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كساني كه اين نهضت را دنبال كردند براي آنها الزم بود كه تمام جريانات را چه 
 قرار دهند تا بدين وسيله  مورد بررسيصورت عميق نظري و چه عملي بهلحاظ  از
, هاي واال را رشد و توسعه بدهند و عليه سلطة مطلقه نهايي برسند و ارزش حقيقت به

, فساد اخالقي, عدالتي اقتصادي و اجتماعي بي, ها طبقاتي شدن انسان, اي تعصّب فرقه
نهضت تصّوف در داقع داراي . كاري و استثمارگري ديني صدايشان را بلندكنند تباه
في است كه منظورش ايجاد امنيت و همدلي در زندگي انفرادي و اجتماعي ميان هد

سازد كه اين نهضت  چنانكه تاريخ تصّوف اين حقيقت را آشكار مي. ها است انسان
  .باشد صرفاً مبني بر ادعا و اعالميه نيست بلكه قبول كردن آن با جان و دل مي

رسانند و   مي)ع(علي قت خود را بههاي صوفيه غير از نقشبنديه طري تمام سلسله
تبعيض بين عرب و  علّتش اين است كه ايشان در سرتاسر زندگي هيچ وقت قايل به

كرد و نسبت  غرضانه و بدون جانبداري رفتاري مي غيرعرب نبود و هميشه با آنها بي
داد و خود نيز  كساني كه در اجتماع منكوب شده بودند همدردي و دلسوزي نشان مي به
زيست كه براي همگان الگو و اسوة شايان پيروي  پيرايه مي  زندگي چنان ساده و بيدر

ها باعث جلب توجه صوفياني  گشته بود و اين اوصاف حميدة ايشان و اين خوبي
گرفتند و وجود مباركشان قلب آنها را آرام  گرديد كه از رفتار و شخصيت وي الهام مي

  .بخشيد مي
جوبي و قوميت  را از مدينه كه تحت تسلّط و برتري مة دارالحكو)ع(حضرت علي

شهر كوفه انتقال داد زيرا آن شهر در آن زمان موقعيت اردوگاهي  عربي قرارگرفته بود به
حال محلّ اتّصال افرادي  داشت و نيز مركز شهري بود بسيار منظّم و مرتّب و در عين

هاي گوناگون متشكل شده  گرديده بود كه از اديان مختلف پيروي نموده و در گروه
در آن زمان در آن شهر نصف جمعيت بر مردم غيرعرب مشتمل بود و بيشتر آنها . بودند

  ).موالي(يا برده و غالم بودند و غالم شده بودند 
 ).م ١٠٧٢ :ت(بعدها پس از گذشت چند قرن صوفياني دانشمند مثل شيخ علي هجويري 

صاحب فتوحات .) م ١٢٤٨ :ت(ن عربي الدي شيخ محيي, المحجوب كشفمؤلّف كتاب 
الدين  و موالنا جالل.)  م١٢٣٤: ت(الدين سهروردي  ، شيخ شهابالحكم فصوصمكّيه و 
شكل فلسفه و مكتبي درآوردند كه مبتني بود بر  تصّوف را به.) م ١٢٧٣ :ت(رومي 



  تصوف و همدلي اجتماعي  ٤٧

  

چندين واليت  اين جهان را به, متصوفه. نشاط و عشق و عالقه و شور و حال
در اين . آمد شمار مي تقسم نموده و كشور هند يكي از آنها به) نهاي معنويسرزمي(

هر جايي  آنان به. خطّه صوفيان نقش مهمي در زندگي اجتماعي همة مردم ايفا كردند
كه رسيدند تغييرات نماياني در فرهنگ و تمدن و نيز شيوة زندگي شهر و روستاي اين 

  .سرزمين پديدآوردند
مبتني بر وحدت وجود است و اين عقيدة وي براي ايجادكردن عربي  عقيدة ابن

يكجهتي و همدلي ميان پيروان عقايد و اديان مختلف و تحول و انقالب مهمي 
باشد كه تمام افراد بشر  عقيدة يكجهتي و همدلي مبني و متّكي بر اين مي. پديدآورد

اين . ر و تجلّي دارديكي هستند و ميان همة آنها وحدت و يگانگي خداوند متعال ظهو
ها مظهر و جلوه آن  اين معني است كه وجود اصلي يكي است و همة ما انسان نكته به

. رفت مي طرف وحدت و يگانگي پيش اين عقيده تحول آفرين به. وجود واحد هستيم
ها  باشد كه اصل و گوهر تمامي انسان زيرا عقيدة وحدت وجود داراي اين مفهوم نيز مي

طبيعت و  گذاشتن به وجود مشتمل است بر احترام چنين عقيدة وحدتهم. يكي است
زيرا هر موجودي تجلّي شكوه و . گر هستند تمامي موجوداتي كه در كاينات جلوه

وجود سروده همه طالبان  عربي دربارة وحدِت ابياتي كه ابن. عظمت خداوندي است
 اين است كه قلب من خالصة ابيات وي. حقيقت را واله و شيفته خود گردانيده است
قلب من براي صومعة . توانند جاي بگيرند چنان وسعت دارد كه در آن تمام چيزها مي

اهللا كه كعبة مسلمين  بيت, ها كه در معابد هستند، دشت آهوان پيكرة بت, مرتاضان
 فراگير كرد پيامبرش وحي نازل عالمي كه خداوند در آن به, الواح عشرة يهوديان, است

اندازم در  باشد و هر طرفي كه نگاه مي ايمان و عقيدة من عشق و محبت مي. شده است
اين نكته  عقيدة وحدِت وجود داللت به. بينم گر و نمايان مي جا همين عقيده را جلوه آن
كند كه اين ظهور خداوندي است كه در سرتاسر كاينات در همه جا رسوخ و نفوذ  مي

 اين عقيده طريقي است كه ميان تمام افراد بشر توان گفت بنابراين مي. پيداكرده است
شود  كند و تمام اختالفاتي كه ميان مردم ديده مي جنبة يگانگي و همدلي را ايجاد مي

  .گذارد آنها را كنار مي
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وحدِت  وي قايل به. كرد اما شيخ احمد سرهندي عقيدة وحدِت وجود را قبول نمي
در واقع منظور وي اين . طرح كرده استهمين تعبير اين موضوع را م شهود بود و با

. است كه اگرچه ما شاهد وحدت هستيم ولي امر واقعي اين است كه آن وجود ندارد
ولي موضوع . كند زيرا وي مافوق و باالتر از آن است وجود از خداوند متعال تجلّي نمي

ست  قرارگرفته و عقيدة وحدِت شهود نتواننظر وجود همواره مورد پسند اهل وحدِت
اهللا محدث دهلوي سعي كرد كه بين  اگرچه شاه ولي. چشمي كند آن برابري و هم با

شهود امتزاج پديدآورد ولي اين امتزاج نيز مورد قبول  وجود و وحدِت مسئلة وحدِت
, ميان دانشمنداني كه تعدادشان انگشت شمار بود نظران واقع نشد و صرفاً در صاحب

براي ايجادكردن  )م ١٥٥٦-١٦٠٥(الدين اكبر  كه جاللمشي صلح كلّي  خطّ. محدود ماند
ديدگاه ابوالفضل و . گرفت باز مبني بر وحدِت وجود بود يگانگي و يكدلي درپيش

رفتند عقيدة اين هر دو برادر نيز با ديگر  شمار مي فيضي كه از دانشمندان عصر وي به
كه مولوي بر اين اساس چنان. وجود بود دربار اكبر مبتني بر وحدِت امراي وابسته به

  :گويد مي
 عشق اصطرالب اسرار خداست ها جداسـت علت عاشق ز علّت

  :كند چنين حافظ شيرازي اين موضوع را طبق شيوة خود اين گونه بيان مي و هم
 بـا دوسـتان مـروت بـا دشـمـنان مـدارا آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است

شاعر برجستة زبان فارسي و اردو عقيدة .) م ١٧٩٧-١٨٦٩(ميرزا غالب دهلوي 
  :زبان اردو چنين سروده است وجود را نيز پذيرفته و به وحدِت

 ملّتين جب مت گئين اجزاي ايمان هوگئين هم موحد هين همارا كيش هي ترك رسوم
گويد تنها اين  وجود گماشته و مي مسئلة وحدِت در بيت فوق وي توجه خود را به

سازد و   تمام اختالفات جزيي را ميان پيروان اديان مختلف برطرف ميعقيده است كه
ميان  ميان آمد تمام اختالفات جزيي از وجود به معتقد است وقتي عقيدة وحدِت

  .خيزد برمي
رود كه در  شمار مي گوي به يكي از شعراي مرثيه) .م ١٨٠٥-١٨٧٤(مير انيس 

زبان اردو سروده  راثي بسيار رسا بهسرايي سبك محتشم كاشاني را دنبال كرده، م سخن
. شيوة جانگدازي بيان نموده است و در آن فجايع كربال و مصايب ائمة اطهار را به
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زبان اردو سروده  وجود است و در دو مصرع اخير رباعي كه به وحدِت نيز قايل به وي
  :گويد چنين مي

  بو تيري هيجس پهول كو سونگهتاهون هر رنگ مين جلـوه هي تري قـدرت كا
مجتهدين شيعه مذهب شهر لكهنو كه در عقايد , چون مير انيس اين رباعي را سرود

خود اصولي بودند معترض شدند و از مير انيس خواستند كه اعالم نمايد و توضيح دهد 
 كه .)م ١٧٥٢ :ت(زيرا قبالً موالنا دلدار علي . باشد يا نه آيا وي در عقيدة خود پيرو شيعه مي

شد در اثر خود كه عنوانش شهاب ثاقب   علماي برجستة شيعه محسوب مييكي از
وجود هستند در زمرة كفاّر  باشد اعالم نمود تمام صوفياني كه داراي عقيدة وحدِت مي

ولي مير انيس اين بيت را بدين سبب سروده بود كه وي نيز يكي از اوالد و . قراردارند
بود كه يكي از شعراي صوفي مسلك محسوب احفاد و جانشينان سيد محمد گيسودراز 

  .شود مي
 وجود وحدِت هاي صوفيان هند غير از سلسلة نقشبنديه نه تنها عقيدة به تمام سلسله

كردند بلكه خود نيز آن را تقليد و پيروي نموده و بدين جهت  را ميان مردم تبليغ مي
ذاهب و اديان تأمل و هيچ وجه درفراگيري عقيدة عرفاني از پيروان ديگر م ها به صوفي

 ١ِلكٍُل ِوجهةٌ هو مولّيها وآنها در اين مورد طبق آية مباركه . ورزيدند ترديد نمي
الدين اوليا كه يكي از مشايخ سلسلة چشتيه محسوب  گويند روزي نظام. نمودند مي عمل
در آنجا . زد پور بامداداني قدم مي نام غياث شود، در يكي از نواحي شهر به مي
وقت طلوع آفتاب در مقابل آن ايستاده  رودخانة جمنا بعضي از هندو زنان به كنار

زبان  الدين اوليا چون زنان را در آن ديد اين مصرعه را به نظام. مشغول نيايش بودند
  :مبارك خود راند

  هر قوم را ديني و قبله گاهي
د و نشان اي است كه در فوق ذكر ش كه اين مصرعه ترجمة تحت اللفظي آية مباركه

اديان ديگر غير از دين اسالم بود و  احترام به الدين اوليا تا چه حد قايل به دهد نظام مي
  :سرود معموالً ايشان اين بيت را مي

                                                   
  .١٤٨، آيه )٢(بقره   .1
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  ايـزد او را يـار بـاد       , هر كه مارا يار نبـود     
 هر كه او در راه ما خاري نهد از دشـمني

  و آنكه مارا رنجه دارد راحتش بـسيار بـاد     
 خار باد كه باغ عمرش بشكفد بيهرگلي 

همة مردم بدون درنظرگرفتن  راه و روش صوفيان هميشه اين بوده است كه با
چنانكه شاعري دربارة اين , كردند مدارا و بشردوستي رفتار مي شان با مسلك و دين
  :گويد عقيذه چنين مي

 گـري هم آمـوز از وي پرسـتش هندو بري اي كه طعنه ز بت به
هيچ وجه   هميشه باهم اخوت و برادري عمومي و همگاني داشتند و بهصوفيان

گذاشتند، زيرا  هاي ديگر نمي دسته، گروه، اجتماع و فرقه, نژاد, فرق و امتيازي بين افراد
 مجيد كامالً واضح و روشن قرآنكه عقيدةشان دربارة خدا و عامة مردم و كاينات در 

ه داد يي آنها شده و آنها را تحت نفوذ خود قراراست و همين عقيدة قرآني باعث راهنما
در اين مورد عبدالرحمن جامي . كردند چنانكه عمالً طبق همين عقيده رفتار مي. است

  :فرمايد چنين مي
  بندة عشـق شـدي ترك نسـب كن جامـي

  كه در اين راه فالن ابن فالن چيزي نيست
 انسان بوده است آنها معتقدند ها هميشه رابطه بين خدا و فكر و نظر اساسي صوفي

ها در رشد و  صوفي. تواند بين همديگر ربط و تعلّق برقرار سازد تنها عشق و محبت مي
اند و نقش بسيار عالي و مهمي  ميان اديان كمك خوبي كرده توسعة افكار بشردوستي در

گزاري و خداوند متعال بدون خدمت عقيدةشان اين است عشق و عالقه به. اند ايفا نموده
  .پذير نيست افراد بشر امكان دوستي با

. ها در كشور هند مثل علماي ديني از عامة مردم جدا و دور نمانده و نبودند صوفي
هاي عربي و فارسي تبحر و تسلّط و دسترسي  زبان هاي برجسته به اگرچه تمام صوفي

 و دوستي و حق دادن پيغام عشق الهي و اخوت كاملي داشتند ولي براي ترويج و فروغ
تنها عشق و عالقه  آنها نه. كردند هاي محلّي استفاده مي برادري همگاني از زبان

نمودند بلكه آداب و سنن محلّي را  خداي متعال و بشردوستي را ترويج و تبليغ مي به
طرف دين مبين اسالم  دند و بدين وسيله توجة عامه مردم هند را بهكر مي نيز رعايت
 و در اين كار بهتر و بيشتر از مبلغين رسمي دين اسالم، مرام خود را ساختند جلب مي
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چنانكه هجويري در بيت زير , دادند براي تبليغ دين اسالم و عقايد بشردوستي فروغ مي
  :اين عقيده را چنين بيان نموده است

 از اين نيست آيينة دل بين كه كتابي به در كنـز و هـدايـه نتـوان ديــد خـدا را
. اند وفيان و همچنين سالطين ترك هر دو، در كشور هند تقريباً در يك زمان بودهص

كردند و اگرچه  صوفيان در تمام امور زندگي طبق احكام دين و شريعت مبين رفتار مي
اند ولي طريق عبادت و نيايش  بند بوده احكام دين اسالم پاي نژاد نيز به فاتحين ترك

 و نمازخواني سالطين ترك بر هنديان اثر و نفوذ گذاشته گزاري صوفيان بيشتر از عبادت
صوفيان چنانكه در فوق اشارت رفت معتقد بودند كه بايد ميان تمام نوع انسان . است

صدايشان هميشه عليه كوتاه فكري بلند بود و . عدالت و مساوات برقرار ساخت
 نژادي در اجتماع اند كه براساس تضاد و اختالف طبقاتي و مخالف موانعي بوده آنها

گرديد و يكجهتي و يكدلي اجتماعي را  داشت و باعث زد و خوردبين افراد مي وجود
  .زد مي لطمه

فرهنگي و ديني كشور هند نقش , اي كه در زندگي اجتماعي صوفيان برجسته
شيخ , الدين چشتي در شهر اجمير اند عبارتند از خواجه معين انقالبي ايفا كرده
, شيخ بهاءالدين زكريا در استان پنجاب, شكر در شهر ملتان گنج ف بهفريدالدين معرو

, اوليا در شهر دهلي، مير سيد علي همداني در ايالت كشمير الدين معروف به شيخ نظام
  .شيخ لطيف و شيخ جالل در تانيسر, )جنوب هند(سيد محمد گيسودراز در دكّن 

بين واليات معنوي تقسيم نموده بودند قارة هند را  ها سرتاسر شبه تمام اين صوفي
اَود و , مهاراشترا, گجرات, بنگاله, بيهار, پنجاب, ِسند, و آنها در اياالتي مانند كشمير

نظير اخالقي و پيام شيرين و دلكش معنوي، دين مبين اسالم را در  معيار بي دكّن با
اي گشودند تا  انهكردند و در تاريخ هند آغاز فصل جديد و جداگ كشور هند تبليغ مي
آهنگي ايجادكنند تا مردم بتوانند دين و  هاي هند و اسالمي هم بتوانند بين فرهنگ

  .آداب و سنن و احترام انساني و روابط يكديگر را بهتر بفهمند, فرهنگ
آنها نه تنها زبان آن منطقه بلكه زبان محلّي , اي كه رفتند هر منطقه ها به صوفي

دند و بدين وسيله پيغام عشق و اخوت همگاني را كاربر و بهرا نيز يادگرفته  آنجا
شكر خانقاه خود را در شهر  گنج شيخ فريدالدين معروف به. رسانيدند عامه مردم مي به
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وي اولين صوفي هندي . باشد داير نمود اجودهن كه يكي از شهرهاي استان پنجاب مي
هاي  زبان وي به. برقرار ساختبود كه با متفكّرين هندو، روابط صميمانة خود را 

چنانكه بعضي از ابيات و , سرود پنجابي و هندوي شعر بسيار عالي مي, عربي, فارسي
اسم  ها در كتاب مقدس اين دستة مذهبي كه به اقوال وي را پنجمين مرشد فرقة سيك
بابا فريد زبان پنجابي را اختيار نمود و پيروان . گورو گرانت معروف است نقل نمود

چنانكه شعر بابا فريد باعث شد . پاس خاطر وي زبان فارسي را يادگرفتند رقة سيك بهف
ابيات و اقوال . كه ميان مردم پنجاب محيط اخالقي سازگار و حسن تفاهم ايجادگردد

شعري كه . دلشان زد اصطالح چنگ به  بهيافت و قلب اهالي پنجاب راه فريد به بابا
كنون آنها  سرود، در اين منطقه دوام پيداكرد و مردم تاهاي پنجابي و هندي  زبان وي به
هندي و ) .م ١٢٥٣-١٣٢٥(مادر امير خسرو دهلوي . برند سرايند و لذّت مي را مي

. اش آميزش و اختالط دو فرهنگ بود پدرش ترك بود و پيوند ازدواج والدين
 كه وي نمود دو را در وجود خود جذب كرد و افتخار مي خسرو حسن اوصاف هر امير

وي . داد هاي هندوي عشق و عالقة خاصي نشان مي زبان هندي است و نسبت به
اي داشته و خود نسبت  ميان فرقة عرفا و عاشقان خدا مقام خصوصي و برجسته در
  .كرد عامة مردم زادگاه خود با عشق و عال قه رفتار مي به

زبان ادبي منتقل  مند بود كه افكار و اقوال عامة مردم را به امير خسرو بسيار عالقه
اسم شعر هندي شناخته شده و  زبان شعر محلّي سرود، امروز به سازد و آنچه وي به

هيچ وجه  باشد به هاي فارسي و عربي مي زبان ها از شاهكار ادبي وي كه به اين سروده
داد درهم آميختن  هنرهاي زيبا انجام ميصورت   وي بهكار ديگري كه. كمتر نيست

  .هاي ايراني بوده است موسيقي با آهنگ
 اند در زندگي ديني و اجتماعي جنوب هند متصوفاني كه نقش بسيار مهمي ايفا نموده

سيد , الدين بيجاپوري شيخ عين, الدين داوود سيد زين, الدين غريب عبارتند از برهان
تصوف در ) نهضت(موقعي كه تاريخ . الدين جنيدي دراز و شيخ سراجمحمد گيسو

چشم  اي كه در اين ناحيه به جنوب هند آغازگرديد، در آن زمان شخصيت برجسته
عهده  سزايي به زيرا وي در آن منطقه نقش به, خورد سيد محمد گيسودراز بود مي

شدند و براي  يارت وي مشرف ميز تنها مسلمين بلكه هندوان نيز معموالً به داشت و نه
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زبان سانسكريت  وي مثنويي كه به. ١كردند اش بدون مانعي توقّف مي مدتي در خانقاه
هاي هندوان كسب  خواند تا دربارة اسطوره ذوق و عالقة فراواني مي  با٢سروده شده بود

سيد يوسف پدر سيد محمد گيسودراز مثنويي تحت عنوان . نمايد اطالع
همچنين گيسودراز . زبان دكّني سرود به) آرزوهاي عروس خانم(» نامه هاگنس منان«

هاي برجستة  زبان دكّني نگاشت كه يكي از نمونه به» العاشقين معراج«نام  اي به رساله
راه و روش آزادمنشانه و . رود شمار مي آميزش و اختالط دو فرهنگ دكّني و ايراني به

وده بودند باعث شد تا محيطي بسيار مطبوع و مورد اي كه متصوفه اختيار نم بزرگانه
مركز اختالط و آميزش فرهنگي و يكدلي  هاي آنها پسند پديدشود و بدين جهت خانقاه

هاي مختلف و گوناگون گرديد و درنتيجة اين اختالط و آميزش  و يكجهتي فرقه
ني ناميده وجود آمد كه امروز زبان دكّ هاي جنوب هند به فرهنگي و زباني در خانقاه

  .شود مي
اي  در اين منطقه شيخ احمد بابا شيرگنده. اي است در شهر احمدنگر شيرگنده ناحيه

عالوه بر . زبان مراتي در سرتاسر استان مهاراشتراي فعلي ابالغ نمود پيغام خود را به
وي صوفيان ديگري نيز با افرادي در خارج از استان مهاراشترا و نيز در داخل آن 

شيواجي يكي از . پرداختند تبادل نظر و تعاطي افكار و عقايد مي كردند و به  ميزندگي
. گويند همسر مالوجي مادر بزرگش زني نازا درآمد. شود مبارزگران هند محسوب مي

خدمت شاه شريف كه يكي از متصوفه بود و در منطقة استان  روزي مالوجي به
 نمود دعاكند كه اجاق كور همسرش كرد رسيد و از وي تقاضا مهاراشترا زندگي مي

شاه شريف در بارگاه خداوند متعال برايش دعاكرد و درنتيجه دو پسر از . ٣روشن گردد
جي و دومين را  دنيا آمدند و بدين مناسبت مالوجي اسم يكي را شاه بطن همسرش به
عنوان استان شيواجي  ناگفته نماند در عصر حاضر مهاراشترا به. شيواجي گذاشت

چنانكه . گردد شاه شريف مي شود و شناخت شيواجي منوط و مربوط به خته ميشنا
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راناد در اين مورد چنين اظهار عقيده نموده  .يكي از مصلحين قرن نوزدهم ميالدي جي
  :است
احترام  بعضي دراويش مسلمان قايل به برخي از مرتاضان هندو نسبت به”

باشند كه آنها  معنوي و روحاني ميولي ميان آنها بعضي از افراد . اند خاصي بوده
گزارند و اين خصوصيات  را هندوها و همچنين مسلمين احترام خاصي مي

ها رشد و توسعه يافته  كردن مسير تاريخي قرن روي پس از طي آزادمنشي و ميانه
دهند كه براساس آن سيرت اخالق  است و اين نوع روابط تشكيل عناصري مي

  .١“رددگ باطني يك ملّت پديدار مي
تصوف در استان سِِند بر زندگي عامة مردم آنجا و بر ادبيات آنها نفوذ عجيبي و 
عميقي گذاشت و ديدگاه عرفا و متصوفين آنجا نيز هميشه داراي جنبة بشردوستي و 

خصوص شعري كه در محيط آزادمنشي و  به. سازگاري و يكدلي بوده است
شاعراني كه . گي عامه مردم اثر گذاشته استروشنفكري سروده شده است بيشتر بر زند

, عبدالكريم, اند عبارتند از قاضي قدان حسن و خوبي انجام داده اين خدمت را با
دلپت و ديگراني كه بين قرون شانزدهم الي , بيكس, بيدل, سامي, سرمست, لطيف شاه

 گرايي اشي از فرقهتمام اين شاعران عداوت و دشمني را كه ن. اند زيسته نوزدهم ميالدي مي
 اند و براي يكجهتي و يكدلي و وحدت و يگانگي قومي و مذهبي است محكوم كرده

.) م ١٧٣٩-١٨٢٩(و سچل .) م ١٦٩٠-١٧٥٠(شاه عبداللّطيف . اند ساعي و كوشا بوده
شان امروز بر زبان اهالي ِسند  اند كه اسامي چنان اثر خوبي بر زندگي عامة مردم گذاشته

زبان  وي نه تنها به. سچل شاعر چند زبانه بود. باشد ه مسلمان جاري ميچه هندو، چ
هاي فارسي و اردو نيز شعر سروده است در اينجا اين نكته نيز  زبان ِسندي بلكه به
سرايي از عروض و قوافي و بحور فارسي بدون  باشد كه وي در سخن جالب توجه مي

اعري است كه اين عقيده را علناً اظهار نموده سچل ش. تغييردادن آنها استفاده كرده است
اي و طبقاتي تشكيل گردد و مردم را آگاه  است كه اجتماع بشري بايد بدون امتياز فرقه

اي كه بعضي از مردم براي ايجاد خلل در امنيت و آشتي  ساخته است كه از توطئه
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كه اجتماعي آرزويش هميشه اين بوده است . كنند بر حذر باشند اجتماع ايجاد مي
اي و طبقاتي وجود نداشته باشد و هندوها و  تشكيل گردد كه در آن اختالف فرقه

همچنين مسلمين باهم زندگي خود را در سازگاري و يكجهتي و يكدلي ادامه دهند ولي 
 سبب قارة هند به پند و نصيحت وي گوش ندادند و درنتيجه شبه متأسفانه مردم به

  .ارچگي خود را از دست دادعداوت و كينه و دشمني يكپ
لهجة  باشد كه تصوف اسالمي و ايراني به  اولين داستان عشقي ميپدماوتداستان 

گفتني است كه . باشد معرفي گرديده است هاي زبان هندي مي اَودي كه يكي از شاخه
) نستعليق(خط فارسي  زبان اين داستان رزمي و بزمي هندي است ولي داستان مزبور به

  .شته شده استنگا
بينيم هم چنانكه بسياري از افكار  مي, زمينة تاريخ تصوف نظر بيندازيم اگر به

همين روال از زبان  وسيلة ترجمه انتقال يافته به فارسي به تصوف از زبان عربي به
سِِندي و , گجراتي, پنجابي, قارة هند مثل هندوي، راجستاني هاي شبه زبان فارسي به

  .ز گرديده استدكّني منتقل ني
آهنگي و  هاي صميمانة خود ميان افراد طبقات مختلف هم فعاليت ها با صوفي

شدند توجة  يكدلي ايجادكردند و كساني كه در اجتماع افراد عقب افتاده محسوب مي
بيشتر اين افراد . طرف خود جلب نمودند خلوص نيت و حس بشردوستي به ها را با آن

شيده و زير الية پاي تشكيالت اجتماعي ماليده و فشرده از طبقات ستمديده، جورك
  :آقاي تيتوس در اين مورد درست گفته است. مانده بودند

زم ئيندوهمسلك  ي بازكرد كه بااهوسيلة تصوف براي خود ر در واقع اسالم به”
آقاي . ١عوامل مؤثّر در قلب آن جاي خود را پيداكند مستقيماً در تماس بيايد و با

اين نكته  ما اين موضوع را به.  مغ در اين مورد داراي اين عقيده است.ك.آر
وجود آمد  وقتي كه بحران هويت و شناسايي فرهنگي به پايان برسانيم كه هر به
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اي احيا گرديد در آن موقع ميراث تصوف با هزاران  و يا روح بديع منظر افسانه
  .١“زند ما حرف مي درآيد و باتكلّم  زبان به
بينيم كه پس از درگذشت محمد  اريخ سياسي كشور هند را درنظر بگيريم مياگر ت

چنانكه غالم . چند پارچه قسمت گرديد غوري، مملكت وي ميان جانشينانش به
غالم ديگرش قباچه مناطقي مثل . برگزيدة وي يلدوز در غزنين بر تخت سلطنت رسيد

 ميالدي تخت ١٢٠٦سال  يبك بهالدين ا قطب. ملتان و اُچه را تحت تسلط خود درآورد
. چند پاره قسمت گرديد قارة هند به سلطنت دهلي را گرفت و بدين صورت شبه

ها  در همان زمان شيخ بهاءالدين زكريا در صدد آن بود كه تمام اين قسمت ولي
التتمش تخت سلطنت دهلي را در سال , چون سلطان ايبك وفات يافت. يكپارچه گردند

وي . در آن زمان خانقاه شيخ بهاءالدين در ملتان داير بود. تميالدي گرف ١٢١٠
سلطان التتمش بنابر دعوت . سلطان التتمش پيغام فرستاد كه بر منطقة ملتان حمله برد به

و پيشنهاد شيخ بهاءالدين زكريا بر ملتان حمله برد و قباچه را شكست داد و بدين طريق 
بايد در اينجا يادآور شد . ٢هلي قرارگرفتسرتاسر استان پنجاب تحت تسلّط حكومت د

ميالدي استان پنجاب را از دست داده بود ولي باز  ١٢٠٦كه حكومت دهلي در سال 
اي كه از اين وحدت و يك پارچگي  نتيجه.  ميالدي دو مرتبه آن را گرفت١٢١٠سال  به

ن دانشجويا. ها بودند كه در آن نقش مهمي ايفا كردند كشور هند حاصل شد صوفي
التحصيل  هاي مختلف هند فارغ هاي كامبريج، آكسفورد و دانشگاه هندي كه از دانشگاه

 چنين هاي پنجاب و بنگاله و هم نمايند كه تقسيم استان اين امر توافق مي اند به شده
تفكيك و جدايي كشور هند كشت و كشتار، جنگ و خونريزي و نفرت ميان افراد 

  .دبارآور قارة هند به اجتماع شبه
آنها معتقد بودند كه بدون . اند بعضي از شاعران كيفيت عشق را با حسن پرورانده
حسن از عشق، . آيد دست نمي درك حسن و زيبايي در راه عشق موفّقيت و پيروزي به

پاس خاطر حسن و  آيد و اين وظيفة عشق است كه خود را به ايثار و فداكاري پديدمي
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اند از جنبة شهواني و  البتّه كساني كه اين عقيده را داشته. زيبايي در آتش عشق بسوزاند
صورت عشق  آنها عشق مجازي خود را به. اند روابط نامشروع جنسي كامالً دور بوده

راني و براي هوس جنسي نيست  نظر آنها زن تنها وسيلة شهوت به. اند حقيقي درآورده
در دورة جديد تاريخ . باشد بلكه وي الگو و نمونة حسن و زيبايي الهي و آسماني مي

هند يعني ميان قرون هيجدهم و نوزدهم ميالدي مردم اين كشور داراي اين عقيده 
اند عبارتند از بودا  اند و ميان آنها كساني كه بيشتر از ديگران برجسته و باالتر بوده بوده

و ) ديقرن نوزدهم ميال(و گنانند ) قرن هيجدهم ميالدي(تاگور , )قرن نوزدهم ميالدي(
اي كه دربارة بودا  نامه عشق. تقريباً همة اينها تحت نفوذ و تأثير تصوف قرارگرفته بودند
 رسد نظر مي چنان به. باشد و عشق لتا نوشتة گنانند است مثال نمايان اين تأثير و نفوذ مي

رباعيات عمر . عنوان معيار اساسي قرارگرفته است كه نفوذ تصوف در امور فرهنگي به
فه از ديدگاه عرفاني مطالعه و بررسي نموده و سرايندگان هندي خيام را عرفا و متصو

هندي  اند، در عصر و زمان مختلف از فارسي به زبان كه پيرو مكاتب مختلفي بوده
اند كه  اين مطلب كرده باگواتي چرن ورما و جيا شنكر پرساد علناً اشاره به. اند برگردانده

چنانكه آقاي ميغ دربارة . باشد نها زبان عرفاني اهل تصوف ميمنبع و سرچشمة سرودة آ
زبان هندي تصوف  نفوذ تصوف چنين اشارت كرده است كه در توسعه و رشد شعر به

  :گويد داراي سهم مهمي بوده است و مي
توانيم بدين نتيجه برسيم وقتي كه بحران هويت فرهنگي پيدا شود همين  ما مي”

سخن  احيا گردد ميراث فرهنگي با هزار زبان بهكه روح عشق و عالقه 
  .١“آيد درمي

ورزند و هميشه  هاي خشك اجتناب مي ها و استدالل عرفا و متصوفه از مباحثه
استغنا و عشق الهي , صبر, توكّل, پاكيزگي, اند كه زندگي را در حال فقر ترجيح داده

دادند بلكه آن را ترويج و   نشان ميعمل ها را در آنها نه نتها تمام اين زمينه. بگذرانند
نمودند و بيشتر سعي و كوشش آنها اين بوده كه وساوس شيطاني را از  تبليغ نيز مي

افرادي زندگي كنند كه در اجتماع  آنها دوست داشتند با. اجتماع بشريت دورنگاه دارند
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 آنها اين .آنها در درد و رنج زندگي با يكديگر شريك و سهيم بودند. اند لگدمال شده
نمودند و  بشريت و پيشرفت آن تشويق و ترغيب مي نوع افراد را براي كمك به

  .كردند كه از احساسي كه فاقد خصايص انساني باشد دور بمانند نصيحت مي
تمام شاعراني كه . اند فرقة خاصّي وابسته نكرده ها اصالً و هرگز خود را به صوفي
 و دشمني را كه براساس دين و مذهب باشد ورزي اند در شعر خود كينه صوفي بوده

اند و هميشه براي يكدلي و يكجهتي اجتماعي سعي و كوشش  محكوم و مذمت كرده
اند و همين عقيده و  ها براي همزيستي فرهنگي صداي خود را بلندكرده صوفي. اند نموده

لّي تلقي عنوان يك اصل قانوني و قاعدة ك مرام همزيستي در تاريخ دورة متوسط هند به
هاي آينده بر جاي  گرديده است و اين مرام ميراث مهمي بوده است كه آنها براي نسل

ها شايد بزرگترين سهم آنها بود  تنوع و گوناگوني فرهنگ احترام نمودن به. اند گذاشته
  .اند تمدن هند اهدا نموده كه به

اي قدرتمند ه در اين عصر و زمان وقتي كه ما دچار خطر بزرگي از طرف گروه
توزي و دشمني ميان يكديگر  خواهند اختالفات شديدي را از طريق كينه هستيم كه مي

ور كنند الزم است كه ما نهضت تصوف را تجديد و احيا كنيم، زيرا تنها كساني كه  شعله
توانند محيط امن و آشتي افهام و تفهيم را  واقعاً افراد روحاني و معنوي هستند مي

ايجاد , باشد  و تحولي در اجتماعي كه داراي ابعاد و جوانب گوناگون ميوجود آورده به
كسي كه عقل سالم و فكر و هوش درستي داشته باشد الزم است  براي هر. نمايند

داريم  در حال حاضر ما نياز. هميشه براي كارهاي ارزنده و سالمت فكر اقدام نمايد
رند براي شركت در اجتماع بشري بشريت عشق و عالقه دا هايي كه نسبت به سازمان

وجود بيايد كه از جنبة اخالقي و از حيث معنويت  گام بردارند تا نظام اجتماعي به
  .پرجنب و جوش باشدنشاط و  با
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