حديث

یز در کالم کتابی ن، المصابیح ۀامشکالتنقیح فی شرح لمعات با عنوان  ،ا ر ترجمس کرده
ع دالحق نیز همچون شیا احمد  ،يقاناال ۀتقوييمان و االتکمیل عنوان ا و عقايد دارد ب

 بس مدارج الن وهدر ر الۀ  اوهای راه يافتس در دين بود،  رهندی در پی اصالح بدعر
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کند، گلس می« اين روزگار راه يافتس 5در مزاج بعضی درويشان مغرور»تلخی از انحرافی کس 
ی را غزال احیاء علوم الدينهايی از او نیز بس آثار غزالی توجس داشتس ا ر، چنانکس، بخ 

از  ای، اين ر الس در واقع خالصسآداب الصالحینکرده ا ر، با عنوان  بس فار ی ترجمس
اکل و نکاح و ا ر کس در هفر باب تدوين شده ا ر: آداب  احیاء« معامالت»بخ  

 صح ر و اخوت، قرابر و رح ، عزلر و  فر، امر بس معروف و نهی از منکر )حسنی،
   (،342 :4322 ؛ نوشاهی،5/644 :4326

 ر الۀر داو کرد، نیز از مخالفان فلسفس بود و بشدت اشتغال بدان را منع میع دالحق 
 :ندکاين عل  ياد می تلخی از آشنايی مسلمانان بابس ینطريقال عال حرين و جام جمر
ل  اد ظهور عفتکس در دين ا الم و اعتقاد  لف ا سترين نازلصعبترين حادثس و  خر»

فلسفس و ترجمس وی بلفظ عربی بود کس در زمان بعضی خلفای ع ا ی واقع شد و مخالفان 
 (،2 تا:بی)ع دالحق محدث دهلوی،  «را د تاويزی و دشمنان را آلر حرب به  ر ید

مام اکند، از جملس از آنگاه از علمايی کس بس ابطال اقوال فیلسوفان م ادرت کردند ياد می
پرداختن بس فلسفس حتی  ،با اين حال (،2-2امام فخر الدين رازی )همان، و  محمد غزالی

ای ديگر در اشاره بس ناکارآمدی عقل داند )همان(، در فقرهبرای رد آن را نیز جايز نمی
ترين موجودات محسو ات ا ر و روشن ظاهرترينگويند  ز عقل خود چسا» گويد:می

« دنکما در دريافر حقیقر آن  رگردانعقال از متکلمین و ح رمحسو ات اجسام و تمام
(، اشاره بس ناکارآمدی عقل در درک محسو ات يادآور  خن غزالی ا ر در 44)همان، 
 ، (54-54: 4321)غزالی، کشد آنجا کس وثاقر ادراک حسی را بس چال  می المنقذ

ف قرع اال ماع باختالع از ع دالحق باقی مانده ا ر با عنوان  ما درباب ای نیزر الس
های او بس خواجس يکی از نامس اين ر الس در واقع ،اقوال المشايا و احواله  فی السماع

جواز  موضوع ر الس دربارۀ ،ا ر ههای او چاپ شدنامس سا ر و در مجموعباقی باد 
 ،شیا ع دالقادر ،امام احمد حن ل ،امام غزالی ،در آن از جنید ا ر و  ماع و آداب آن

اجس خو ،خواجس بهاءالدين نقش ند ،دوانیغجخواجس ع یداد  ،ابويعقوب يو ف همدانی
ها الدين  هروردی و جز آنابشه ،مجدالدين بغدادی ،الدين ک رینج  ،ع یداد احرار
ع دالحق اگرچس بس حرمر  ماع قائل نیسر  (،4521 :4354 )منزوی، ا رگواه آورده 

(، 16-62 :4622ع دالحق محدث دهلوی، داند )اما پرهیز از آن را بس صالح نزديکتر می
بنابراين چنانکس مالحظس شد، او در پی آن بود کس طريقر صوفیان را با شريعر ا الم 
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ن ود، او ع ارت « وحدت وجود»همسو کند، ال تس ع دالحق بر خالف  رهندی مخالف 
کند و آن را از قول پدرش نقل می« همس از او ر و همس بدو ر و همس او ر»فار ی 

-626داند )همان، مايانگر توحید حقیقی میرا بهترين  خن درباب وحدت وجود و ن
 (،321 :4322 ؛ آزاد صفائی،624

در اواخر عمر شاهجهان، پنجمین شاه گورکانی، میان فرزندان او بر  ر باری، 
در زيب با از میان برداشتن رقی ان بر تخر پافتد، اما  رانجام اورنگاش اختالف جانشینی

داشر، او از  تفاوتبا برادر خود  جهراز هر  نشسر، داراشکوه، فرزند ديگر شاهجهان
کوشید با گذر از ظواهر، باورهای مسلمانان و هندوان را بس ه  صوفیان قادری بود کس می

داد، و بسیار اهل تسامح و نزديک کند، از اين حیث، راه جدش، يعنی اک رشاه را ادامس می
از اين رو، جای آمد، اقوال امثال شیا احمد  رهندی بس مذاق  خوش نمی و مدار بود

وجوه  و بس دانسردر زمرۀ اولیاء میو  يک صوفی غزالی را شگفتی نیسر کس داراشکوه
غزالی  ای کوتاه ازخود در فقرهاالولیای   فینسدر  فقهی و کالمی غزالی عنايتی نداشر، او

گويد کس او در تصوف بس شیا میخواند، می« ی وقر خوداعل  علما»کند و او را ياد می
 (،622 :4253 ابوعلی فارمدی انتساب دارد )داراشکوه،

  رهندی زيب بس طريقر نقش ندی ارادت داشر، طعن شديد شیا احمداما اورنگ
افتاد، زيب خوش میها کس تو ط فرزندان  نیز دن ال شد، بس مذاق اورنگبر ضد بدعر
 تگیری دينی بر روش تساهل وزيب بر داراشکوه بس معنی غل ۀ  خاورنگ در واقع غل ۀ

                                     زيب آثار غزالی کامال  مق ول بوده ا ر، (، در عصر اورنگ53 :4322بود )مجت ائی،  تسامح
اند کس گفتس اند، از جملسهايی نیز از گراي  شخص شاه بس غزالی نقل کردهحکاير
 ای  س روز با او مالقاتزيب میر  ید محمد قنوچی را بس اک رآباد طل ید و هفتساورنگ

زيب خواند، اورنگرخی کتب ديگر را میو ب کیمیای  عادتو  احیاء علومداشر و نزد او 
 :4326 نمود )حسنی،کرد و او را ا تاد خطاب میمیر ید محمد را بسیار تکري  می

(، موالنا نظام الدين برهانپوری، از اکابر فقهای حنفیس، 4/342 :4324 علی،؛ رحمان2/655
اء احیجلس درس کرده بود نیز م الفتاوی الهنديسزيب او را مسئول گردآوری کس اورنگ
اند کس شیا محمد أنور (، حتی نقل کرده5/133: 4326داشر )حسنی،  علوم الدين

زيب اهدا کرد کس شاه از دريافر آن ای بس د تخط خود غزالی بس اورنگالگوپاموی ر الس
منتخب  با عنوان کیمیای  عادتای از گزيده(، 2/622 :4326 بسیار خوشنود شد )حسنی،

ن اي خاتمس تاريا نگارشنويس در نیز برجای مانده ا ر کس خالصس  عادت کیمیای
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 :زيب گزيدمنويسد کس آن را بس د تور اورنگو می کندذکر می ق 4422 منتخب را  ال 
 :4354 )منزوی،« ارکان کیمیا ۀخالص دخر اگفت /تاريا  ال خوا ت  اين انتخاب را»

6134)، 
ع دالحق محدث دهلوی، نیز  شاگردانق(، از  4425)و  الدين نقش ندی خواجس معین

زيب بس اورنگق  4423در  ال نوشتس و آن را غزالی   عادت کیمیایای متأثر از ر الس
يک مقدمس و خاتمس  ،در چهار رکن نام دارد کنز السعادهاين ر الس کس  تقدي  کرده ا ر،

اعتقادات و م حث خالفر  -4اند از ارکان کتاب ع ارت ،ا رتدوين شده خاتمس الو خط 
و معجزات پیام ر و خلفای  يصفضیلر و خصا در -3،،،  در فقر -6 ( نر با ديد اهل)

 ،بستو ،توکل ،فقر و زهد ،قرائر قرآن ،عل  و عمل)تصوف و اخالق صوفیان  -1راشدين 
 (،4242، همان) ( ماع و وجد ،عزلر بخل، ،ا خ ،رضا ،مح ر جوع،

دهلوی در عصر اک رشاه آغاز  ع دالحقباری جن   اصالحی کس احمد  رهندی و 
ق( دن ال شد، او پسر  4422-4441وا طۀ شاه ولی اد )از آنها بس پسکردند يک قرن 

زيب بود، کسی ق(، عال  و صوفی عصر اورنگ 4434-4453شیا ع دالرحی  دهلوی )
همکاری داشر، ال تس شیا ع دالرحی  پس از مدتی  فتوای عالمگیریکس در تدوين کتاب 
ع دالرحی  در دهلی  کند،گیرد و عمرش را وقف تدريس میمی از کار دولتی کناره

شاه ولی اد نخسر نزد پدر  ،معروف شد «سمدر س رحیمی»ای داير کرده بود کس بس مدر س
ال تس از  ،دش ،خواجس باقی باد ۀشاخ ،بس وا طس پدر وارد  لسلس نقش نديسو  ديدتعلی  
مطالعۀ س و در آنجا ب کرد پس بس مکس  فر  ،نیز خرقس گرفر سشتیچهای قادريس و  لسلس

و باقی عمر را صرف  گشرد و  رانجام دوباره بس دهلی بازشعلوم ا المی مشغول 
الم و ک ،حديث ،قرآنتدريس اد شاه ولیاصلی  اولويرال تس  ،نمودتدريس و تألیف 

 ,Rizvi) خود را اصالح کند عصرجامعس ا المی  خوا ربود و از اين طريق میعرفان 

215-1980: 213،) 
تاب ک اومهمترين اثر مختلف علوم ا المی تألیفاتی دارد، های شاه ولی اد در حوزه

يک  و )بس عربی( ال ازغس بدورا ر، کس او خودش آن را يک بار با عنوان  حجس اد ال الغس
اين ، (Ibid., 278) خالصس کرده ا ر )بس عربی و فار ی( التفهیمات الهیسبار با عنوان 

کتاب از دو بخ  تشکیل شده ا ر، بخ  نخسر دربارۀ احکام شريعر و بخ  دوم 
کس در اين بخ  بس شرح مقاصد اخالقی و معنوی  شريعر ا ر،احکام       حکمر     ِشرح 
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شیوۀ (، 32-32 /4 :4162شاه ولی اد، پردازد )میکس در پس احکام ظاهری نهفتس ا ر 
غزالی ا ر و شاه ولی اد در چندين فقره بس  احیاء علوم الدينتألیف اين کتاب يادآور 

 (،Rizvi, 1980: 278) کندغزالی ا تناد می
های شاه ولی اد مقابلس با تهديدهای خارجی از راه اتحاد مسلمانان يکی از دغدغس

صاری جای تقلید انحکرد شخص بسبرای جلوگیری از تفرقۀ مسلمین توصیس میبود، او 
از يک مذهب فقهی، منتخ ی از تعالی  مذاهب چهارگانس فقهی را د تور کار خود قرار 

توان اختالف موجود می« اجتهاد»مجدد باب  ه شدنوا طۀ گشود، او معتقد بود بسدهد
مخالفر با در واقع، ، (Metcalf, 1982: 38) میان مذاهب مختلف فقهی را ک  کرد

شاه ولی اد ا ر کس آن را بر م انی  خنی از غزالی  ۀمهمترين نظري «تقلید از مذاهب»
وار شناختی از وضعیر ناگ، تحلیلی آ یباحیاء علوم الدينغزالی در  ا ر، هکرد ا توار

خلفا گويد در عهد خلفای راشیدين، از آنجا کس دهد، او میفقس در عصر خود ارائس می
عال  بودند نیازی بس فقیهان ن ود، اما پس از آنها خلفايی بر مسند خالفر نشستند  خود

بس  امرا و  الطین       ِن نیاز ، ايندبس فقها نیازمند شداز اين رو، کس ا تحقاق آن را نداشتند، 
، ونده شو بس ورطۀ فساد کشید منزل کند فقیهان در دلدنیا              ب شد ح ب ک  فقها ک 

جويی فن مناظره و مجادلس در بین آنها رونق گرفر و هر فقیهی از رفتس برای برتریرفتس
غزالی  اين تحلیلشاه ولی اد  (،24-4/24 :تابیکرد )غزالی، مذهب فقهی خوي  دفاع می

و  «تقلید محض»رواج  و (626-624/ 4: 4162کند )شاه ولی اد، را در کتاب  نقل می
 (،623-4/626)همان،  خواندمیرا از ديگر مفا د فقیهان هاد تجدور شدن فقها از تفکر و ا

شاه ولی اد برای مقابلس با تقلید کورکورانس، قرآن را بس فار ی ترجمس کرد تا در 
قرآن  ،و شاه ع دالقادرد ترس همس مردم قرار بگیرد و بعدها دو پسرش، شاه رفیع الدين 

های کوشید  لسلس، شاه ولی اد می(Ahmad, 1964: 206را بس اردو برگرداندند )
نزديک کند، او برای آشتی دادن طرفدارن شیا احمد با مدافعان ابن صوفیان را نیز بس ه  

نیسر، اختالف موجود « وحدت شهود»و « وحدت وجود»گفر کس تفاوتی میان عربی، می
 /6 :4355 ،شاه ولی اد) گويندفقط لفظی ا ر و هر دو نظريس از يک حقیقر  خن می

د، او  لوک کرو  نر بسیار تأکید می صوفیان از قرآن پیرویشاه ولی اد بر ، (642-632
ز س انچند نمواز داند و  پس را  لوکی بر م نای شرع و مق ول می« طائفس جنیديس»
 /4همان، )کندآراء و اعمالشان انتقاد می برد و ازند نام میاههايی کس گمراه شد«طائفس»

ی  افراطی شیوخ تصوف و زيارت ق ور بزرگان و نذر و ظاد تعشاه ولی(، 443-445
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ران پر تی و متأثر از کافترين بیماری زمانس خود و برها را بايد بزرگقربانی برای آن
  (،516: 4322آبادی، خندق ؛21-23، 15/ 6، همان) آوردهندو بس شمار می

با اشاره بس حديث ن وی دربارۀ  الخلفاء سخالف عن الخفاء سازالشاه ولی اد در کتاب 
 :بردهای پی  را اينگونس نام میظهور مجدد دين در هر قرن، مجددين  ده

 و شد واقع همچنان و شد خواهد پیدا مجددی سمائ هر رأس بر آنکس از دادند خ ر و»
 بن عمر اول مائس بر آمد پديد ،نمود دين احیای نو  ر از کس مجددی مائس هر  ر بر

 عیشاف ثانیس مائس بر و نهاد بنیاد صالحس ر وم و انداخر بر را ملوک جور ،ع دالعزيز
  نر هلا قواعد احکام اشعری ابوالحسن ثالثس مائس بر و کرد فقس تفريع و اصول تأ یس
 عل  احکام ايشان غیر و 2بیهقی حاک  رابعس مائس بر و کرد هامناظره م تدعان با و نمود

 مائۀ در و آوردند فقهیس تفريعات ايشان غیر و  2(ا فرائینى)  ابوحامد و نمودند حديث
 میان از و آمیخر ه  بر را کالم و تصوف و فقس و کرد پیدا جديد راهی غزالی خامسس
 امام و کرد کالم عل  اشاعر رازی امام  اد س مائۀ در و خا ر، بر نزاع فنون اين حقائق
 «ا ر آمده شده پیدا مجددی مائۀ هر  ر بر حال تا همچنان و ،فقس عل  احکام 2نووی

معرفی          عهد  خود خود را مجدد  التفیمات االهیساو در کتاب  ،(6/144: 4131)شاه ولی اد، 
بس کرات بس مکاشفاتی کس بر وی  ديگرش در آثار و (22/ 4: 4355)شاه ولی اد،  کندمی

یا و کس وظیفۀ اح ه بودمسل  شداو بر اين مکاشفات  اثربر        ظاهرا   کند،واقع شد اشاره می
 نعمر عظمی بر اين ضعیف: »گويدای می، چنانکس در فقرهانداصالح دين را بس وی  پرده

)شاه  «آن ا ر کس او را خلعر فاتحیر دادند و فتح دوره بازپسین بر د ر وی کردند
 (،422: 4345ولی اد، 
ی  ید مرتضوا طۀ شاگردان شاه ولی اد ادامس يافر، توجس بس آثار غزالی بسباری 

اتحاف الساده ق( کس کتاب معروف  4645-4415محمد بلگرامی معروف بس زبیدی )
را در بیسر جلد نوشتس ا ر، مدتی در دهلی شاگرد  المتقین بشرح احیاء علوم الدين

 نی،)حس شدو در شهر زبید مقی   کردهاجرت بس يمن م بعدهاشاه ولی اد بود، ال تس او 
 گرايانۀ اوهای اصالحاخالف و مريدان شاه ولی اد انديشسافزون بر اين، (، 2/121 :4326

کس پدر شاه ولی اد تأ یس « مدر ۀ رحیمیس»را در  دۀ نوزده  میالدی دن ال کردند، 
ر آن دکس  «بنددئودار العلوم »ازجملس  ،شد نوينمدارس دينی  تأ یس از زمینسکرده بود 

ها بر شد، مسلمانان تجددگرای اين عهد، کس تسلط انگلیستدريس میاد  تعالی  شاه ولی
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ر ، تحر تأثیر شاه ولی اد بر اهمیدانستندمی نر و میراث ا المی  را تهديدی برای هند
ید احمد خان  توان بس کردند، از جملس میو ضرورت بازخوانی آثار غزالی تأکید می

يکی  م(  4241-4252) م( مو س دانشگاه ا المی علیگره و ش لی نعمانی 4242-4222)
اشاره کرد،  طلب در هند(العلماء )علمای مسلمان اصالح هندواز اعضای مو س انجمن 

 اند،هر دو اينها آثار مهمی دربارۀ غزالی و اهمیر او در تجديد و احیا دين تألیف کرده
 

 نتیجه
ا الم در هند همواره دو وجس بارز داشتس ا ر، يکی ا الم صوفیانس و ديگر ا الم 

 ای مح وب در نی مذهب، تلفیق اين دو وجس ا الم در غزالی   ب شد کس وی بس چهره
میان صوفیان و عالمان  رزمین هند بدل شود، چنانکس اشاره شد آثار غزالی خیلی زود بس 

مغوالن کس بخ  اعظ  قلمروی ا المی در دهشتی  هند راه يافر و در زمان يورش
ما در ابرد، اين آثار با حماير  الطین دهلی حفظ شدند و اشاعس يافتند، هولناک بسر می

برخورد با اصحاب ديگر اديان، منازعاتی در جامعس  دردورۀ گورکانیان، رواداری شاهان 
، در اين زمان داددر برابر ا الم صوفیانس قرار  را د و ا الم متشرعانسورپديد آ
عالمانی ظهور کردند کس با نقد وضع موجود در پی احیای دين بودند، اين افراد با صوفی

کردند ، با فلسفس مخالفر میپرداختندمیتدوين اصول و احکام شريعر  بستأ ی از غزالی 
بس  بتدريج اختالف نظرتاختند، ها و آدابی کس رنگ اباحر داشر میشدت بر بدعرو بس

                                             تا جايی کس دو شاهزاده اين  لسلس مواضعی کامال   ،دربار شاهان گروکانی نیز راه يافر
ب زي: داراشکوه نمايندۀ ا الم صوفیانس و اورنگاتخاذ کردندمتفاوت در اين خصوص 

و  شسرنبرادر بر تخر  لطنر             ِزيب با کشتن                                      نماد ا الم متشرعانس بود، نهايتا  اورنگ
اما آنچس ، گیری و تعصب دادبس مدت پنجاه  ال جاي  را بس  خررواداری تسامح و 

س ه و ا تناد فراوان بکس با موضوع مقالس حاضر مرت ط ا ر، توجس بس غزالی در اين دور
ها آثار او ر، توجس بس مکتوبات غزالی در اين دوره چندان گسترده بود کس تأثیر آن مدت

های روشنفکران و عالمان مسلمان هند در قرن بس ود باقی ماند، در فضای فکری هن
 نوزده  و بیست  میالدی، تسری يافر،
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 هانوشتپی

اين رو، معتقد ا ر عقل هرگز دهد و از غزالی علومی همچون طب و نجوم را در زمرۀ علوم تجربی قرار نمی.  1

، وجودها ودلیل»گويد: ، او میداند، بنابراين آنها را از معارف ن وی میتواند بس شناخر ا رار اين علوم راه بردنمی

 تدرک ال أنها بالضروره عل  عنها بحث من والنجوم فإن الطب بالعقل کعل  تنال أن يتصور ال العال  فی معارف وجود

  نس ألف کل فی إال ال يقع ما النجومیس األحکام فمن بالتجربس إلیها   یل وال تعالى اد جهس من إلهی وتوفیق بإلهام إال

احیاء ای از (؛ مقايسس کنید با فقره443-446: 4321)غزالی، « األدويس خواص وکذلک بالتجربس؟ ذلک ينال فکیف مره
تا: )غزالی، بی،،،«  الحساب، و سأجزاء أحدها الهند  سفلیسر علما  برأ ها بل هی أربع سوأما الفلسف: »العلوم الدين

4/32،) 

افتس بود، های مختلف بازتاب ي ینا در مکتوبات آن دوره بس شکلال تس موضوع تکفیر غزالی در حق فارابی و ابن.  2

يکی از حکمای مح وب شاهجهان، ياد کرد، اين ر الس اثر مال ع دالحکی ،  الدره الثمینستوان از ر الۀ برای نمونس می

ق در پا ا بس پر  ِ اعتماد الدولس )وزير اعظ   لطان صفوی( دربارۀ اين تکفیر نوشتس شده ا ر، 4452در  ال 

ع دالحکی  در اين ر الس ضمن رد عقايد فیلسوفان درباب قدم عال ، نفی عل  خداوند بس جزئیات و معاد جسمانی، 

 (،Rizvi, 1980: 66های ابن  ینا )انديشسکند و ه  از   از آراء غزالی حماير میبس نوعی ه

؛ إذ ظن سفی اإلمام سمن معاوي سوعلی رضی اد عنهما کان م نیا  على االجتهاد ال منازع سما جرى بین معاوي و».  3

فی  سعشائره  واختالطه  بالعسکر يؤدی إلى اضطراب أمر اإلمام هعثمان مع کثر سعلی رضی اد عنس أن تسلی  قتل

ء ويعرض الدما سأن تأخیر أمره  مع عظ  جنايته  يوجب اإلغراء باألئم سبدايتها فرأى التأخیر أصوب، وظن معاوي

 ،(2/ 6: تابی)غزالی، « ال أفاضل العلماء: کل مجتهد مصیبللسفک، وقد ق

 ،ای از غزالی بس همین نام ا رادآور ر السنیز ي« مشکات انوار»ع ارت  4 .

بس اقسام غروری کس متصوفس ممکن ا ر بدان م تال « کتاب ذم الغرور»در  احیا العلومغزالی در ر بع مهلکات .  5

 «نا الحقأ»گويد اين غرور برخی از آنها را بس ورطۀ اباحر کشانده ا ر، در همین بخ  کند و میشوند اشاره می

جهل   گويد، ازمی« أنا الحق»خواند، يعنی اينکس کسی کس می« محل الت اس»داند و آن را نیز نشانس غرور میگفتن را 

تا، انگارد، مانند اينکس تصوير يک جس  در آينس را خود آن جس  بیانگارند )غزالی، بیتجلی حق را با حق يکی می

44 /463-462،) 

 ق( 121 -143) بیهقی ر امس ج ش میک محمد بن بن محس ن ابو عد حاک .  6

 ق( 142-361ابوحامد احمد بن محمد ا فراينی ).  7

 ق(  222 – 234)أبو زکريا يحیی بن شرف النووی .  8

                                                           


