
  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٣

  

  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان
  ∗زاده  سيد حسينيهٰد

ه دوران مهمق  ه۹۳۲-١٢٧٤: حک( تاريخي فرمانروايي مغوالن يا بابريان در شبه قار /
هاي خاصي است که از جهات مختلف قابل بررسي  داراي ويژگي) م ۱٥۲٦-١٨٥٧
ن و هاي خاص، وسعت ديد و تالش بيشتر پادشاها يکي از اين ويژگي. است

شاهزادگان اين سلسله جهت ايجاد اتحاد و وحدت ميان هندوها و مسلمانان و 
از آن ميان چهرة اکبر شاه . آميز پيروان اين دو مذهب است همزيستي مسالمت

 )م ۱٦۱٥-١٦٥٩/ق ه ۱۰۲٤-١٠٦٩(و داراشکوه ) م ۱٥٥٥-١٦٠٥/ق ه ۹٦۳-١٠١٤ :حک(
انديشة زدودن اختالف و ايجاد . ستتر از بقيه ا پسر ارشد و وليعهد شاهجهان درخشان

اوج خود رسيد و   دورة اکبر آغاز و بهزوحدت ميان اديان مختلف در دورة بابريان، ا
وي نيز اگرچه تحت شرايط سياسي و فکري جامعه داراي نوسانات و  پس از درگذشت

چنان تداوم يافت تا اينکه دوباره در دورة شاهجهان و  شدت و ضعف بود، اما هم
معرفي چهره داراشکوه نه از منظر  اين مقاله به. نمايندگي داراشکوه اوج گرفت به

عنوان يک شاهزاده بابري، بلکه از نظر انساني فرهيخته و اهل عرفان و  سياسي به
ويژه  اي که براي ايجاد تفاهم ميان پيروان تمامي اديان به تصوف و اديب و نويسنده

 و آثار با ارزشي در زمينة عرفان و ادبيات را مسلمانان و هندوها، تالش بسيار کرد
  .پردازد رشته تحرير درآورد، مي به

م در  ۱٦۱٥ مارس ۲۰/ق  ه۱۰۲٤ صفر ۲۹داراشکوه نخستين پسر شاهجهان در 
دختر )  ق ه۱۰٤۰: وفات(ممتاز محل  مادرش ارجمند بانو مخاطب به. ١اجمير بدنيا آمد
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  ١٩٤  قند پارسي

  

بار شاهجهان و از زنان فرهيخته و هنرمند آصف خان از رجال برجسته ايراني تبار در
  .دوران خود بود

خوبي  هاي متداول زمان خود را به داراشکوه همچون شاهزادگان ديگر آموزش
دانست و  فارسي زبان مادريش بود و زبان عربي و شايد ترکي را نيز مي. فراگرفت
نبو در توصيف وي ک. ١زبان هندي و قطعاً زبان سنسکريت نيز آشنايي داشت احتماالً به

از جمله برادران واالگهر «گويد که  اش اشاره کرده و مي خصلت دانش پژوهي به
  .٢»مزيت کبر سن و مزيد قدر و شأن سرافراز است به

شايد بتوان يکي از . تصوف گرايش پيدا کرد داراشکوه در عنفوان جواني به
 بود که تولد وي با نخستين علل اين گرايش را چنين دانست که او از کودکي شنيده

درگاه وي در اجمير  الدين پير چشتي و نذر و نياز به خواجه معين اخالص پدرش به
هاي باطني وي نوع تعليم و تربيت و فرهنگ  گرايش تر از آن بايد به اما مهم. ٣بوده است
هيج   سالگي به۲۰داراشکوه تا . اي که او در آن رشد کرده بود، اشاره کرد و جامعه

همراه شاهجهان در الهور   دوبار بههجري ۱۰٤۳سال اي تعلق نداشت و در  هسلسل
 سال بعد، پس از ٦. مرشد سلسله قادريه مالقات کرد) ق  ه۱۰٤٥ :وفات(ميانجيو  با

کشمير رفت و مريد مالشاه   به هجري۱۰٥۰سال درگذشت ميانجيو، داراشکوه در 
جيو شد و از سوي وي اجازه از مريدان و خلفاي ميان) ق  ه۱۰۷۰: وفات(بدخشي 

  .٤ارشاد و تربيت مريد را دريافت کرد
  :نويسد تصوف مي او خود در خصوص گرايشش به

خواب ديدم هاتفي آواز داد، چهار بار تکرار کرد که  هدر آغاز شباب شبي ب”
تو ارزاني  هيچ يکي از سالطين روي زمين دست نداده، اهللا تعالي به آنچه به
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٥

  

منتظرين اين دولت بودم تا از عرفان تعبير نمودم و  ت آن را بهداشته بعد از افاق
  .١“ظهور آمد و روز بروز نتيجه آن مشاهده افتاد آثار آن به

او . تمام تحت تأثير آن قرارگرفت تصوف به زندگي داراشکوه پس از گرويدن به
شان را  ندرت از اياالتي که حکومت بهاي بدانها نداشت و  داشتن مناصب عالي عالقه با
. امور دنيوي در اشعارش نيز منعکس است عالقگي او به بي. ٢کرد شت ديدن مياد

  :چنانکه سروده
  مال دنيا سهل باشد مال چيـست        عاقالن را باز گو اين مال چيست      
  تغير نايد کار قيل و قـال چيـس          ترک غيـر حـق بکـن او را بگيـر        

ــدبو مــي ــوده ب   ٣ل چيـست  جان زر آلوده را احـوا       شــود دســت زر آل
سوي تحقيق و مطالعه و  روح جستجوگر و حقيقت جوي داراشکوه او را به

مطالعه کتب آسماني از جمله  او به. ويژه آيين هندو کشاند بررسي اديان مختلف به
بردن  مقصود خود که پي  آنها را دشوار يافت و بهكتورات و انجيل پرداخت، اما در

و با مشايخ صوفيه و ديگر عاشقان و مجذوبان ديدارکرد ا. ٤کالم الهي بود، نايل نيامد به
با اکثري از اولياي زمان خويش که در هر عصري وجود يکي از ”گفته خودش  و به

ها برداشته و  ها داشته و از انفاس متبرکة ايشان بهره ايشان نادر است، رسيده و صحبت
تحت تأثير پانديت . ٥“ده بودمراد و مطلب جميع انبيا و اوليا را چنانچه بايد تحقيق نمو

مقابله و  ـ بود که داراشکوه به بان دربار شاهجهانشاعر و حکيم هندو و از مقر ـ راجا
روح حقيقي اديان و وحدت وجود  بيني و تمايل او به روشن. تطبيق اديان گرايش يافت

ي و هاي فکر بردن تضادها و اختالف سبب شد تا او در صدد برآيد تا از طريق از بين
داد،   خود را نشان ميةمذهبي که پس از دوران باشکوه فرمانروايي اکبر کم کم در جامع

خداي يگانه و از طريق عرفان راه نجاتي براي رهايي و  استفاده از عشق و اعتقاد به و با
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ويژه  آميز ميان مذاهب مختلف به رستگاري و آرامش انسانها و صلح و زندگي مسالمت
  .ا برقرار کندمسلمانان و هندوه

عنوان وليعهد شاهجهان قدرت و امکان فراهم  جايگاه سياسي ويژة داراشکوه به
داد و عشق و خواست قلبي انگيزه حرکت  او مي هايش را به آوردن برخي از خواسته

 ٤٥هدف بود که تمامي آثار تأليف شدة وي در مدت  وقفه و مدامش براي رسيدن به بي
آثار داراشکوه که نشأت گرفته از دو . ن مسئله استسال زندگي کوتاهش گواه اي

  :شود دو دسته تقسيم مي فرهنگ اسالمي و هندويي است به
: رشته تحرير درآورد که عبارت است از  آثاري که با مطالعه تصوف اسالمي به-١

 رسالة حق نما؛ )ق  ه۱۰٥٦نگاشته  (االوليا ةسکين؛ )ق  ه۱۰٤۹نگاشته ( االوليا ةسفين
  ؛ ديوان شعر اوو) شطحيات (العارفين حسنات؛ )ق ه ۱۰٥٦ نگاشته(

و مجمع البحرينف و فلسفه هندو تأليف يا ترجمه کرد که آثاري که با مطالعة تصو 
اند  است، از آن جمله هجري۱۰٦۷ که ترجمه پنجاه اوپانيشاد در) سراالسرار (اکبر سر .

و بهگوادگيا ، ترجمه نادرالنکات؛ معارف يا رسالة الحقيقه ةيقطرآثار ديگري چون رسالة 
 و مجمع البحريندو کتاب . ١اند داراشکوه دانسته ترجمة يوگاواشيسته را نيز منسوب به

ق هدف دو اثر مهمي است که داراشکوه براي تحقّ) ترجمة اوپانيشاد(ويژه سراکبر  به
ميان آميز و صلح  نزديکي فکري و معنوي و همزيستي مسالمت اش يعني تفاهم و اصلي

اگرچه در آثار ديگرش چون رسالة حق نما نيز سعي کرد . مسلمانان و هندوها نگاشت
يکديگر  نشان دهد که خلقت و منشاء انسان و سرنوشت او در فلسفة هندو و اسالم به

معنويات داراي  ي در راهنمايي و ارشاد انسانها براي رسيدن بهشباهت بسيار دارند و حتّ
  .٢هاي يکساني هستند شيوه

 اين بود که براي نخستين بار برخي از معتقدات مجمع البحرينروش داراشکوه در 
در اين کار .  را با يکديگر مقايسه کرد» صوفيهةطايف« و عقايد و سخنان »موحدان هند«

اگرچه دربارة . يافتن وجوه اشتراک ميان آيين هندو و دين اسالم مورد توجه وي بود
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٧

  

توانست  ور بود که نمي وري در افکار جاريه خويش غوطهداراشکوه ط”اند که  وي گفته
 و يا ١“اصول اساسي فلسفه و تصوف و مباني آن را از نظر انتقادي مورد بخث قرار دهد

ابزار معرفتي داراشکوه ابزار قالب معرفتي قبل از عصر جديد است و نه شيوه ”اين که 
ي و در پي آن تحليل و نقادي انتقادي زيرا هنوز در فرهنگ اسالمي و آسيايي، روشنگر

اما واقع امر اين است که . ٢“د است پيدا نشده استهاي تجد و فاصله گرفتن که فرآورده
نگاه و خواست قلبي داراشکوه انتقاد و بررسي فلسفي اين عقايد نيست، چنانکه شايگان 

وه  که راهنماي داراشک استاين موضوع اشاره کرده و آورده خود در جايي ديگر به
 و داراشکوه نيز در مقدمة ٣روش انتقادي نيست بلکه دريافتي دروني است

  :گويد  ميالبحرين مجمع
ام و مرا  اين تحقيق را موافق کشف و ذوق خود و براي اهل بيت خود نوشته”
  .٤“عوام هر دو قوم کاري نيست با

هندو و کنه بسياري از مفاهيم اساسي   نشان داد که بهالبحرين مجمعداراشکوه در 
 دليل او را يکي از بانيان مسلم همين اسالمي آگاه و ارتباطات آنها را دريافته بود و به

  .٥اند، که داراي مقامي برجسته در تاريخ علم و اديان است عرفان تطبيقي دانسته
، داراشکوه مورد ايراد و اعتراض مخالفان قرارگرفت و البحرين مجمعپس از تأليف 

اش شمرده  ديني را محاکمه کردند يکي از اتهامات او که دليل بيچند سال بعد که او 
  .٦شد، تأليف همين کتاب بود مي

دومين و بزرگترين اثر داراشکوه که نقشي مهم در معرفي عقايد و باورهاي هندوان 
نظريه وحدت وجود و عدم .  استسراالسرار يا  اکبرسرمسلمانان و جهانيان داشت،  به
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 از ١اين باور باشد که بيدها ت در اوپانيشادها سبب شد تا او بردوگانگي و وحدت ذا
همين دليل   و به٢جمله کتب سماوي انبياي سلف و اوپانيشادها شرح و تفسير آن است

 »سنياسيان«ها و »پانديت« حکومت بنارس را داشت گروهي از  هجري۱۰٦۷وقتي در 
فارسي   ماه به٦د را در مدت کرد و با کمک آنها پنجاه اونيشا اوپانيشاددان را جمع

داراشکوه در ترجمه اوپانيشادها نهايت دقت و مهارت و دانش خود را . ٣ترجمه کرد
هاي فارسي پيدا کند  کار برد تا براي الفاظ، عبارات و اصطالحات سنسکريت معادل به

روح و فکر مسلمانان نزديک باشد تا از اين طريق بتواند آيين  که هم دقيق و هم به
  .٤في و ميان مسلمانان و هندوها تفاهم ايجاد کندمسلمان معر دو را بههن

آوري و ترجمه اوپانيشادها توسط داراشکوه از جهات بسيار ارزشمند است  جمع
گويا پيش از داراشکوه کتابي که شامل پنجاه اوپانيشاد در يک مجموعه باشد، موجود 

اش آنها را  موقعيت خاص ونبود و اين داراشکوه بود که با عشق فراوان خود 
ميان  گفته خودش دانندگان اوپانيشاددان نيز در ويژه که به ، به٥آوري و مدون کرد جمع

  .٦هندوها کم مانده بودند
را  خوبي مطالب آن ترجمه فارسي متون قديم اوپانيشاد توسط داراشکوه که به

رات مبهم و کرد، ارزش بسياري در حل مشکالت و روشن ساختن معاني عبا درک مي
گويد که افتخار شناسانيدن فلسفه اوپانيشاد در  تاراچند مي. ٧غامض اوپانيشادها داشت

اند که  ي آن را کليد رموز اوپانيشادها دانسته و حت٨ّداراشکوه است اروپا متعلق به
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عنوان راهنماي  شارحين و مترجمان آلماني و انگليسي و فرانسوي از اين ترجمه به
  .١اند دهخود استفاده کر

با ترجمه اوپانيشادها؛ بهگوادگيتا و يوگاواشيسته که سه اثر بزرگ آيين هندو است 
فارسي، نه تنها اين آثار در اختيار فارسي زبانان قرارگرفت و  ط داراشکوه بهتوس

بلکه مردم ديگر جهان نيز . ٢هاي حسن تفاهم ميان هندوها و مسلمانان فراهم شد زمينه
ها براي وي بسيار  اما اين ترجمه. فرهنگ و تمدن بشري آگاه شدنداز اين منبع عظيم 

سبب اقدام وي  زيرا از يک سو متشرعين و متعصبين مسلمان به. گران تمام شد
دليل اينکه برخي از مصطالحات  ترجمة کتاب هندوان و از سوي ديگر عوام هندو به به

حريف اصول مذهبي خويش کار برده بود را ت و تعبيراتي که او در اين ترجمه به
ها بود که پس از جريان  ها و خصومت  و همين رنجش٣دانستند او او رنجيدند مي

تر و رقيب داراشکوه که در  هاي اورنگ زيب برادر کوچک بيماري شاهجهان و فعاليت
د و خود قدرت را در دست گيرد، ن سياسي خارج کةصدد بود که وي را از صحن

اورنگ زيب قبل از شکست داراشکوه در جنگ . بر ضد وي دامن زدسير و قايع  به
پنجاب  آميز از شاهجهان خواسته بود تا چندي داراشکوه را به اي گله سموگره، طي نامه

  .٤وي واگذارد بفرستد و مالزمت خود را به
مناصب باالي  د تا هنگام مرگ پسر محبوب شاهجهان بود و بهداراشکوه از بدو تولّ

اي  چنين پايه نش بهادراهيچ يک از بر«گفته خافي خان   تا حدي که به٥يدنظامي رس
وليعهدي رسيده بود، لقب  م رسماً به ۱٦٥٥/ق ه ۱۰٦٥او که در . ٦»نرسيده بود

ه و مهارت نظامي کافي که ب اما نداشتن تجر٧ را نيز از شاه گرفت»بلند اقبال شاه«
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

امور حکومتي سبب شد تا از  گي او بهعالق دليل مالزمت دايمي وي با پدرش و بي به
الهور و  او به. سوي دهلي ترک کند  و ناچار اکبرآباد را به١زيب شکست خورده اورنگ

زيب تعقيب  گجرات رفت در حالي که توسط لشکريان فرستاده اورنگ ملتان و سپس به
د کمک امي قندهار و به پس از تعقيب و گريزهاي بسيار سرانجام براي رفتن به. ٢شد مي

شدت  ملک جيون زميندار داور بدان سو رفت، او در حالي که از درگذشت همسرش به
همراه پسرش شکوه  کردند به اش مي اندوهناک بود و تعداد کمي از يارانش همراهي

 .٣توسط ملک جيون دستگير شد» ترين روشي بدترين وجهي و اقبح به«گفتة کنبو  به

زيب در تعقيب آنها بود،  که از سوي اورنگخان  بهادر داراشکوه و پسرش را به
زيب او و پسرش  دستور اورنگ به. پايتخت آورد سپردند و او آنها را در غل و زنجير به

مردم شهر که از نحوه . ٤خضرآباد بردند را بر ماده فيلي نشاندند و وارد شهر کردند و به
منه شورش چنان وسيع دا. داراشکوه برآشفته بودند، شورش کردند برخورد و خيانت به

هاي  زيب از بيم ناآرامي ط کوتوال شهر و سربازانش سرکوب شد و اورنگبود که توس
. ٥بيشتر درنگ را جايز ندانست و از علما خواست تا فتوي قتل داراشکوه را صادرکنند

دست آمد تا  رينه دوباره شعله کشيد و اين بار فرصتي بهيهاي د آتش خشم و غضب
آداب  ظاهراً داراشکوه به. کوه حسابهاي خود را با وي تصفيه کنندمخالفين داراش

طبقه صوفيه و مصاحبت با آنها و   و از سوي ديگر گرايشش به٦تقليدي توجهي نداشت
و ترجمة البحرين  مجمعتر از همه تأليف  ويژه تدوين آثاري در ترويج اين راه و مهم به
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ٢٠١

  

ي ظاهر و ترجمة اوپانيشاد سبب رنجش جمعي از اهل شرع و علماالبحرين  مجمع
 او را عالمگيرنامهف شد، تا جايي که مورخي مانند منشي محمد کاظم بن امين مؤلّ

پيش از اين . ١آورد جا نمي ي فرايض ديني خود را بهمنحرف از دين خوانده که حتّ
  :ها آگاه بود، چنانکه در رباعي چنين سروده بود داراشکوه خود بر اين مخالفت

  ن حرف ترا راست همـي پنـدارم     اي  کـــافر گفتـــي تـــو از پـــي آزارم
ـ      پستي و بلندي همه شـد همـوارم          ٢ت دارممن مذهب هفتاد و دو ملّ

ميزان حساسيت مخالفان بر رفتارهاي داراشکوه چنان بود که حتي مصاحبت و 
 ا از شاگردان ملّ»سرمد کاشاني« دوستي او با مجذوباني چون محمد سعيد مشهور به

هند مهاجرت کرده بود سبب شد تا  قاسم فندرسکي که بهصدراي شيرازي و ميرزا ابوال
اما بيم . برد ت مي اعتقاد دارد و از صحبت آنها لذّناو نسبت دهند که با مجانين حس به

  .٣شد سرمد کاشاني مي از داراشکوه مانع آسيب رساندن به
 زيب نيز دستور قتل او را صادرکرد و آخر حکم اعدام داراشکوه تأييد شد و اورنگ

 همان روزي که شورش در شهر بپا شده هجري ۱۰٦۹ ةالحج  ذي۲۱روز چهار شنبه 
زندان رفتند و در حالي که داراشکوه شجاعانه از  زيب به بود، گروهي از معتمدان اورنگ

اتهام کافر بودن غسل ندادند اما  جسد او را به. ٤قتل رساندند کرد او را به خود دفاع مي
خواستند خبر  طرزي فجيع کشته بودند و نمي ن بود که او را بهظاهراً علت واقعي آن اي

ويژه که شاهجهان هنوز زنده بود و اين خبر بايد از وي نيز پنهان  آن منتشر شود به
  .٥ماند مي

 همايون دفن کردند روز ديگر نيز پسرش سپهر ةداراشکوه را در زير گنبد مقبر
سياست  اگرچه بنا به. ٦ منتقل کردندقلعه گواليار زيب به دستور اورنگ شکوه را به
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  ٢٠٢  قند پارسي

  

شهر يک   اين شورش دركحکومت وقت، بختاور خان سعي کرده نشان دهد که محر
نمايد که  تر مي  اما روايت طباطبايي صحيح١نفر بود که براي عبرت ديگران مجازات شد

 در اما. ٢قتل رسيدند زيب و تأييد علما برخي از شورشيان شهر نيز به فرمان اورنگ به
بهادر خان؛ ملک جيون و ديگر  هاي هنگفتي به سرعت مناصب و پاداش عوض به

  .٣هايي که در دستگيري داراشکوه نقش داشتند، داده شد راجه
اتهام  عبدالقوي و موافقت ديگر علما به احکم ملّ يک سال بعد سرمد کاشاني نيز به
مده سبب قتل او مصاحبت ع«گفته شاه نواز خان  انکار معراج کشته شد در حالي که به

  .٤»داراشکوه بود
داليل سياسي در  اتهام کفر و زندقه اما در حقيقت به اين چنين بود که داراشکوه به

ت ت داراشکوه در اين است که با استفاده از موقعياهمي. راه آرمان خود جان باخت
ف و جز تألي هدف خود داشت، موفق شد به سياسي خود و با عشق وااليي که به

ترجمة آثاري مهم ، تا حد امکان يک بار ديگر روح تسامح مذهبي دورة اکبر را زنده 
هاي  ج و تأثير گذار فرهنگ عشق و دوستي و زندگي تضادها و کشمکشکند و مرو

شبلي ” آورده که العارفين حسناتاين نقش خود واقف بود چنانکه  او به. بيهوده باشد
معراج و سلطنت توحيد آن بود که . ن بر تخت آوردمخطبة وحدت را بر منبر آورد و م

گفت  چنانکه مي. اي واهمه نداشت  و در اين راه از هيچ مالحظه٥“بر تخت ظاهر شود
اما گويا خود از ثمرة . ٦»حق گفتن را چه مالحظه از کس و گوينده را اهللا بس«

  .هايش راضي نبود چون در يکي از اشعارش چنين آورد تالش
  ٧بانگ بلنـد ه هر قدر گفته شد ب     کـرد هـيچ اثـر   حـرف وحـدت ن  
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ٢٠٣

  

عنوان يکي از عاشقان حق و  ا هنوز چهرة داراشکوه بهه اما پس از گذشت قرن
آميز انسانها و بانيان اصلي عرفان تطبيقي که در دورة کوتاه زندگي خود  زندگي صلح

اد، از آميز انسانها انجام د تمامي تالشش را جهت رفع تضادها و زندگي مسالمت
درخشش خاصي برخوردار است و انديشة واالي او که ميراث فرهنگ و تمدن غني 

عنوان يک   بهتي اسخوبي متجلّ موحدان هند و عرفاي اسالمي بود و در آثارش به
  .ميان انديشمندان و متفکران جهان تداوم دارد در انديشة واالي انساني
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