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  نقش شاعران و صوفيان در گسترش تشيع در اوده

  *عباس رضويسيدمنظر

  چكيده

نقش و تأثيرگذاري طبقات فرهنگي جامعه، از ديگر قشرها بيشتر اسـت و از      

گيـري دارنـد؛     ميان آنان شاعران و صوفيان در اين زمينه، تأثيرگذاري چشم         

زيرا با دارا بودن جايگاه اجتماعي از يك سو، و جايگاه سياسي به دليل نيـاز                

  .اند  موقعيت ممتازي داشتهحاكمان و شاهان به آنان از سوي ديگر،

ها  ها، از شاعران و صوفي     حكومت اوده در هند نيز مانند بسياري از حكومت        

هاي زيادي برد و به دليل گرايش بـه تـشيع، ايـن دو قـشر در زمينـه                    بهره

در ايـن   . انـد  گسترش تشيع در هند و به ويژه در اوده نقـش زيـادي داشـته              

ان در گـسترش تـشيع در اوده        نوشتار، به بررسـي نقـش شـاعران و صـوفي          

  .شود پرداخته مي

  واژگان كليدي

  .گسترش تشيع، اوده، هند، شاعران، صوفيان

                                                       
  .العالمية 6المصطفي جامعةكارشناس تاريخ اسالم،  *
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  مقدمه

در زمـان قـديم، شـعر    . خدمات صوفيان و شاعران در گسترش تشيع در اوده بارز اسـت  
. گذاشـتند  هر كس شاعر بود، عام و خاص بـه او احتـرام مـي             . رفت گفتن هنر به شمار مي    

ن شيعه اين مسأله را درك كردند و شاعري را ابزاري براي گسترش تـشيع قـرار                 دانشمندا
بعضي شاعران، هندو و يا اهل سنت بودند، ولي . اين سياست بسيار سودمند واقع شد  . دادند

در بعـضي منـاطق     . گفتنـد   شـعر مـي    �بعد به وسيله شعر شيعه شدند و درباره اهل بيت         
چنين صوفيان نيـز     هم. تشيع را به آن منطقه رساندند     شيعيان وجود نداشتند، ولي شاعران،      
زدند  زندگي آنها ساده بود و به زبان مردم حرف مي         . در گسترش تشيع نقش مهمي داشتند     

كردند و از آنها جدا نبودند، ولي از لحاظ كـردار و رفتـار، از مـردم      راه مردم زندگي مي    و هم 
. كردنـد  هـاي آنهـا را گـوش مـي         ردم حـرف  گذاشتند و مـ    آنها بر مردم تأثير مي    . جدا بودند 

فرسـتادند و    دادند و براي تبليغ، به مناطق مختلف مي        چنين صوفيان شاگرد پرورش مي     هم
بنابراين، پرسش اصلي در اين نوشتار ايـن        . رساندند در نتيجه، افكار تشيع را به ديگران مي       

ـ             شيع در هنـد چـه      است كه طبقات فرهنگي مانند شاعران و صوفيان، در زمينه گسترش ت
  اند؟ نقشي داشته

  نقش شاعران در گسترش تشيع

راني اين قدر رونق نداشت و مؤثر و پر رنگ نبود و كتاب              در زمان قديم، خطابه و سخن     
در آن زمـان    . دسـت آورد   توانست به راحتي كتاب به     هر كس نمي  . مثل امروز وجود نداشت   

شعر گفتن اين قدر    . گرفت م قرار مي  گفت، مورد احترا   هر كس شعر مي   . شعر گفتن هنر بود   
 در اين وضعيت، ضـروري بـود        1.خواند گفت و مي   عام بود كه هر كوچك و بزرگي شعر مي        

مندان برخيزند و به وسيله اشعار، احكام دين را به مردم برسانند  اي از علما و دانش كه طبقه
  .و كار تبليغي انجام دهند

او از  . ايـن كـار را انجـام دادنـد        ) ه1265(م ديـن  مندان شيعه مانند ميرزا دبير عـال       دانش
 وي  2.هاي عربي و فارسي تسلط داشت و حافظ احاديـث بـود            منداني بود كه بر زبان     دانش

خوانـد و مـردم گـوش        گفت و باالي منبر چنـد سـاعت شـعر مـي            بيت شعر مي   درباره اهل 
                                                       

  .201 ص، و سخنشعر. 1

 .48 ص،مرزپير. 2
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كـه   گزارد؛ چنان  رام مي دار اوده به ميرزا دبير خيلي احت       واجد علي شاه آخرين تاج    . كردند مي
روزي در مجلس باالي منبر به حضور اعالحضرت به خوانـدن مرثيـه اتفـاق               «آمده است،   

چون ابر رحمت سايه گـسترده بـود، از هـوا پراكنـده              افتاد؛ ناگاه شاميانه كه باالي منبر هم      
تـر  افتاد، في الفـور ظلـل اهللا چ       ) ميرزا دبير (روي آن جناب     گشته بكوشد و عكس آفتاب به     

  1.خود را گرفته، قريب منبر استاده تا اختتام مرثيه افكن ماند

 را به   �بيت شاعر برجسته، فضايل و مناقب اهل     .) ق1265(در همان زمان ميرانيس     
بيـت   هفت نسل بعد از او همه شاعر بودند و فقط درباره اهل  . رساند وسيله شعر به مردم مي    

دوله تا واجد علي شاه به ايـن خـانواده احتـرام            شاهان اوده از زمان شجاع ال     . گفتند شعر مي 
 اين قدر مرثيـه     �بيت  ميرزا دبير و مير انيس هم عصر بودند و درباره اهل           2.گذاشتند مي

وجود آمد   خواند و فرهنگي به    بين مردم خواندند و رواج دادند كه هر خاص و عام مرثيه مي            
بـه گفتـه    . سـرود  سيله شعر مي  بيت را هر شاه و گدا و كوچك و بزرگ به و            كه فضايل اهل  

هـا همـه     ها و بـزرگ     كوچك 3.خواندند ها مرثيه مي   افضل حسين، فقير و گدا همه در كوچه       
  5.شد و مردم مي خواندند هاي مختلف در هند گفته مي  مرثيه به زبان4.گفتند مرثيه مي
بيـت    اهـل  خواني در راه تبليغ و رشد تشيع، آن قدر مؤثر بود كه هندوها نيز درباره               مرثيه

در همـان زمـان ميـرزا       . هندو) شاعر معروف (آبادي خواندند، مانند چكبست فيض    مرثيه مي 
دلگير، يك مرثيه گوي هندو بود كه در زمان سـعادت علـي خـان، شـيعه شـد و كارهـاي           

  6.تبليغي انجام داد
ع شعر گفتن در زمان دولت اوده هنر بود و اشعار، بهترين وسيله براي تبليغ اسالم و تشي             

مجالس عزاي  ) شبه قاره هند  (وقتي در بر مغير     . رفت شمار مي  و گسترش فرهنگ كربال به    
در آن زمان خطيب مثـل امـروز وجـود          . خواني آغاز گرديد    برپا شد، مرثيه   �امام حسين 

كردنـد و مـردم      وسيله اشعار بيان مـي     نداشت بلكه شاعران واقعيات، احاديث و روايات را به        
                                                       

 .166 ص،شمس الضحي. 1

 .30 ص،حيات انيس. 2

 .117 ص،حيات دبير. 3

 .11 ص،يادگار انيس. 4

 .29 ص،سوداو سكندر. 5

 .44 ص،پيغمبران سخن. 6
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اي «:  خطاب به ميـرانيس گفـت      كاشاهكار ميرانيسآبادي در كتاب     جوش مليح . شنيدند مي

عديم النظير مورخ كربال، بر شما هزارها سالم، شما مناره صداقت هستي؛ شما مداح امـام                
 را باز كردي و ثابـت كـردي كـه           � هستي؛ شما ابواب فضايل امام حسين      �حسين

. سالم چيزي باقي نخواهد ماند     را از تاريخ اسالم جدا كنيم، در تاريخ ا         �اگر امام حسين  
شما مبلغ افكار امام حسين هستي؛ شما افكار رسول اكرم را زنده كردي و الفـاظ و معـاني                   
آن حضرت هر دو را به مردم رساندي؛ شما مفـسر كـربال هـستي، شـما هـدف و مقـصد                      

 و شهادت ايـشان و يـاران        �شهادت علي اكبر و علي اصغر و ويراني خيام امام حسين          
اين جهان تا روز قيامـت تـو را فرامـوش           . ت را به مردم شناسايي و آشكار كردي       آن حضر 

  1».نخواهد كرد
در آنجـا اصـالً حـسينيه و        . بيـت را رسـاندند     شاعران در اطراف شهر لكنهو، علوم اهـل       

اي وجود نداشت، ولي شاعران سبب شدند كه امروز در آن منـاطق، شـيعه و حـسينيه                   شيه
در آن  . باد نزديك لكنهو كه در زمـان دولـت اوده متعـصب بودنـد             يافت شود؛ مانند مليح آ    

اسـم  . با دختري ايراني ازدواج كرد.)ق1267(زمان، جاگير دار مليح آبادي به نام محمد خان      
پـسر  .  شـروع شـد    �بعد از اين در خانه او عـزاداري امـام حـسين           . او هرمزي خانم بود   

ن معروف و مشهور را به خانـه خـودش          نگارا او شاعران و مرثيه   . احمدخان علم دوست بود   
بـشير احمـد    . كردنـد  بيت را بيان مي    سرودند و فضايل اهل    شاعران شعر مي  . كرد دعوت مي 

بيت، مير انيس را خيلي      محمد احمدخان مداح اهل   . گفت  مرثيه مي  �درباره امام حسين  
و شـاعر   .)  ق 1265(نـواب رسـتم خـان     . بيـت بـود    دوست داشت؛ زيرا ميرانيس شاعر اهل     

  2.دار بود نگار و تعزيه مرثيه
شـد، همـه طبقـات و مـذاهب در آن مجلـس              تا وقتي مرثيه در مجالس عزا سروده مي       

  جـاي مرثيـه را گرفـت، ايـن         رانـي    كردند، ولي متأسفانه وقتي خطابه و سـخن        شركت مي 
  .كنند وضعيت از بين رفت و غير شيعيان در اين مجالس كم شركت مي

ي چون اظهار غم و اندوه، مظلوميت و مصائب است ولي بعـدها             هاي مرثيه داراي ويژگي  
در مرثيه عالوه بر ذكر و مـصائب مظلومـان،          . كثرت استعمار نادر مرثيه به اهل بيت كشيد       

كنـد و از     ديده حمايت مـي    شود و شنونده قلباً از ستم      گران هم آشكار مي    ستم و تعدي ستم   
  :نويسد چنين ميدكتر جميل . ورزد گران دوري و تنفر مي تعدي

                                                       
 . مرثيهمير انيس كاشاهكار، . 1

 .363 ص،صاحب سيف و قلم. 2
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 مرثيـه خـواني و مرثيـه گـويي نقـش خـوبي              �در هندو انتشار مذهب اهل بيت،     

  1.داشت

  :نويسد مي) سني(بابا اردو مولوي عبدالحق 

  2. به صورت شعر به مردم رسيد�مصيبت امام حسين

  :گويد دكتر راج بهادر كولر نيز مي

 و صوفيه كرام سـهم  سنت و جماعت در فروغ مراسم عزاي امام حسين، مرثيه و اهل     

 را انجام مـي     �مراسم عزاي امام حسين   . سنت بود  الدين از اهل   شاه ضياء . داشتند

الـدين   برهـان .  مثنـوي نوشـت    �داد و پسرش شاه اشرف بر شهادت امام حسين        

خواند و اين سبب شد كه عموم مردم گرايش شيعي پيدا كردنـد و               جانم نيز مرثيه مي   

  3.شيعه شدند

كرد و شقاوت    ت خاندان اهل بيت را به شكل مرثيه بين مردم ذكر مي           سليمان نيز مصيب  
 در آن زمان مرثيه خيلي مرسوم و مـورد اسـتقبال            4.نمود و ظلم دشمنان آن را نيز بيان مي       

تـرين   يكـي از برجـسته  . كردنـد  منـدان شـيعه از آن اسـتفاده مـي     خاص و عام بود و دانش     
  :گويد گوها شفا احمد اديم شاعر مي مرثيه

كنند؛ چرا   اين قبيل كه چرا گريه مي      آيد؛ از  امروز براي مردم شبهات زيادي پيش مي      

بايد بـه   . وسيله شعر و مرثيه جواب داده شود       ها به  بايد به اين سؤال   . شود عزاداري مي 

بيت بين مـردم آشـكار       مردم گفت كه دين چيست و بعد از اين معرفت و منزلت اهل            

  .شود مي

 اري بايد بر شنوندگان روشن كند كه فلـسفه شـهادت امـام حـسين          نگ به گفته او، مرثيه   
 شاعران اين كارها را انجام دادند؛ براي مثـال،      5. چه بود و سيرت اهل بيت بيان شود        �

آباد آمد و براي     خان، به لكنهو و فيض     محمد بهبهاني در عهد نواب سعادت علي       آقا احمدبن 
 فـضيلت ائمـه اطهـار و        المبـين،  تحفـة  در   او. تبليغ به شهرهاي مختلف هند مسافرت كرد      

                                                       
 .89 ص،تاريخ ادب اردو. 1

 .6 ص،بيسوين صدي اور جديد مرثيه .2

 .108 ص،ادبي مطالعه .3

 .640 ص،نقوش سليمان ندوي .4

 .6 ص،مشعل نور .5
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آباد يك هزار و سه بيـت شـعر          او در فيض  .  را اثبات كرد   �خالفت بالفصل اميرمؤمنان  
 سيصد بيـت شـعر گفـت و غـزوات حـضرت             �سرود، درباره تاريخ والدت و وفات ائمه      

ره الحـسان دربـا   او زمـان الجـواهر  . اميرمؤمنان را در قالب اشعار در ششصد بيت بيان كـرد      
 را در لكنهـو تـصنيف كـرد و در آن            الغافلين تنبيهمسائل حيدر آباد دكن ششصد بيت گفت؛        

اين عالم و شاعر، خدمات زيادي براي تشيع انجـام داد و اسـالم را تبليـغ                . هزار بيت سرود  
خان تبريزي نيز از شـاعران و مورخـان شـيعي             ابوطالب 1.او به اخباريان نيز جواب داد     . كرد
. زمان نادرشاه افشار به هند هجرت كرد و از شهرهاي مختلف آن بازديـد نمـود               او در   . بود

والـي اوده  ) ق1212 -1199(الدولـه بهـادر   سپس به لكنهو بازگـشت و بـه دسـتگاه آصـف     
ابوطالب خان در بسياري از علوم، هنر، اخالق، شعر و طـب، مهـارت داشـت و در                  . پيوست

. ي فرهنگي، اجتماعي و تهذيبي انجـام دادنـد         اين شاعران، كارها   2.اين زمينه كتاب نوشت   
  .وجود آوردند آنان در گسترش تشيع نقش مهمي داشتند و فرهنگ و تمدن جديدي را به

خواندنـد؛ ماننـد    امرا و روسا در حسينيه مرثيه مي    . كردند اميران از شاعران سرپرستي مي    
سينيه ميرباقر، ميـرانيس در     ميرزا دبير و ميرضمير در حسينيه افتخارالدوله و ميرزا اوج در ح           

بـر اسـاس   . كردند زادگان در اين مجالس عزا شركت مي پادشاهان و شاه . حسينيه وزيرخان 
، افعال و سخنان پادشاهان بـر مـردم تـأثير گذاشـت و              »الناس علي دين ملوكهم   «حديث  

اين عوامل موجب شد كـه شـيعه در         . خواستند كه روش پادشاهان را تعقيب كنند       مردم مي 
  .شوند ده رشد كند كه بيشتر شيعيان در شهر لكنهو ديده مياو

  نقش صوفيان در گسترش تشيع

در صفحات تاريخ تصوف و عرفان هند، از جمله كشورهايي است كـه از مراكـز بـزرگ                  
هـاي صـوفيان و      اين كشور در طول قرون و اعصار، كانون فعاليت        . رود تصوف به شمار مي   

پيروان طريقت، هند را بهترين محـل       . دان و مشايخ بوده است    من گاه دانش  گاه يا اقامت   پناه
همه مكاتب فكري در هند نشو و       . كردند هاي مختلف سير و سلوك تلقي مي       ترويج مكتب 

وجـود گـروه     شك ثبات هر سلوكي، به     بي. نما يافتند كه مكتب تصوف نيز يكي از آنهاست        
بدون وجود آنها   . كنند ت عمل كار وابسته است، كه طبق ضوابط اصول و قواعد درس          درست

                                                       
 .151 ص،عوامل مهاجرت علماي شيعه به هند .1

 .415 ص،1 ج،معارف تشيعدائرة ال .2
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ولي هميشه گروه ديگري در كنـار       . رسد گيرد و به مرحله كمال نمي      هيچ فكري ريشه نمي   
انـد در نتيجـه      اند ولي فاقـد ايـن صـفت بـوده          كار نشان داده   اند كه خود را درست     آنها بوده 

  .اند منحرف شده
 از تعـصب كوركورانـه و   كند لـذا  تصوف و عرفان، به تصفيه باطن و سير الهي تأكيد مي       

. كنـد  شـود، دوري مـي     اختالف بين مذاهب مختلف كه به تفرقه بين مسلمانان منجر مـي           
بـستگي بـه غيـر اسـت و بـراي            داند كه تعصب و تفرقه، از رذايل نفساني و دل          صوفي مي 

بنابراين، بسياري از صـوفيان،     . بستگي پاك شود   وصول به خداوند بايد رذايل نفساني و دل       
توان گفت كه    با توجه به نظر نظر خاص آنها، مي       . كردند تالف بين مذاهب اجتناب مي    از اخ 

تصوف براي تعديل مذاهب و جلوگيري از افراط و تفريط ظهور يافت تا بين فرق و مذاهب 
سنت، صلح و وحدت برقرار كند كه آرزوي هر مسلمان           چون شيعه و اهل    مختلف اسالم هم  

  .حقيقي است
فيان به ظاهر تا حدودي مشابه هم است، هدف باطني اعمـال آنـان              هر چند اعمال صو   

اي داشتند و محبـت خـدا از طريـق زهـد در دنيـا، از                 صوفيان تعاليم ساده  . سان نيست  يك
  .تعاليم اساسي تصوف است

هاي صوفيه از جمله سهروردي و چشيته يكي از عوامل رشد تشيع پس از               پيدايش فرقه 
منـد   دا به تسنن گرايش داشتند، اما به امامان شيعه نيـز عالقـه            آنها در ابت  . قرن هفتم است  

صـورت شـيعيان دوازده امـامي        بودند؛ آنان به تدريج و پس از گذشت زماني طـوالني، بـه            
  1.درآمدند

آنان تحت تأثير تبليغات گسترده شيعه و نيـز         . صوفيه در قرن هفتم رو به توسعه نهادند       
 مشاهده كردند، بسياري از آنها را به عنوان سرسلسله          �تقوا و تهذيبي كه از اوالد پيامبر      

بيـت،   از اين رو، رنگ تشيع به تدريج بر آنان غلبه كرد و عشق بـه اهـل                . خويش پذيرفتند 
( الدين سمناني  عالء. كم در وجودشان نفوذ يافت آنان را به سمت تشيع امامي سوق داد             كم

هايي هستند كـه      و سيدمحمد نمونه   ، سيدعلي همداني  ) ق 834(اهللا ولي  ، شاه نعمت  )ق739
شـاگردان آنهـا    . بيت و تشيع را تـرويج كردنـد        هاي صوفيانه، محبت اهل    علي رغم گرايش  

اغلب در شرق پراكنده شدند و با روي كار آمدن صفويه، به تدريج خود از اماميه گرديدند و                  
ان كـشمير   خـصوص در مـورد شـيعي       اين مسأله به  . پيروان خود را به اين سمت سوق دادند       
                                                       

 .124 ص،2 ج،مجالس المؤمنين .1
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بر اساس منابع تاريخي، از قـرن دهـم هجـري تـا اوايـل قـرن دوازده،                  . جالب توجه است  
 تـن از علمـا، عرفـا، شـعرا، سـياحان، بازرگانـان و هنرمنـدان ايرانـي، بـه                     730نزديك به   

  2.كردند  و تشيع را تبليغ مي1.گانه دكن و شمال هند مهاجرت نمودند هاي سه ايالت
. دامـن بودنـد    زدند و پاك   زيستند و به زبان مردم حرف مي       دم مي صوفيان عموماً بين مر   

ديدنـد كـه     مردم مي . اين ويژگي آنها، سبب شد كه عموم مردم از اقوال آنها پيروي كردند            
كنند ولي كردار و رفتارشان از آنها جداست، به همين سبب به             صوفيان مثل آنها زندگي مي    

  :نويسد مولوي عبدالحق مي. دايره اسالم درآمدند
آنها عـالم و فاضـل بودنـد و خـواص را تـرك              . اهللا به سرزمين هند آمدند     تمام اولياء 

اين يـك هنـر بـود       . كردند كردند و بين مردم رفتند و به آنها تعليم دادند و تلقين مي            

  3.كه صوفيان آن را خوب فهميده بودند

رهايي كه پادشاهان   طلب نبودند، به همين سبب كا      صوفيان از حب دنيا دور بودند و جاه       
الدين چستي در زمانه  خوبي انجام دادند؛ براي مثال، معين   نتواستند انجام بدهند، صوفيان به    

 هندو و مـسلمان همـه       4.پرتهوي راج جوهان پتهو را به هند آمد و در اجمير سكونت يافت            
  5.كرد وي به زبان هندي صحبت مي. به او معتقد بودند

او پرتهوي راج . را در هند تشكيل داد، محمد غوري است      اولين كسي كه دولت اسالمي      
الـدين را    سپس او برجـاي خـودش قطـب       . را شكست داد و دهلي را به تصرف خود درآورد         

. بعد از اين در هند سلسله دولت اسالمي شـروع شـد           . معين كرد و خودش به غور برگشت      
 مـسلمان بـه هنـد حملـه         رانان قبل از اين، دولت اسالمي در هند وجود نداشت، البته حكم          

گشتند، ولي محمد غوري دولتي اسـالمي        گرفتند و بر مي    كردند، زر و جواهر و پول مي       مي
الدين در زماني به اجمير رفت كه اصالً دولت اسالمي و يا مبلـغ در آن                 معين. وجود آورد  به

  .منطقه وجود نداشت او اولين مبلغ در اين منطقه بود
اي هندو نشين بود و چرا به منطقـه مـسلمان            رفت كه منطقه  چرا معين الدين به اجمير      
  ران آن منطقه مسلمان بود؟ نشين نرفت، با اين كه حكم

                                                       
 .32 ص،النظاميه في مذهب االسالميه .1

 .42 صهمان،. 2

 .8 صاردوه كه رشد و نما صوفيان كاكام، .3

 .22 ص،آب كوثر .4

 .8 ص،اردوكي نشو و نما .5
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قبـر وي   . ظاهراً او فقط براي تبليغ اسالم به آن منطقه رفت تا چراغ هدايت روشن كند              
 اين  اش بر مقبره .  قمري وفات يافت   633او در سال    . گاه تمام مذاهب است    در اجمير زيارت  

  :قطعه نوشته است
 دين است حسين دين پناه است حـسين          شاه است حسين پادشـاه اسـت حـسين

ــسين       يزيــدســر داد و نــداد دســت در دســت ــت ح ــه اس ــاء ال ال ــه بن ــا ك  حق
  1.الدين چستي سروده است اين قطعه را خود معين

 �راكرماي است كه در شب معراج بـه پيـامب          صوفيان چشتيه معتقدند كه چشتيه فرقه     
 منتقل گشت و درخواست سه خليفه كـه آرزوي          �هديه داده شد و بعداً به حضرت علي       

صـوفيان چـشتيه مـسلك خـود را بـه           . استفاده از آن را داشتند، طبق دستور الهي رد شـد          
  2.دهند  نسبت مي�حضرت علي

 در. صوفيان در شمال هند، اقدامات زيادي انجام دادند و عقايـد شـيعه را تبليـغ كردنـد                 
و خواجـه   )  ق 757متـوفي   (الدين اوليا، شيخ نصيرالدين چراغ دهلوي        هاي شيخ نظام   خطبه
مردي و علـم،      در عظمت روحي، جوان    �نواز گيسودراز، آمده است كه حضرت علي       بنده

شيخ اوليا مانند شيعه، حديث مربوط به آيه تطهيـر را نقـل      . بر سه خليفه اول برتري داشت     
 و  يطمعون الطعـام علـي حبـه مـسكيناً        و  �يز عقيده دارد كه آيه      شيخ نصيرالدين ن  . كند مي

بـه  .  نازل شـده اسـت     �خاطر از خودگذشتگي حضرات پنج تن پاك         ، به � و اسيراً  يتيماً
 با ابـوبكر اجبـاري بـود و رسـول     �نواز گيسودراز، بيعت حضرت علي اعتقاد خواجه بنده 

خود، داستان دفاع شـجاعانه     او مانند سلف    . كرد  خودش افتخار مي   � بر اهلبيت  �خدا
  3.كرد  و زنداني شدن وي را در مجالس خود بيان مي�العابدين فرزدق از امام زين

جانشينان مخدوم به ويژه در گجرات و شمال هند، به مذهب شيعه اثناعشري گرويدنـد               
 كردند و در پايان قرن هجدهم، عقايد تشيع را به عموم مردم رساندند و و تشيع را تبليغ مي

گيـر سـمناني در قـرن هـشتم          صوفي سيد اشرف جهـان    . مردم را به حدود تشيع درآوردند     
. هجري، به هند رسيد و به مناطق مختلف آن مسافرت كـرد و سـرانجام بـه جونپـور آمـد                 

مـن از   «: سيداشرف بـه او فرمـود     . جا قيام كند   حاكم جونپور از او درخواست كرد كه در آن        
                                                       

 .3، صشهيد حق .1

 .250 ص،شيعه در هند .2

 .251 صهمان، .3



 

 

85 

وده
ر ا

ع د
شي

ش ت
ستر

ر گ
ن د

فيا
صو

و 
ن 

عرا
شا

ش 
نق

 

 

ملـك  . اي بـه نـام كچهوچـه رفـت         او در منطقه  » .رفتحدود سلطنت شما بيرون نخواهم      
در . محمود رئيس آن روستا از وي استقبال كرد و مردم از چهار سو بـراي ديـدار او آمدنـد                   

جا زمين بلندي مثل يك كوه كوچك بود و آب از سه طرف، آن را احاطه كـرده بـود، و                      آن
راه بـا شـاگردانش      هـم بر آن كـوه جـادوگري       . براي آمد و رفت فقط يك راه وجود داشت        

مـسكن مـن    «: سيداشـرف بـا انگـشت بـه آن كـوه اشـاره كـرد و گفـت                 . كرد زندگي مي 
سيداشـرف سـمناني بـه آن       » .كند جا يك جادوگر زندگي مي     آن«: مردم گفتند » .جاست آن

جادوگر از تمام شعبده و سحر و جادويش بـر ضـد سيداشـرف اسـتفاده                . طرف حركت كرد  
خدمت سيداشرف حاضر شـد و       بعد از اين جادوگر به    . كست خورد كرد، ولي نتيجه نداد و ش     

سپس از اطراف  . پانصد نفر از شاگردان او نيز مسلمان شدند       . قدم بوسي كرد و مسلمان شد     
 هزار مـشرك    53سيداشراف در اين منطقه     . آن منطقه، پنج هزار مشرك مسلمان گرديدند      

  1.را مسلمان كرد و آنها به پيروي از سيد، شيعه شدند
پوشـيد و بـه پيـروي از او، تمـام شـاگردان و               سيداشرف در ماه محرم لباس سـياه مـي        

مراسم . كردند  را بلند مي   �پوشيدند و پرچم امام حسين     معتقدانش نيز او لباس سياه مي     
سيداشرف هميـشه در مـاه محـرم        . شد  برگزار مي  �تعزيه و عزاداري براي امام حسين     

كرد و شـاگردان را بـراي         را ذكر مي   �ل معصومان كرد و مصائب و فضاي     راني مي  سخن
شاگردان فضايل و مصائب    . فرستاد، خصوصاً در ماه محرم     تبليغ، به مناطق مختلف هند مي     

سيداشرف عقايد شيعه اثناعشري مخصوصاً عقيده به امام        . كردند  را بيان مي   �اهل بيت 
اني در كچهوچـه     قبر سيداشـرف سـمن     2. را بين مردم رواج داد     4دوازدهم حضرت مهدي  

  .گاه تمام مذاهب است زيارت
شـود   گفته مي. او در بهرائج مذهب تشيع را رواج داد. شهيد مسعود غازي نيز صوفي بود    

او در راه تبليـغ اسـالم در چهـارده رجـب سـال              . كه وي اولين مسلمان در اين منطقه بود       
.  خاص و عـام اسـت  گاه قبر او در بهرائج نيز زيارت     . دست مشركان شهيد شد    قمري به 424

سلسله نسب وي از طرف مادر به محمود غزنوي و از طرف پـدر، بـه محمـد حنفيـه پـسر        
  3.رسد و هجدهمين نفر از نسل حنفيه است  مي�حضرت علي

                                                       
 .121 صدوم،، بخش نيادور اردو .1

 .332 ص،1 ج،لطائيف اشرفي .2

 .35 صم،1955و اگوست  ، جوالي8- 7 ش،14 ج،بدايونماه نامه  .3
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  نتيجه

مسلمانان در زمان خلفاي راشدين به      . هاي قديمي جهان است    تمدن هند يكي از تمدن    
قاسم حمله   اميه، محمدبن  در زمان بني  . دادندهند حمله كردند، ولي دولت مستقل تشكيل ن       

بار به هند حمله كردند امـا آنهـا     بعد از او غزنويان چندين    . كرد و دولت اسالمي تشكيل داد     
بعد از غزنويان، غوريان با حملـه بـه هنـد، دولـت اسـالمي               . دولت اسالمي تشكيل ندادند   

ر آن زمـان وضـعيت شـيعيان        راه فاتحان به هند آمدنـد، ولـي د         شيعيان هم . تشكيل دادند 
مدرسه و مركز علمي وجـود       مناسب نبود و آنان به معارف خودشان آشنايي نداشتند و هيچ          

داران اعالم استقالل كردند و      وقتي دولت مغول در دهلي ضعيف شد، بعضي صوبه        . نداشت
وده تمام شـاهان ا   . گذار دولت اوده است    محمد امين بنيان  . صوبه اوده نيز از دهلي جدا شد      

علما و شاهان اوده براي رشد تشيع در اوده كارهاي فرامـوش             فرهنگ تشيع را فروغ دادند    
هـاي صـوفيان نيـز       فرقه. نشدني انجام دادند و عالمان در اين زمينه سهم بيشتري داشتند          

كـم بـه     پس از گذشـت زمـان طـوالني كـم          يكي از عوامل رشد تشيع در اوده بودند؛ آنها        
شعر گفتن در زمان قديم هنر      . مامي درآمدند و تشيع را تبليغ كردند      دوازده ا  صورت شيعيان 

منـدان شـيعه از ايـن راه بـراي      دانـش . آمـد  شـمار مـي   ترين ابزار در راه تبليغ به بود و مهم  
علما، شاهان اوده، صـوفيان و شـاعران، از عوامـل           . گسترش افكار اسالمي استفاده كردند    

 .اصلي رشد تشيع در اوده بودند
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