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  ري کشماِنيشير و سلوک ريرامون سي پي فارسآثاِر  بهينگاه
د صدازمنديق نيمحم∗  

ن فرهنگ و هنر مهد عارفان شناخته شده يعنوان سرزم ران بهي اطور که کشوِر همان
 نايگلشن عرفا و گاهوارة صوف, يعي طبييبايعالوة لطافت و ز ز بهير نيکشم, است
ج يران تروين ااتوسط مبلّغ ر بهيکه اسالم در کشمن امر مسلّم است يا. رود يشمار م به
همان , افته بودنديت ي تربي که خودشان در کانون تصوف و عرفان اسالميمبلّغان. افتي

مان رواج ي ايروين  باجذبه و شوق و  بارينه در کشميع  را بهيرانيتصوف و عرفان ا
 محمد ير حاجي پ,يمحمد همداناِن آنها سيد ياز م. آن آشنا بودند  بادادند که خودشان

دست مبلّغان  ر بهيان تصوف در کشميبن. ردب د نامي را باين سمناني و سيد حسيقار
دست  ر بهي کاخ بلند تصوف در کشمي متماديها متذکّرة فوق نهاده شد و بعداً در قرن

ِل مدِت ر در طويم که اهل کشميمناسب است تذکّر بده.  شداستوارمبلّغان متذکّرة فوق 
 و ه نموديرويراِن بزرگ پي از اي و عرفانيادب, ي زندگيها ر در تمام جنبهيهفت قرِن اخ

 رانِِيا«اسم   بهير در جهاِن متمدن امروزيده است که کشمي رسييجا د بهين تقلي ايحتّ
  . موسوم گشت»ريصغ

 ري در کشميک جامعة اسالمير يمردم کشم  بارانيجة معاشرت مبلّغان ايدر نت
 از عارفان و متصوفه بروز کرد که هدِف ي گروهي آمد و در آن جامعة اسالموجود به

ن فرِقة يا. ابراز عشق و محبت بود ة نفس و زدودِن زنگار قلب بهية قلب و تزکيشان تصف
ان يشينام ر ر بهيدر کشم,  هستندي که از خودگذشتگان و تشنگان معرفت الهنايصوف

  .اند معرف
                                                   

  .هند, نو يدهل, جواهرلعل نهرودانشگاه , و آسياي مرکزيفارسي  مرکز مطالعات استاد  ∗
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, عدليل اينکه حضرت عيٰسي ريشياِن کشمير به
 و حضرت رححضرت رابعه, عحضرت يحيٰٰي

, اند غيرهم که اهل حال بوده  ورحاويس
لذا ريشيان نيز , اند تجريد زندگي گذاشته به
گرفتند و زندگي   ايشان زن نميپيروي از به
 .اند گذاشته تجرد مي به

 از محقّقان ينظر بعض به.  محقّقان اختالف نظر دارنديشية کلمة ريسم تةدربارة وج
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tβρã�©. ¤‹tƒ«ن گروه ينظر محقّقان ا به ١
 ي پشميتقٰوان لباِس يشيچون ر
ن مناسبت آنها را يا به, کردند يدربرم

ن گروه يبرخالف ا. گفتند ي ميشير
ل واژة يتأو گر بهي از محقّقاِن ديبعض
 و تصور نندگردا يا مجروح مشتق مي زخم يمعن به» شير« اکتفا نموده آن را از يشير
چشمان پرآب در معرفِت   باشب و روز, انيا زخميان مثل مجروحان يشيکنند که ر يم
ر يت زين ضمن بيدر ا. اند  موسوميشينام ر کنند لذا به ي مي زندگيآه و زار  بهياله

  : حائِز ارزِش فراوان استيرازيحافظ ش
  ات بايد سفت ِک مژهنو اي بسا در که به  گر طمع داري از آن جام مرصّع مي لعل  
ا بال پرندگان ير يشة طي ريعني» شهير«را  يشي رة از دانشمندان مصدِر واژي بعضاما

, در مقابل باد, شود ي که از پرندگان جدا ميشه وقتيهستند که ر ند و بر آنپندار يم
 متذکّرة فوق يخالف آرا  هستند که بهيدانشمندان. ماند يف ميز و ضعيناچ, چارهيب
زبان   بهيرکه.  استخراج شده است(Rikhi) ي از واژة رکهيشيند که واژة ريگو يم

 يشير. ا باشد و در معرفت حق مستغرقيند که تارک دنيگو ي را ميت کسيسانسکر
اضات دشوار و ير  حصول حق تن بهيکند و برا يا مي حصول معرفِت حق ترک دنيبرا

 ي عربيها واژه  بهيسروکار چي هيشي و حق هم هست که واژة رعبادات مشکل در دهد
 وجود ي و فارسيج عربيش از تروير پيان در کشميشيفة ريرا طايز.  ندارديا فارسي

  .تته اسداش
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  مخصوص باشديار آن شخصذانگيست که بنيگر ني ديها  مثل مسلکيشيمسلک ر
زم و ياهندو, مزي از عقائد و افکاِر مذاهب مانند بوداي است شامل بعضين مسلکيا
عقائد و افکار , افتي ق گسترش ه ۷۲۵ر در سال ي که اسالم در کشميوقت. زميا نيج

 از يا ر طبقهيج اسالم در کشميم بعد از تروينيب يچنانکه م. ختيآن درآم اران بيان ايصوف
 يه قرب اٰليبرا, ا را ترک گفتهي دنا و اهِليوجود آمد که دن ن فرقة مسلمان بهيعرفا در ب

اضت و عبادات يشب و روز ر.  گذاشتنديد زندگيتجر به, از رفته دور و دريها شهيب به
 عرفان ياي دري تا در پهنا,دنديگز يها خلوت م ها و جنگل ابانيدادند و در ب يانجام م

  .آورند دست غوطه زنند و در معرفت به
 مسلمان چيث هين حديو بر طبق ا“  االسالمته يفيالرهبان”: امبر آمده استيپث يدر حد

, عيٰسينکه حضرت عيل ايدل ر بهياِن کشميشي راما. د گذارديتجر  را بهيتواند زندگ ينم
, اند رهم که اهل حال بودهيغ  ورحسي و حضرت اورححضرت رابعه, عييٰٰحيحضرت 

 يگرفتند و زندگ يشان زن نميا از يرويپ ز بهيان نيشيلذا ر, اند اشتهذگ يد زندگيتجر به
چنانکه بابا داود . ل شهوت روزه دارنديکردند که از تقل ير متصو. اند گذاشته يجرد مت به

  :ديگو يم) ق ه ۹۸۸ف يسال تصن (نامه يشير در رحيخاک
  وت روزه استـل شهـان را پي تقليـنکاح بي

  اللـردن حـت زن کـامر پيغمر اگر هم هس
 دـان ودهـرد بــ مجعي و يحٰيي و ام وعيعيٰس

 ١اهل حال ز يهم اويس و رابعه ديگر گروه
 يشين ريحال نورالد  را در شرِحنورنامهکتاب ) ه ۱۰۴۷ :م (ين غازيالد بيبابا نص

 از اصول و ضوابط ياو بعض. نوشته است, ر بوده استيشان کشميکه سرسلسلة ر
  :ديگو يکند و م يان را در کتاب خود نقل ميشير

ــيعنــيش يــر ــود ي ب   زن و فرزنــد ب
ــر ــٰويعنــيش ي ــة تق ــاسي خرق    لب
   حــرص و هــواک تــارينــعيش يــر
 يــن وليخ نورالديـ شينـعيش ـير

  ان اسـت يشيوند شرِط حال ر  يقطع پ 
ـ  لبـاِس ر   يخرقة تقـوٰ     ان اسـت  يشي

  ان اسـت  يشي سلوک ر  يترِک بدنفس 
 ان استيشيکز صفاتش مرهم دل ر
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  ١تـان اسـيشي رياـ پارسيتداـمق  نيت اول نورالدــوده اســ بيقـمتّ
.  بوديشين ريخ نورالديان حضرت شيشي ريشواير پيان فرقه مسلمانان کشميم در

  :ديگو ي منامه يشيرنام   در کتاب منظوم بهرحيحضرت بابا داود خاک
  پيـر جـمـع ريشـيانيشـيخ نـورالـدين ريش

 ٢تغالشحق داشت بسيار ا  با خوش بوديزاهد
 است که ين کسيخ مزبور نخستيش

شة عارفاِن يفکر و اند  با رايشيمسلک ر
 از او يان بعديشيسپس ر.  آشنا ساختيرانيا

چنان , ن فرقه بعد از آنيا. د نمودنديتقل
وسعت گرفت که در زمان اکبر پادشاه 

ر ين جهانگي هند و پسرش نورالديگورکان
  .ده بوديدو هزار تن رس ان بهيشيتعداد ر
ا حشرات را ي چرند و پرند يمخلوق حتّ چيدوست ندارند که هر يان کشميشير
. کنند ير و عسل اجتناب ميس, ازياز خوردن پ. خورند يگوشت هرگز نم. انندبرنج

 گوشت يدة بابا داود خاکيعق شان افتد و به عبادت خوردن گوشت خلل به معتقدند که به
ان از خوردن گوشت احتراز يشيزد لذا ريانگ ي را برميغضبان و ي قوت شهوانيخوار

  :ديگو يکنند م يم
سختي دل ميل نساء استت گوشت را چون خاصي  

 ٣عـذاب اسـت و اهـِل اعـتـزال تـرک آن بهـتر به
 يها يسبز اکردند و ب ي ميها زندگ شهيها و ب ان در جنگليشين علّت ريهم به

ن همه که يا  باانيشينجا اضافه نمود که ريد در ايبا. کردند ين مي را تأميخودرو زندگ
ها و  اباني بلکه در ب,کنند ي دراز نميش کسياز پي دسِت نيکنند ول ي ميفالکت زندگ به

برند و  ت که مردم از آن بهرهين نيا نشانند به يوه مي ميها ها و صحراها درخت جنگل
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) ه ۱۰۴۷  :م(الدين غازي  بابا نصيب
حال   را در شرِحنورنامهکتاب 

نورالدين ريشي که سرسلسلة ريشان 
او . نوشته است, کشمير بوده است

بعضي از اصول و ضوابط ريشيان را 
 .کند در کتاب خود نقل مي
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ها و  ريشيان در جنگل
کردند  ها زندگي مي شهبي

هاي خودرو  سبزي و با
زندگي را تأمين 

 .کردند مي

ر پادشاه مغول در توزک ين جهانگينورالد. رنديگ يتمتّع نم چيخودشان از آن ه
  :سدينو ير ميان کشميشي دربارة ريريجهانگ
. ندي گويشيه آنها را ر باشند کيي از فقرافهيطا”
کس را  چيند و هيز ي ميي و ظاهرآرايساختگ يب به

 طلب کوتاه يزبان خواهش و پا. نديگو يبد نم
. کنند يخورند و زن نم يگوشت نم. دارند

ن يا به, نشانند يدار در صحرا م وهيوسته درخت ميپ
ب دو هزار کس يقر. رنديت که مردم از آن تمتّع برگين
  .١“ باشدن گروه بودهياز
از حرکت زبان . م محو شوندي در ذکر دايعجز و زار ان آن است که بهيشيق ريطر

چشم ظاهر پرآب و چشم باطن منور از . ذکر حق پردازد در گذرند و تمام وجود به
قلب و   بايشير. يراني مثل عارفان ايقلبش پر از عشق و سرمست. معرفت حق شود

چون عقل و فکر مانع راه عرفان است لذا . نطقعقل و م  بانه, احساسات کار دارد
, آن برسد استدالل به ه بهيا فقيآنچه را که عالم . قلب و احساس سروکار دارد  بايشير
ار يکند و قلب را از اغ ية نفس مية قلب و تزکيتصف. شور و شوق از آن بگذرد  بهيشير

  .ندي و مطلوب در آنجا گزبکند تا محبو ي ميخال
نظر او  را بهي ز,کند ي تصور ميرضروري و غي فرعيزيان را چياد اختالف يشير
گر دِر ي دينيد  با هستند کهينيد آنها قائل به. کنند ي مي رهنمونيانوار اله ان بهيتمام اد

 وحدِت ذات حق يسو رون آورد و بهي آن بيا و آرزوهاياختالف را باز نکند و از دن
 هستند که در يمذهب ل بهيکنند و ما يرا رد ما جامعه ي مذاهب يبند گروه.  کنديرهبر

  :ديگو ي مي نوشهرياهللا حب بيخواجه حب. مان نباشديآن جنگ و جداِل کفر و ا
ـ دال بگو که چه ا    ـ ن اخـتالف اد ي   ان اسـت ي

ــما   ــتالف آن اس ــه ز اخ ــتالف هم ــد اخ   ش
   کـه مـسلمان آمـد      يست مظهر هـاد    يکي

  گر چـرا مـسلمان اسـت      ي چه کافر و د    يکي
ـ که آن مقابـل ا     ـ ا, ني   ن مقابـل آن اسـت     ي

  مـان اسـت  ير ايـ ز آن سبب عمـل او نـه غ    
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  ست مظهر اسم مضل و کـافر گـشت          يکي
  همان دو رب خود استيه راضاز اين دو طايف

  ر کفـران اسـت  يـ از آن سبب عمل او نـه غ   
 ان استيش نه شاين مرضي ايک مرضيول

  ١ايقان است شک نه  نه,ايمان نه, کفر ن نه آدر  ني ز رب ارباب اسـت, خالف ملّه و ديـن
ان آدم و فرزند آدم حاصل يشيدر مسلک ر

 مستغرق آدم يهاند و تمام انوار اٰل هردو جهان
دون روح   که جسم آدم بهينحو است به

جان  يا بدوِن آدم بيطور دن ارزش است همان يب
 يحب. ظاهر آدم است و در باطن خدا. است

  :ديگو يم
  افتميـــهـــردو عـــالم غـــرق آدم 

ــد آدم دآدم و ــ فرزنــــ   ام دهيــــ
  ک وجود يست آدم   يست عالم چ  يچ

 ق استـن حـراً آن آدم و باطـظاه

ــبلکـــه آدم اســـم اعظـــم    افتميـ
ــالم  ــمـــردم چـــشم دو عـ   افتميـ

ــردويدر حق ــاقــت ه ــهــم   ب   افتمي
 ٢تمـافيم ـرف مدغـن دو حيبلکه ا

ان يشير ري ز,ت فراوان دارديهماج اسالم ي در گسترش و تروريان کشميشي ريمساع
 است که دربارة يار خوشنوديقت باعِث بسين حقيا. اند  جامعه سهم بزرگ داشتهرد

, ميان آنچه که در دست دارين سلسلة صوفيدة اي برگزيها تي و شخصيشيمسلک ر
د و ياصول و ضوابط و عقا راجع به.  نوشته شده است و در دسترس استيزبان فارس به
ذکر  نجا بهي نوشته شده است و ما در ايرسفا ار معتبر بهير کتب بسيان کشميشي ريآرا
  .ميپرداز ي از آن ميبعض

ر ي تحريفارس ر بهين سلسله در کشميد و اصول اي که دربارة عقاين کتابينخست
ن کتاب منظوم يا.  نوشت آن رارحياست که بابا داود خاک» نامه يشير«افت همان کتاب ي

ل مسلک يتفص مصنّف آن به که يگريکتاب د. ر چاپ شده استيکشمن بار در يچند
باشد که  ي مين غازيالد بيسندة کتاب بابا نصينو. است» نورنامه« پرداخته است يشير

  . استينثر فارس  بوده است کتاب بهيشيز ريخود ن
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هاي آن  مسلک ريشيان که ريشه
جا بيرون از مرزهاي  در هيچ

بر مبناي , شوند مير ديده نميکش
 .عشق و محبت استوار است
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نخستين کتابي که دربارة عقايد و 
اصول اين سلسله در کشمير 

فارسي تحرير يافت همان  به
است که بابا » نامه ريشي«کتاب 

 . آن را نوشترحداود خاکي

نام   بهيکي.  نوشته استيشي دو جلد کتاب را دربارة مسلک ريبابا داود مشکوات
ست و اما در دسترس نين کتاب فعالً ياست و ا نوشته يزبان عرب ه که بهيشيالر منهاج

» اسراراالبرار«نام   است بهينثر فارس کتاب دوم به
  مهميان نکاتيشيدر ضمن احوال و آثار رمصنّف 

ان در آن درج يشي و عقائد ريشيرامون مسلک ريپ
ز عارف کامل يو خود نمتّن يملّا بهاءالد. نموده است

 در سال »نامه يشير«ام ن م بهي منظوم و ضخيکتاب. بود
ان يشي رةح سلسليدر توض.  نوشتقه  ۱۲۲۳
 از ازهاراالنوار اضاِتيالرضةرونام   بهير کتابيکشم

ن کتاب را در يباشد و مصنّف ا يز در دسترس ميل نيمصنّفات بابا خل
کرامات , مجاهدات,  از اصطالحاتين کتاب بعضيدر ا. ديان رسانيپا ق بهه  ۱۲۵۱سال 

  .ان درج استيشيدات رو خوارق عا
, يرانيز وجود دارد که در ضمن مباحث تصوف و عرفان اينگر ي ديکتب فارس

ن کتب يا.  اطّالعات سودمند در آن درج استيشيدربارة اصول و ضوابط مسلک ر
ن کتب ين چنيتعداد ا. نددارشان ي وضع ايان و چگونگيشيق ريحقا  بهي پرتويفارس
  .ميپرداز ي از آن ميذکر بعض نجا بهيما در اار است و ير بسي در کشميفارس

 سال ي از خواجه اسحاق قارنيالعارفةچلچل ؛ رعنايف بابا علي تصننيالعارفةتذکر
 ؛  ه۹۹۳ف ي سال تصنيله موليدر تيف بابا حي تألنيالمخلص تيهدا ؛ ه ۹۸۲ف يتصن

ف ي تصننيالمرشدةتذکر ؛  ه۹۸۲ف ي سال تصني از خواجه حسن قارنيالطّالب راحت
  .) ه۹۹۷ف يسال تصن(رم بزاز يخواجه م

رون از يجا ب چي آن در هيها شهيان که ريشينکه مسلک ريخالصه و ماحصل مبحث ا
انسان را درِس .  عشق و محبت استوار استيبر مبنا, شوند يده نمير دي کشميمرزها
ار  را مباح قريذارساني و ايمردم آزار. دهد ي ميت و سالمتيامن,  و اخوتيدوست

. ابدي را درينکه خود را بشناسد و معرفت حق تعاليدارد تا ا ي مانسان را وا. دهد يمن
  . استمعتقدمکاشفه و اذکار دائم  به, ن مسلک در عبادات شاقّهيا
 


