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  ∗عبدالقادر جعفري

 وقتي مسلمانان با فارسي شکرين .اند هند و ايران از زمان قديم روابط ناگسستني داشته
وغ و هوش بين کشور پهناور شدند از مردم هند جداگانه زندگي نکردند بلکه با نا وارد

کردند و با کمک زبان فارسي  يو خدمات ارزنده خود بر اهالي اين کشور حکمران
ي، اخوت و  اتحاد ملّ،وازين اخالقي، انساني مفرهنگ و تمدن جديدي را که بنيانش بر

ترين  ي است که فارسي يکي از شيرين مهماين امر. وجود آوردند بشردوستي بوده به
رسد  جايي که مي هر و بهکند  سوي خود جلب مي هاي جهان است و شنونده را به زبان
,  نويسندگان و عارفان,ي از شعرازيادي   لذا در هند عده،کند فاصله مقامي پيدا ميبال

ويز خود نمايان کردند و از لذايذ آ هاي دل ها و سروده عواطف عالي انسان را در نوشته
ها را  هاي مختلف انسان دنيوي دامن کشيده در راه سلوک گام نهادند و در زمان

وجود  انگيز خود مردم هند را با با سخنان و اشعار دلصوفيان . دوستي فرخواندند به
آميز   مسالمت بخش واختالف مذهبي که ميان آنان وجود داشت در يک رشته حيات

 ، فرهنگ اسالم و هند با هم آميخته شد که در نتيجه تلفيق اين دويزودب. دزدنپيوند
اعظان و صوفيان  مملو از احساسات اين ويپند و اندرز و التجا. فرهنگي پديد آمد

  .را گرفتفسرمست از بادة عشق معرفت و عرفان تمامي کشور را 
 امتزاج اين مکتب با جنبش بهکتي توسعه و تکامل تدريجي تصوف را در پي داشت
و اولياي صوفي پيش از سالطين و حکام مقبوليت و محبوبيت يافتند و با فتح قلوب 

و هاي فراواني زير سرپرستي پير   خانقاه.ادشاهان هم نفوذ و استيال يافتند پمردم بر
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 ثير فراوانيأاقاليم عرفاني صوفيان ت. ي ايفا نمودير جامعه هندي نقش مهمغيمرشد در ت
ران، محققان و دانشوران هندي از کبير و گرونانک تا فکّتانديشه بسياري از م بر

بشريت   بهخدمات اسالم. رام موهن راي، رابيندرنات تاگور و گاندهي گذاشت راجه
 مرزهاي جغرافيايي و پهناي زماني و زميني آن قدر گسترده است که برشمردن نظر از
ر فين دهاي معنوي و روحاني متصو فعاليت. ش ممکن نيستا هاي جنبهو  ابعاد ةهم

. نها همه جا هويداستآسراسر هند گسترش يافته است و آثار اخالقي و معنوي 
يروي نها با  ب و بدبختييفين در مقابل مصاتصوروايات آمده است که چگونه م در

  .فع نمودنددساي هند را ؤمعنوي و اخالقي خود اعمال ستمگرانه ر
تبليغات ديني نظر داشتند و در کارهاي اداري و سياسي دولت  هفين همواره بمتصو

درنگ  ديدند براي بهبودش بي  اما هنگامي که جامعه را در خطر مي،شدند مزاحم نمي
 روحاني و معنوي بوده ة داراي جنبنشکي نيست که زندگاني صوفيا. کردند م مياقدا

اند و دين حقيقي اسالم را يک دين ساده و  اي نداشته ي عالقهدنياي ماد هاست و ب
آمدند  ها مسلمانان و هندوان باهم گرد مي  در خانقاه.دانستند مسلک صلح و دوستي مي

ميان هر دو فرقه الفتي پيدا شد و هندوان و  تيب درردند بدين ترك و آزادانه زندگي مي
  .نددرآمدرشته اخوت  بهمسلمانان با يکديگر 

شد و مردم خداترس و پرهيزگار  هاي صوفيه خدمات بشري انجام مي در خانقاه
 ديگري نيز ة جنبهخانقاه صوفيه در آن دور. يافتند ي و روحاني ميدينآنجا اطمينان 

وسيله شيوخ و  بيمارستان و دارالمساکين که آن مراکز بهداشت که عبارت بود از 
بود  اي هم مي خانقاه لنگرخانه در هر. شد  رنجور و ضعيف نگهداري مياز افراد انمريد

ت و همدردي و خدمات بشري همين محب. نمود گان تهيه مييکه براي مساکين غذاي را
اي زيادي از  عده ب نمود وسوي خود جل به هندوان و پيروان ديگر مذاهب را ,نصوفيا
ماندند   ديگران اگرچه بر دين خويش باقي.فين اسالم قبول کردنددست متصو هآنان ب

هندوها نيز حضور يافتند ، ارادت صوفيه درآمدند تا اينکه بر مزارات صوفيهةحلق هب اام 
شارحين جنبش . دعا برداشتند اي تحصيل آرزوهاي خود دست بهرتوسط ايشان ب و به

تبليغ تعاليم خود در هند پرداختند از تلفيق و امتزاج تعاليم صوفيان مسلمان  هکتي بهب
هاي  تعاليم اين جنبش سروده.  بودهپديدآمدين هندوي اين جنبش يبخشي از تعاليم آ با
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کبير، گرونانک، ميرا، رحيم، تلسي داس و . بود که در قالب قوالي و سماع ارائه شد
يان ديگر از پيشگامان اين جنبش بودند و حقيقتاً اين امر  مذهبي اديشعرااز جمعي 

  .كمك كرداتحاد فرهنگي و عرفاني اسالمي و هندي در هند  به
ثير و أ تحت تاجواهرلعل نهرو معتقد است فارسي و عربي دو زباني است که هند ر

 .در هند است ما نفوذ خود قرارداده است و اين ميراثي ارزنده و مشترک براي تمامي
دستاوردهاي کشورهاي اسالمي در گذشته يکي از  احتمال زياد فخر و مباهات به به

که چنين گذشته است هم پيوستگي اسالمي است و امر مسلم اين  ترين عوامل به قوي
رود شمار مي  به زيادي يک ميراث مشترک براي تمامي مادرخشاني در حد.  

ديد مرکز علوم ديني و فرهنگي و فين بدون هيچ ترهاي متصو خالصه اينکه خانقاه
ت و اسالم را درخشان  و علما در سراسر هند مشعل روحانينصوفيا. اخوت بوده است

و تابان نگه داشتند و حقيقت آن است که آنها در پيشرفت آداب اجتماعي از نظر 
توان گفت که  مي. سزا داشتند  بهيفرهنگ و زبان فارسي و تمدن اسالمي سهم

جا درس اخوت و  ترين مرکز فرهنگ و تمدن بود که در آن فين مهممتصوهاي  خانقاه
 صلح و آشتي و ة در زميننافکار بشر دوستي صوفيااگرچه . شد صلح و برابري داده مي

ل انسان را در اين د ولي بسيار جامع و مدلّوت طبق اوضاع و محيط خود ايشان بامني
 داراي اي امروز نيز چنين فکر و عقيدهرساند و در محيط  دنيا راحتي و آسايشي مي

 بر مسلک نام دارد ولي صوفياق انسان مانند سابق حس انتهامروز. استهمان تازگي 
  :نمايند و پيرو اين مسلک هستند که ميحافظ شيرازي عمل 

ــدارا    ف است رآسايش دو گيتي تفسير اين دو ح       ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس   ب
ت و انسپس عشق و محبجا جاري و ساري است که راه عشق و ةانيت همت، اخو 

ممکن است . کند سوزاند و اراده را سلب مي انتهاست و عشق اختيار را مي محبت بي
 از خي بشردوستي باشد ولي بردوري ازپيش آمد سياسي، اجتماعي يا شخصي علت 
ةتواند همه بشر را در يک رشت ت ميعواطف بشري مثل رحم، ترس، آرزو و محب 

 زيرا اين ارثي است بشري که در آن همه مردم شريک .آميز بپيوندد يستي مسالمتهمز
عقيده آنها انسان در   به.ترين نعمت است  زندگاني انسان بزرگننزد صوفيا. هستند

يشرفت بشريت و پ براي اي  برنامه كهدانديشن حقيقت اشرف مخلوقات است آنها مي
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 دربارة متالشي شدن انسانيت نصوفيا. ت کنند درسها  انسانةانسانيت و براي بهبود هم
معنويمتت متالشي شدن انسانيت سالعلّ هبينند که ب  آنها مي.اند ف کردهاظهار تأس  

بيند که اجتماع پر از فتنه و فساد گشته و  صوفي وقتي مي.  شده است خطرار دچبشر
نمايد و راه  ح ميوسيله تعليمات خود مردم را اصال  به,زوال است دار اخالق رو بهتاق

را غيره  بشر و دهد و صداقت، عدالت، امانت، ديانت و خدمت به نشان ميرا مستقيم 
 اخوت و ة جذبمداني مي. آموزد که اساس و بنيان اصول اخالقي و اخوت هست مي

. دوستي در قلب هر فرد هر ملک و ملّت و در هر دين و مذهب موجود است انسان
صات ايمان شمرده ت و اخوت يکي از مشخّ انسانيةذببالخصوص در دين اسالم ج

جويد که   ميي حق را در وجود هر انسانقرآنمرد عارف طبق نص صريح . شود مي
جعلناکم شعوباً  و« :تر است که همه آفريده اويند زيرا که خداي متعال فرموده قيمتّ
ها و قبايل تقسيم  و شعبهها  فرقه شما را به »١ئل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهللا اتقکمآقب و

تر باشد  تر و پاک تر و صالح قي هر کس از شما که متّه شويدشناختتا از همديگر کرديم 
جان دارد «مرد عارف که حاضر نيست موري را بيازارد که او . ا عزيزترين استخدنزد 

تواند مردي را که آفريدة خداست بيازارد و   چگونه مي»و جان شيرين خوش است
ي ز خدا در هيچ سري نيست که سر«داند  او مي. اي داشته باشد ت نژادي و فرقهباتعصّ

تابد نور معرفت از جانش  پرتو عشق و عرفان بر دل آدمي ميوقتي  چون »نيست
شود که زر و سيم را پيش  معشوق و محبوب مهربان مي آن چنان نسبت بهو زند  سرمي

  .او ارج و بها نباشد
دهد عشق را  جان و تن را اهميتي نمي, ايمان,  عشق، کفرعطّار نيشابوري در کار

  :گويد دارد و مي درد همراه مي با
  عاشقان را با تن و با جان چه کـار         عشق را با کفر و با ايمان چه کـار         
ــشق را  ــد ع ــون دل بباي ــد عــشق را     درد و خ ــصه مــشکل بباي   ق

ــه    ز همـــه آفــاق بـــه ذرة عــشق ا  ــشاق ب ــه ع ــشق از هم   ذرة ع
ــش ــع ــق مغ ــز کائن ــات آم   دردي تمـام    ق بـي  ش عـ  نبودليک    دامد م
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 مانند کينه، بغض، عداوت، حسد و نفرت هايي ت باشد بديي که اخوت و محبيجا
ها خواهان نيکي، يگانگي، و دوستي و  داند همه انسان صوفي مي. وجود ندارد

. يستندگونه نباشد انسان ن اگر اين. اند و از جنگ و خونريزي و ظلم بيزارند صميميت
تواند در  اين مرحله برسد مي ي و بصيرت دروني است و اگر آدم بهيهدف عرفان بينا

ارمغان  امري است مسلم که اسالم به. چشم زدن همه انفس و آفاق را سيرکنديك 
در دورة اسالمي سهم .  انگيزة جديدي براي پيشرفت انساني در هند بوده استه كهآورد

گوي و عارفان پاک نهاد که   وجود شاعران پارسي استنزبان فارسي در هند روش
 سهم زيادي در گسترش فرهنگ ،دادند زبان و ادب فارسي آثار خود را انتشار مي به

 اخالص هاي مردمان عادي داشتند و با ايراني در کشور داشتند اينان با حکومتي که بر دل
 ةد سهم زيادي در توسع توانستن،ورزيدند آنان مي و ارادتي که مردم کوچه و بازار به

همين فرهنگ غني و رنگارنگ هند حاصل . فرهنگ ايران و عرفان ايراني داشته باشند
 فرهنگي که در اين ،جريان عظيم فرهنگي بود که سرچشمة آن اسالم و ايران است

  .ايراني توسعه يافت  ـياسالمکشور شکل گرفت در قالب مخلوطي از فرهنگ 
 را ي فرهنگ اسالمي گنجينه بسيار ارزشمندةنمايندن عنوا به هندي انما مسلمان

گنجينه خود را اين  در هند نيز ثروت کثير و سرشاري نهفته و پنهان بود ما .يمشد دارا
 بهاترين نما مسلمانان گرا.  خود را بر روي ما گشودة کرديم و هند خزانعرضه نهندوا به

 ما پيام .اين کشور داديم ن بود به خود را که هند شديداً نيازمند آياندوخته و داراي
  .داديمرواج اين کشور در اخوت، برابري، مساوات و دموکراسي را 

گفته نماند چونکه صوفيان بزرگ در عربي و فارسي مهارت کامل داشتند اين نا
هاي آنان  ها و نوشته گفته داد و به ثير قرار ميأ آنها عامه مردم را تحت تةرفتار صميمان

ت و همزيستي مسالمتنصوفيا. کردند ه ميبسيار توجآميز سهم بزرگي   در ترويج اخو
عرفاي هندي در مجالس . شرح ندارد  احتياج بهامافهرست آنها طوالني است كه دارند 

 بيشتر ،خود که در آنجا عموم مردم هند يعني پيروان همه مذاهب حضور داشتند
 حکايات و تعليمات عرفاني ايراني  احوال ويگفتند و دوران گفتگو فارسي سخن مي به

نام شعراي متصوفه . نمودند  از شعراي ايران را نقل ميينمودند و اشعار را بيان مي
هاي  سبب اشعار زيبا و جانسوز بر زبان هاي آنها به  بلکه نامهها آمد تنها در تذکره نه
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 اي نه و ذخيرهمحتواي اشعار شعراي متصوفه گنجي.  جاري استاكنون نيز همعارف و عامي 
هاي آينده است زيرا که معارف واالي انسان مرز  هاي ديگر و نسل  ملّت وبراي ملّت ما

 ناشي از بينش ،شود در آن اشعار يافته ميكه  درس اخوت و انسان دوستي .شناسد نمي
دانند و سالمت عقل و حس را  عارفان عشق را صفت حق تعالي مي.  آنها استيعرفان

 عشق روح را. شمرند  باطن مية تهذيب اخالق و تزکية و نيز عشق را وسيلسنجند بدان مي
سوي کمال  هسازد و آدمي را ب لطيف و قلب را منزه و آماده کشف و حصول معرفت مي

 تا آنحاضر و بعد از  عصرتا  دورة اسالمي درما معتقديم که شعر ايراني . کشاند مي
 ل طبيعي و از اين نيز در ضمن تحو پس,صات مخصوص داشتهات و مشخّامروز مختصّ

  .دمانخواهد  باقي مخصوص ايراني ةتکامل تدريجي هم چنان زيبا و لطيف و داراي شيو
ه نموده و هر گونه  پيشرفت قابل توج،هاي گوناگون در زمينهحاضر انسان در عصر 

هاي معنوي نسبت  بينم که ارزش  ولي مي،ده استشتسهيالت براي انسان فراهم 
هاي  اگر اوضاع اجتماعي و سياسي و فرهنگي قرن. انحطاط است ذشته رو بهگ به

يري رخ نداده بلکه در بعضي غيبينيم ت سه کنيم ميياوضاع عصر حاضر مقابا گذشته را 
حکام ثبات در عصر حاضر وضع سياسي جهان . پيش بدتر شده است موارد نسبت به

 .ريسم حکم فرما استودال و تردر سراسر جهان ظلم و استبداد، جنگ و جو ندارد 
 انسان حسن خلق، و شرافت، خلوص، .انسان دشمن سرسخت انسان شده است

جاي  ه برادر دشمن برادر شده است ب.دوستي، مودت و اخوت را از دست داده است
خواهد   نمي وبيند را ميخود  نفاق در قلب انسان جا گرفته دوست نفع و سود ,خلوص

  :تي را روا داردخاطر دوست حق دوس هب
  دوستي کي آخر آمد دوستداران را چه شد         بينم ياران را چه شـد       ياري اندر کس نمي   

اي از  تواند مردم با سواد جهان را با گنجينه فقط زبان فارسي زباني است که مي
  .افکار و احساسات اخوت و مساوات که در قالب شعر و نثر آمده آشنا سازد

ت است انسان در خود حس آو سي که پيام زبان فارايد است که بامر انسانيت و اخو
 دشمني از ةب و شيفتگي عقيده را برکنده ريشانسانيت و بشردوستي پيدا کند تعصّ

  :پس. ت، مودت و اخوت هر سو حکم فرمايي کندکند تا محب بيخ
  مار آردشـ  مني بر کن که رنج بـي  نهال دش   بار آرد درخت دوستي بنشان که کام دل به

  


