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Abstract
The main challenge for Gorkani Muslim government was creating a social harmony
in the society under its rule. In the meantime, Darashikoh, as a prince, is among the
people who cultivated and presented such thinking through the integrating ideas of
Islam and Hinduism, on the basis of Persian poems. Persian language and literature
has always played a role as one of the factors for transmitting the concepts of
Islamic ethics in the Indian subcontinent. Therefore, the Persian poets in the court
of the Indian Muslim sultans played a significant role in strengthening Islamic
approaches in that region. Therefore, Darashikoh tried to strengthen the Islamic
morality and crystallized it in his poems. This research aims to address the issue of
which ethical methods Darashikoh has presented in order to restore the social ethics
and reform society with an Islamic approach. In response to the mentioned question,
the following claim has been investigated that Darashikoh aimed to expand and
restore Islamic ethics in the society of the subcontinent with the centrality of the
master and mystical love. Achieving this matter, Darashikoh dealt with the design
of Islamic ethics indicators in the individual and social spheres and by adopting the
idea of total peace in his poems, he made it possible to improve the behavior of his
audience (both the learned and the common people) in the Indian subcontinent. This
research was done by the study of Darashikoh's poems, and deals with the historical
analysis of the components of the reform of the society in his court.
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چکیده
چالش اساسي براي حاکمیت مسلمان گورکاني ،ايجاد سازگاري اجتماعي در جامعة تحتحاکمیت
خويش بود .در اين میان داراشکوه به عنوان يک شاهزاده ،از جمله افرادي است که چنین تفکري را از
طريق ايدههاي وحدتطلبانهاي از اديان اسالم و هندوئیسم ،و با تکیه بر اشعار فارسي پرورش و ارائه
داد .زبان و ادبیات فارسي همواره به عنوان يکي از عوامل انتقالدهندة مفاهیم اخالق اسالمي در شبه
قارة هند ايفاي نقش کردهاست .ازاينرو شعراي فارسي زبان در دربار سالطین مسلمان هند ،در تقويت
رويکردهاي اسالمي در شبه قاره هند نقش بهسزايي داشتهاند .چنانکه داراشکوه ،در تقويت اخالق
اسالمي کوشید و آن را در اشعار خويش متبلور نمود .اين پژوهش بر آن است تا به اين مسأله بپردازد
که داراشکوه کدام شیوههاي اخالقي را بهمنظور ترمیم اخالق اجتماعي و اصالح جامعه با رويکرد
اسالمي ارائه کردهاست .در پاسخ به سؤال مذکور اين مدعا که داراشکوه با طرح محوريت استاد و عشق
متصوفانه ،در صدد گسترش و ترمیم اخالق اسالمي در جامعه شبه قاره برآمد ،مورد بررسي
قرارگرفتهاست .دستیابي به اين مطلب که داراشکوه به طرح شاخصهاي اخالق اسالمي در حوزه فردي
و اجتماعي پرداخت و با اتخاذ تفکر صلحکل در اشعار خويش ،امکان ارتقاي رفتار مخاطبان خود
(خواص و عوام) را در شبه قارة هند فراهم نمود ،از جمله دستاورد اين نوشتار به شمار ميرود .اين
پژوهش با تکیه بر اشعار داراشکوه ،آثار موجود از آن و تحقیقات صورتگرفته دراينباره ،به تحلیل
تاريخي مؤلفههاي اصالح جامعه در ديوان داراشکوه پرداختهاست.
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 .1مقدمه
در میانة سده دهم هجري بازماندگان خاندان تیموري ،در شبهقاره هند ،سلطنت مغوالن کبیر را بنیاننهادند .حاکمیت
مسلمانان در اين منطقه تا قبل از گورکانیان بر دو پايه رويکرد صوفیانه (با سابقهاي طوالني از طريقتهاي صوفیانه) و قدرت
نظامي ترکان (در ساختار حکومتي) قرار داشت .طريقت هاي تصوف تا زمان گورکاني دخالتي مؤثر بر ساختار حاکمیت
مسلمانان در شبهقاره نداشتند؛ اما در دورة گورکاني به سبب ذوق و حال عرفاني برخي از شاهزادگان و نگاه وحدتطلبانة
آنان ،نفوذ تفکر و انديشههاي صوفیانه در حاکمیت رو به افزايش نهاد .محمد داراشکوه يکي از شاهزادگان گورکاني است
که تحت تاثیر انديشه هاي صوفیان قرار داشت .وي عالقه وافري به طرح ايدههاي خويش در قالب شعر داشت .ديوان
د اراشکوه به زبان فارسي حاوي مضامین بسیار بلند عرفاني و صوفیانه است .در اين پژوهش سعي شده است تا اين
پرسش که کارکرد اجتماعي اشعار داراشکوه در ترويج تفکر وحدتطلبانه اسالمي در شبه قاره چگونه بوده است ،مورد
بررسي قرار گیرد .سنت نوشتن در نزد عارفان و صوفیان مسلمان داراي سابقهاي بس ديرينه بود .صوفیان براي حفظ
سنت صوفیانه و جلوگیري از نسیان و ايجاد تحول در اخالق اجتماعي جامعه خويش به اين امر مبادرت ورزيدند .از اين
رو فهم ايدههاي صوفیانه براي اصالح جامعه داراي اهمیت بسیاري است .داراشکوه بنا بر همین سنت و شیوه عرفاني،
ديوان خويش را سرود .ظاهراً محمد داراشکوه روش و جوهر مطالب خويش را از موالشاه اخذ کردهاست .شعر داراشکوه
عمدتا داراي دو محور صوفیانه و قادريسم است و بیانگر همنشیني صمیمانه وي با مقدسین صوفي و آشنايي او با
مضامین ادب عرفاني فارسي است .همچنین بازتاب د هنده وجه عرفان نظري داراشکوه نیز هست که نه حاصل تفکر
بلکه نشانگر درک مستقیم مشتاقانه است که بر اساس رويکرد وحدت وجود مدلل ميشود.
اگر چه در زمینه تصوف ،عرفان و ادبیات فارسي در شبهقاره هند پژوهشهاي متعدد و مستقلي انجام گرفته است،
با اينهمه در زمینه کارکرد جامعهشناسانه زبان و ادبیات فارسي در ترويج اخالق و رويکردهاي اسالمي در شبهقاره
هند ،پژوهش مستقلي انجام نیافته است .مقاله «عشق متصوفانه در آثار داراشکوه :الگويي کهن براي دنیاي نوين» از
عطااهلل حسني و مقالة «سیماي محمد داراشکوه در حسنات العارف از نظر عرفاني و ساختاري زباني و ادبي» از سهیال
صالحيمقدم از معدود آثاري هستند که به لحاظ نوع ديدگاه قرابتهايي با پژوهش حاضر دارند.
 .2زندگي و زمانه محمد داراشکوه
محمد داراشکوه پسر ارشد شاه جهان و ولیعهد وي در سال 1024ق از ممتازمحل زاده شد (داراشکوه بابري94 :1318 ،؛
جهانگیر .)160 :1359 ،شخصیت داراشکوه از هنگامه تولد در هالهاي از عرفان قرار دارد .به استناد سفینه االولیاء ،تولد او
بنا بر راز و نیازهاي مادرش در مرقد خواجه معین الدين چشتي اتفاق افتاد .ظاهرا تربیت وي را بايد مديون نورجهان
همسر جهانگیر دانست .پس از شورش ناموفق شاه جهان بر پدر در سال 1035ق ،داراشکوه و اورنگ زيب به عنوان
گروگان در دربار جهانگیر و تحت تکفل نورجهان نگهداري شدند (الهوري179-177 ،70 /1 :1867 ،؛ کنبو-158 /1 :1967 ،
 .)172داراشکوه در دوره شاهجهان توانست منصب دوازده هزار ذات و شش هزار سوار را تصاحب کند .او در اين دوره
علم و نقاره دريافتکرد و به عنوان جاگیر حصار تعیین شد (الهوري .)542-541 /1 :1867 ،محمد داراشکوه مورد عالقه
پدر قرارداشت ،از اين رو با وجود شکست در قندهار از سوي پدر ملقب به شاه بلنداقبال گرديد (کنبو-117 /3 :1867 ،
152 ،119؛ وحید قزويني .)167-163 :1329 ،در حقیقت اين اتفاق به منزله واليتعهدي او بود؛ به همین جهت برادران بر
وي شوريدند .با وجود اينکه سپاه محمد شجاع در بنگال دفع شد (محمدمعصوم )70-63 :1385 ،اما داراشکوه در برابر اتحاد
دو برادر ديگر يعني اورنگ زيب و محمد مرادبخش توان پايداري نداشت .در مجموع دو نبرد عمده ،سرنوشت تخت
سلطنت را در سال 1069ق تعیین نمود و داراشکوه متواري شد( .همان )105-74 :سرانجام داراشکوه در حالي که به يکي
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از زمینداران افغان به نام ملک جیون پناهنده شده بود ،خود را به اورنگ زيب تسلیم کرد (همان .)126-116 :اورنگ زيب
به استناد فتوايي از علما ،مبني بر بي ديني داراشکوه ،وي را به قتل رساند و او را در مقبره همايون در دهلي مدفون
نمود (خافي خان نظام الملکي.)87-85 /2 :1874 ،
بي ديني داراشکوه در دو مولفه عمده وحدت اديان و گرايش به اديان هندويي و مسیحي و يهودي تعريف شد
(اوپانیشاد .) 165-164 :1356 ،حک اسم اعظم هندوها بر انگشتري وي را نشانه آن دانستهاند (محمدکاظم بن محمدامین،
 .) 34-35 :1868لیکن بايد دانست که داراشکوه در حقیقت از معدود افرادي بود که با رويکرد تطبیقي در بحث اديان و
عرفان وارد شد .نگاه وحدت وجودي وي به مسائل ديني زمینهساز نگاه تقريبي اوست .با اين وجود داراشکوه فردي
حنفي مذهب بود .تربیت دوران کودکي داراشکوه در ديدگاههاي وحدت انديشانه اين شاهزاده گورکاني بسیار تأثیرگذار
است .او در کودکي علوم قرآن و حديث را نزد عبداللطیف سلطانپوري فراگرفت (داراشکوه بابري10 :1344 ،؛ شايگان:1382 ،
 .) 10همچنین تفسیر قرآن و ادبیات عرب و فارسي را نزد آخوند میرک شیخ تعلیم ديد که وي تأثیر بسیاري در جلب
نظر و تمايل داراشکوه به تصوف داشت (همان .)59 :1344 ،ظاهرا زبانداني داراشکوه در فهم خاص او از اديان بسیار
ياريدهنده بودهاست .تسلط وي بر عربي ،فارسي ،اردو و سانسکريت زمینه ساز توجه او به مطالعات بیناالدياني شد.
توجه او به علوم ظريفه حاکي از هماهنگي طبع داراشکوه داشت .او عالوه بر خوشنويسي در نقاشي و علوم غريبه ،جادو
و سحر تمايل نشان ميداد (همان14-13 :1344 ،؛ همان.)10 :1382 ،
تعلق داراش کوه به طريقت قادريه از اعتقاد شخص داراشکوه به شیخ محمد میانجو از مشايخ طريقت قادريه بسیار
واضح است .وي معتقد است که میانجو در کودکي او را شفا بخشید و از اين رو شايستگي پیروي از طريقت قادريه را
در خود يافت (همان .)49-48 :1344 ،داراشکوه در سال 1049ق به کشمیر سفري داشت .در کشمیر از طريق شاه محمد
بدخشي يا مالشاه ،آداب و رسوم طريقت میانجو را اخذ نمود و به جرگه پیروان وي وارد شد (همان .)7-5 :با همه اوصاف
داراشکوه به علت روحیه ظريف و طبع وحدتطلبانه ،ديگر طريقتهاي صوفیانه را نیز قبول داشت و با بزرگان آنان
ديدار مينمود .بهنظر وي پیروان اسالم از جمله طريقتهاي نقشبنديه ،قادريه ،چشتیه ،کبرويه و سهرورديه و حتي
اديان ديگر اختالف باطني با همديگر ندارند و اختالفات آنها تنها در ابعاد ظاهري و لفظي قراردارد (داراشکوه.)2 :1366 ،
از آثار داراشکوه ميتوان به سفینه االولیا اشاره کرد .اين اثر در 1049ق بهنگارش درآمد .وي در اين اثر به شرح
احوال پیامبر اسالم(ص) ،خلفاي راشدين ،امامان علیهمالسالم و مشايخ و بزرگان صوفیه همچون قادريه ،چشتیه ،کبرويه
و سهرورديه پرداخته است (همان .)15 :1344 ،از ديگر آثار وي سکینه االولیا (تألیف در 1052ق) در بیان سلسله قادريه و
مشايخ آن؛ رساله حق نما (تألیف در 1056ق) در باب عالم ناسوت ،ملکوت و جبروت و الهوت ،هويت رب االرباب و وحدت
وجود است .همچنین حسنات العارفین (تألیف 1062ق) حاوي مجموعه شطحیات پیامبر ،بزرگان دين و مشايخ ،مجمع
البحرين (تألیف در 1066ق) شامل مقايسه انديشهها و عقايد مسلمانان و هندوها و ترجمه اوپانیشاد به فارسي مشهور به
سر اکبر (قديمترين ترجمه) از ديگر آثار او است (همان.)225-224 :1356 ،
 .3شاخصهاي جامعه شبهقاره هند در ديوان داراشکوه
شبهقاره هند در دورة گورکاني دوره اي از تحوالت اجتماعي و مذهبي را تجربه نمود .تحوالت مذهبي عصر گورکاني ،به
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منزله تغییر ماهیت مذهب و رويکرد مذهبي در میان صاحبان قدرت بود .به نظر مي رسد عالئق حکام گورکاني هر
کدام به نحوي در اين امر دخالت داشت .ظاهرا دو گرايش عمده به مذهب را مي توان در صاحبان قدرت دولت گورکاني
مشاهده نمود؛ يک رويکرد وحدت طلب که بر اساس موازين خاص اسالم سني شکل گرفت و نحوة تعامل آن با جامعه
بر اساس تعالیم داراالسالم و دارالکفر استوار شد .رويکرد دوم نگاهي وحدتطلبانه عرفاني،که از نگاه صوفیانه و تعالیم
خاص فلسفي ناشي ميشد.
دار اشکوه به عنوان يک شاهزاده ارشد گورکاني ،داراي افکاري از نوع رويکرد دوم بود .از اين رو در سراسر ديوان
خود با نگاه خاص عرفاني و از دريچه يک عارف و صوفي ،جامعه خويش را به دو دسته کلي تقسیم نمودهاست .دستهاي
که در پي حقیقت و کشف و شهود ،همه زندگي را وانهاده و به دنبال عشق حقیقي هستند و دستهاي که تنها به ظواهر
دين اهمیت داده و همه توش و توان را در اين راه صرف نمودهاند .ابیات ديوان داراشکوه مملو از طعنههايي است که
گروهبندي خاص داراشکوه را نشان ميدهد .وي با بهکاربردن واژگان معناداري مانند حجازي ،نمازي ،غازي در صدد
نشان دادن ماهیت مخالفان تفکر خويش است.
رفت عاشق پیاپي معشـــوق
اقتدا کرده ام به دلبر خويش
نفـس کافر بکش ز دست دل

نــرود در پي حجازي ها
نشــوم در پي نمازي ها
قادري را بکن ز غازي ها
(داراشکوه بابري)52 :1364،

هر چند برخي گمان نمودهاند استفاده از اين واژگان نشانگر عقیده و مذهب داراشکوه تا مرز ارتداد است ،اما بايد
دانست که اغلب عارفاني که شعر سروده اند از اين سبک خاص براي بیان آالم دروني و نوع نگاه خويش به دنیا بهره
برده اند و کلمات لزوما نشان دهنده ارتداد نیست .به نظر مي رسد ،استفادة داراشکوه از واژگان اسالمي براي مشخص
نمودن مخالفان ،در حقیقت نشانگر رويکرد متفاوت وي به جامعه است .اين رويکرد همان جنگ بيپايان ظاهر و باطن
دين و يا به بیاني ديگر نبرد عرفا و فقها در عالم تسنن است .در بیت زير اين معني به خوبي قابل استنباط است:
کي شناسي قدر تو درويش را

چون نمودي پیشوا بدکیش را

راه حق مال چه داند اي عزيز

پرس اين ره عارف دلريش را
(همان)53 :1364 ،

در بیت باال داراشکوه راه اصلي را متعلق به عارفان دلريش ميداند و ماليان را بيخبر از آن قلمداد نمودهاست.
دوگانه پنداري ظاهر و باطن دين ،به نگاه بسیار متفاوت دو نحله فلسفه بازگشت داشت .نگاه اول ديدگاه وحدت وجودي
است که سردمدار آن را ابنعربي (از فیلسوفان و عارفان نامدار قرن ششم) دانستهاند .نگاه دوم رويکرد وحدت شهودي است
که ظاهراً اولین بار عالءالدوله سمناني آن را بیان کردهاست .بايد دانست تفاوت فلسفي معناداري میان اين دو نگاه وجود
ندارد؛ اما ديدگاه وحدت وجودي ظاهراً تمايل بیشتري به وحدت اديان نشان ميداد .ظاهراً طرفداران وحدت شهود
ظاهرگراتر از افراد وحدت وجودي بودند .داراشکوه نگاه وحدت وجودي را از استادان خويش و پدربزرگش اکبر به ارث
برد .اما منشأ اصلي رويکرد وحدت وجودي وي در طريقت قادريه بود .عالقه داراشکوه به طريقت قادريه به حدي است
که تخلص او در ديوانش «قادري» اس ت .همچنین در چندين بیت از استاد خويش و يا طريقت قادري به عنوان راه
درست و میانه يادکردهاست .داراشکوه در ابیات زير پیوستن به طريقت قادري را جدايي از اغیار دانسته است:
دل به او بست و خالص از غیر شد

شکرهلل کز همه بگسسته است
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کنده از اغیار بهر يار خويــــــش

با سگان کوي او پیوسته است
(همان )71:

در اشعار ديگر که ظاهرا داراشکوه از روي بيتابي سروده ،استاد خويش مالشاه را به عنوان کعبه وصف نمودهاست:
باز چون جان و دلم بي تاب است
عشــق پنجـابم نــموده بــيقرار
چون به پــــا داخل شوم در شهر
کعبه من جنـــت الهـــــور دان
تا کنم آنجا طــــواف پیر خويش

باز چون چشمان من بیخواب است
زانکه نقش دوست در پنجاب است
ساختــن از سر قدم ز آداب اسـت
سجده من سـوي آن محراب است
جان بي آرام چون سیــماب است
(همان )72-71:

تفکر اجتماعي داراشکوه در البه الي ابیات فوق قابل رؤيت است .وي اماکن را به واسطه انسانها شناسايي ميکند.
عالقه داراشکوه به پنجاب از منظر عالقه به استاد خويش مالشاه است .ظاهرا داراشکوه در عشق عرفاني به مرحلهاي
رسیده بود که همه چیز را از نگاه معشوق رؤيت ميکرد .از اين رو عاليق شخصي وي نیز تحت تأثیر اين موضوع قرار
داشت .جالب توجه است که کعبه در مقام توصیف استاد قادري مذهب بهکار رفتهاست .بايد توجه نمود نشانههايي از
ديدگاه وحدت وجودي داراشکوه در اين مورد قابل شناسايي است .از منظر وي کعبه و تمام دنیاي مادي ،فصل مشترکي
به نام «وجود» خواهندداشت .تفاوت اساسي میان موجودات در «ماهیت» آنهاست و داراشکوه در پي محو اين ماهیت
است:
شنیدم ز شیخي که بد مقتــــدا

خـــدا را نبیند کسي جز خدا

چو غیر خدا را نباشــد وجــــود

خـــدا را نبیند کسي جز خدا

چو راعي و مرعي همان ذات است

که گويد که حق را بديديم ما

به چـــشم تعین رخ خويش ديد

تو خـــود را بکن از میانه رها

نگه کرد قــــــادر چو در قادري

همه نـــــام کردند اين را بقا
(همان )54 :

داراشکوه براي رسیدن به خداوند ،مطالبه از میان برداشتن خود ،يعني از میان رفتن ماهیت در برابر وجود را دارد.
همچنین عالقه داراشکوه به موضوع جاودانگي جالب توجه است .عنصر بقا يکي از مفاهیم مطرح شده در طريقت قادري
است .بقا در واقع بیان ديگري از مفهوم فنا في اهلل است .بقا و جاودانگي ربط معناداري با از میان رفتن ماهیت و پیوستن
به ذات باري تعالي دارد .با پیوستن به خداوند ،بقا و طلب جاودانگي انسان تأمین خواهد شد.
گروه دوم ظاهرگرايان ،زاهدان دروغگو ،ماليان و روحانیان درباري هستند که در ديوان داراشکوه مطرح شدهاند .با
وجود اينکه داراشکوه همه طرايق صوفیانه را بر حق و قابل پیروي دانسته ،اما ظاهرا با ديدگاههاي اجتماعي نقشبنديه
میانه خوبي نداشتهاست  .به احتمال تأکید بر نفي زاهدان و ماليان اشاره به همین دسته است .رهبر گروه زاهدان و
نقشبنديه ظاهرا همان يحیي بن احمد سیرهندي است .او کسي بود که توحید شهودي را در تقابل با توحید وجودي
در شبه قاره بسط و گسترش داد .همان طور که عنوان گرديد تفاوت و حتي ضديتي میان اين دو نظريه وجود ندارد و
شخص سیرهندي نیز با توحید وجودي مخالفتي ابراز نکرد .وي بیشتر مبلغ روشي خاصي بود که جريانات زهدطلب و
ظاهرگرا را در جامعه شبهقاره تقويت کرد.
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وي معتقد بود در سلوک عارفانه صوفي ،دو توحید وجودي و شهودي براي او رخ ميدهد .توحید وجودي به معناي
«يک موجود دانستن» و توحید شهودي به معناي «کلي ديدن» بود (سرهندي .)160 /1 :1383 ،او در مقام تشريح ،انکار
يا عدم انکار وجود ستارگان در پرتوي نور خورشید را نمونه آورد .کساني که منکر وجود ستارگان هستند در دسته
وحدت وجودي و کساني که با وجود رويت ننمودن ستارگان آنها را منکر نیستند ،معتقدان به توحید شهودي بودند
(همان .) 161/1 :معتقدان به توحید وجودي از منظر سیرهندي در سه گروه قرار داشتند ،گروه اول از رهگذر «کثرت
ت توحید» و تفکر در عبارت «ال اله اال اهلل بال موجود اال اهلل» به اين توحید دست مييابد .سیرهندي معتقد است
ممارس ِ
که اين افراد در اثر اشتغال به معناي توحید ،نقش معرفت را بر قوه خیال خويش زدهاند .اين افراد از مقام قلب بيخبرند
و تنها توانستهاند به درجههايي از درجات علم دست يابند .منشأ باور گروه دوم از صوفیان به توحید وجودي «انجذاب
و محبت قلبي» است که در ابتدا با اذکار و مراقبات است .گروه اخیر از رهگذر جهد و کوشش يا به سبب عنايت حق
به مقام قلب ميرسند .توحید وجودي گروه دوم حاصل غلبه محبت محبوب است و بدين سبب تنها محبوب را موجود
ميدانند .اين نوع توحید حاصل احوال است (همان .)703-702 /1 :گروه سوم کشتگان محبت هستند؛ آنها کساني
هستند که استهالک و اضمحالل در مشهود خود يافتهاند و میل به تداوم اين حال دارند .خداوند ايشان را براي اينکه
که لحظهاي قرار و آرام گیرند به اموري که مستلزم غفلت است مشغول ميدارد (همان .)704/1 :داراشکوه احتماال از گروه
اول بيخبر نبوده و در شعري به آنها اشاره کردهاست:
قادري بي حجاب و بي نقاب است آفتاب

ابر و همت مر تو را گشته نقاب
(داراشکوه بابري)60: 1364 ،

ظاهراً داراشکوه را بايد متعلق به گروه دوم از کساني دانست که سیرهندي توصیف نمودهاست .وي در بسیاري از
اشعارش به منشأ محبي شناخت خويش تکیه نمودهاست .ظاهراً طعن و نفرينهاي نقل شده و شدت آنها در افکار و
اشعار داراشکوه نیز عالوه بر نشان دادن وجود گروه هاي مخالف متشرع ،نشانگر ديدگاه و رويکرد اجتماعي داراشکوه
است:
اي قادري چه سود نصیحت به اين خران

چون دل خراب داشته بیمار کردهاند
(داراشکوه بابري)104 : 1364 ،

روبرويــت تمــــــــام وجه اهلل

چشــم پوشیده اي ز حق تو چرا؟

گر تو خواهي که روي حق ببیني

جمله يک رو به بین مبین تو سوا

قادري روي خويش در همه ديد

گفت با خويشتن همین است بقا
(همان )57:

داراشکوه ضمن تقبیح مخالفان به رويکرد ايشان نیز توجه نمودهاست و مينويسد:
«پست فطرتان دون همت و زاهدان خشک بي حالوت از کوتاه بیني در صدد طعن و تکفیر و انکار ميشدند ....بنابرآن ،به خاطر اين فقیر
رسـید کـه آنچـه از کبـراء موحدان و بزرگان عارفان  ...سخنان بلند کـه آن را متشـابهات و شـطحیات نامنـد ،صادر شده  ...با آنچه از عارفان
اين وقت ،خود شنیده جمع نمايد تا حجـت قـاطع و برهان ساطع بر دجاجلة عیسي نفسان و فراعنة موسي صفتان و ابـوجهالن محمـدي
مشربان باشد ...و آن را حسنات العارفین  ...نام نهاد تا صـادقان سـلوک را حجـت و سند باشد و زبان طاعنان از سرزنش کوتاه گردد» (همان،

.)3-2 :1352
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احتماال داراشکوه در اين شکوايه بیش از آنکه گروههاي نقشبنديه را مدنظر داشته باشد به گروههاي متشرعي نظر
دارد که در مخالفت با او بسیار جدي بودند.
توضیح اينکه سیاست ورزي مذهبي دولت گورکاني در عصر اکبرشاه بر مشرب تسامح و تساهل بود .در دوره اکبرشاه
سیاست مذهبي به شکل ساختاري ديني سیاسي به نام دين الهي از سوي شاه منجر شد .دين الهي آيیني بر اساس
برابري همه مذاهب در ملیت واحد بود (فالحتي موحد .)613 /18 :1392 ،او با تأسیس عبادتخانه در پورسیکري ،اولین
اقدامات را براي مطالعات تطبیقي اديان فراهم آورد (بداوني137 /2 :1379 ،؛  .)Aziz, 1964: 168در ابتدا عالمان سني در
اين مکان به بحث و مناظره ميپرداختند؛ اما سپس عالمان ساير اديان نیز در آن حضور پیدا کردند (Roy, 1985: 74-
 .)104رأي اکبر در اختالف نظرات اصلح شمرده ميشد .در سال 987ق عده اي از علما ،سندي را امضا نمودند که بر
اساس آن اکبر مجتهد اول و امام عادل شناخته شد .وي باالترين مقام ديني کشور را تصاحب نمود و رسم خطبه را
بنیاننهاد (بداوني189-188 /2 :1379 ،؛ عالمي .)270 /3 :1876-1877 ،محور اساسي سیاست ورزي ديني اکبر در مفهوم
صلح کل استوار بود .اکبر پس از اين زمینه سازي ،به مفهوم دين الهي پرداخت .شخص اکبر لفظ دين الهي را به کار
نبرد و به جاي آن از واژگان توحید الهي استفاده کرد ( .)Sharman, 1972: 160اکبر به لزوم کارکرد اجتماعي شعائر ديني
توجه داشت .چنانکه در سال  990ق ،تقويم الهي را به جاي تقويم هجري معمول نمود (نظام الدين احمد هروي:1927 ،
126/2؛ کیخسرو اسفنديار .)313 /1 :1362 ،اقدامات اکبر پس از او ادامه نیافت؛ اما تفکر صلحکل و گرايش به تصوف در
خاندان گورکاني باقي ماند و براي علماي هندي مسلمان (پس از اکبر) ،به منزله عبرت تاريخي تلقي گرديد که از وقوع
دوباره آن بايد جلوگیري ميشد .در واقع اشعار مبني بر وجود و ظهور مخالفان در ديوان داراشکوه نشانگر نگراني از اين
نوع بود.
 .4مؤلفه هاي ترمیم جامعه از منظر داراشکوه
 .1-4انديشه صلحکل
داراشکوه القا کننده تفکري ترمیمي در جامعة شبهقاره در عصر خويش است .بايد توجه داشت که وي با درکي نسبتا
صحیح از چند گونگي جامعه شبهقاره درصدد ايجاد انديشهاي نوين از صلح و تسامح میان اديان برآمد .به نظر ميرسد
او تحتتاثیر پدر بزرگ خود چنین تفکري داشت؛ اما همانطور که جهانگیر نیز در خاطراتش عنوان ميکند ،تفکرات
اکبر از مدتها قبل در دربار رواج داشت و اکبر به گسترش دامنه آن پرداخت (جهانگیر .)22 :1359 ،با اين وجود داراشکوه
از منظر کارکردي ،شیوههاي جالبتوجهي براي ترمیم جامعه درنظر داشت که در اشعارش بدان توجه نمود.
بنماية اولیة انديشة داراشکوه در مفهوم صلحکل تبلور يافته است .مفهوم صلحکل بنیان دين الهي اکبرشاه را تشکیل
ميداد .از اين رو تأثیرات تفکر اکبرشاه بر شکلگیري اين قالب بسیار مهم است .اکبرشاه در نامهاي شاه عباس صفوي
را به رفتار ماليم با مردم و جلب قلوب آنها سفارش نموده و شاه را به عنوان سايه رحمت الهي و گونهاي واسطه براي
دريافت فیوضات و گسترش رحمت در جامعه دانسته است .او اين روش را با نام صلحکل معرفي ميکند (کیخسرو اسفنديار
 .)313 /1 :1362 ،در واقع صلح کل در معناي وفاق و آشتي همه اديان بود که در کنف حمايت ظل الهي پادشاه بارور
ميشد (عبدالرب آبادي و ديگران .)659 /2 :1324 ،دين الهي در کنار رواداري مذهبي و بدون هیچگونه جبر و زور مطرح
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شد .چنانکه اکبر معتقد بود که کسي به جبر در دين الهي در نخواهد آمد (کیخسرو اسفنديار  .)301 /1 :1362 ،اين امر
چنان دامنه وسیعي يافت که اکبر در قصرش سمبلي از هر يک از اديان را قرار داده بود.
انديشه صلحکل در ديوان داراشکوه به شکل تقبیح تعصب و گونهاي رواداري مذهبي قابل مشاهده است .به عبارتي
ديگر صلح کل ناظر بر لزوم وجود تعادل و توازن در حیات اجتماعي مخلوقات الهي است که مظهر او قلمداد ميشود
(حسني .)50 :1397 ،بهنظر ميرسد داراشکوه از منظري ديگر صلحکل را مورد تأکید قرار داد .وي مذهب را عاملي براي
تولید تعصب دانسته است:
نبود به جهان نکوتر از مشرب هیچ

بايد که تو را بود نکوتر از مطلب هیچ

توحید گزين و صلحکل پیش بگیـر

بگـــذار تعصـب که بود مذهـب هیچ
( داراشکوه بابري)188 :1364،

داراشکوه در تبیین انديشه صلحکل به مسئله توحید نیز ارجاع دادهاست .وي تالش کرد تا ديدگاههاي عرفاني را در
قالب ساختارهاي ترمیمي به جامعه ارائه نمايد .ازاينرو انديشه توحید وجودي داراشکوه در قالب ساختار فکري صلحکل
که شاخصه اصلي آن دوري از تعصب و رواداري مذهبي بود ،تبلور يافت .تعصب ديني با چندين ويژگي همواره همراه
است .تعصب روايتگر نیازهاي معنوي انسانها است که در جريان پاسخگويي به آن ،خود را شکل خواهد داد .توجه به
غايت و هدفي واال و تولید نوعي گرايش شديد در فرد و وجود شخصي زنده براي راهبري و حس تعلق دو ويژگي عمده
تعصب به لحاظ جامعه شناسي است ( .)Steffen, 2007: 119-121داراشکوه هر چند خود از اين ويژگيها خالي نیست،
اما سعي دارد گونهاي از سهلانگاري در مرزگذاري مذهبي را رواج دهد .توحید در افکار وي تبلور و نمودي آشکار دارد:
در دل خويش بین خداي خود

تا بـداني که نیســت از تــو جدا

از خدا هیچچیــز بیرون نیست

همه عین است لیک تو بهخود آ

چند نازي تو بر شــريعت خود

احمـدي مرسل از خداسـت جدا
(همان)57: 1364،

توحید و يگانگي مطرح شده در اشعار داراشکوه با ديدگاه فلسفي و عرفاني او مطابقت داشت .او خداوند را از موجودات
جدا نمي دانست .از اين رو تالش وي براي تقرير توحید وجودي در اشعارش را بايد درآمدي بر مسئله صلحکل دانست.
ظاهرا او توحید صفاتي را در اشعار خود مدنظر داشت؛ ازاينرو انسان را آيینه جمال و جالل الهي تصور نمود:
در چشم من درا و بنگر جمال خود را

تا از قـــرار واقــــع بیني کمـــــال خود را

آئینه تو هستم خود را ببیـن تو در من

جز اين محال مي دان کشت و وصال خود را

ما مظهر صفاتـیـم محتــاج نور ذاتیـم

بي ما کجـــا ببیني جاه و جــــالل خود را
(همان)55 :

در جايي ديگر مي گويد:
به نام آنکه نامش عین ذات است

وجـــود او منـــــزه از صفـات است

همه وجه همه سمع و همه عین

همـــــه تنزيـه و پاکي در حیاتست
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به چشم بد مبیـــن قادري هیچ

همه جا اوسـت گرچه سومنات است
(همان)61 :

در ابیات فوق عالوه بر توحید صفاتي ،تلويحا به صلحکل نیز اشاره شدهاست .در حقیقت انديشه داراشکوه به گونهاي
رقم خورد که توحید الهي را منشأ اصلي انديشه صلحکل قرارداد .ازاينرو همچنان که در سومنات توحید را ميجست،
کارکرد اجتماعي صلحکل را نیز از آن استنباط مينمود.
با همه اين اوصاف داراشکوه در مسائل پیچیده کالمي و الهیاتي نیز توحید را در سطح وجودشناسي نگهداشت .به
گونهاي که در اشعارش ديدن امر مطلق را محال دانسته است:
ممکن نبـــــود نظر به مطلق

در قید طلــــب تواند او را

هر سو که نظر کني همه اوست

وجه هلل عیان است روبرو را
(همان)58 :

در بیت اول آشکارا مسئله ماهیت و وجود فلسفي ،دست مايه شعر وي گشته است .او خداوند را به واسطه نامحدود
بودن ،در قید ماهیت قابل تصور نميداند .در واقع فاني شدن ماهیت و خود را نديدن ،تالزم معناداري با جاودانگي و
بقاي وجودي انسان داشتهاست:
باقي نشوي هرگز تا مي نشوي فاني

اين پند بکن در گوش از قادري دانا

هر که فاني گشـــــت اندر ذات تو

ذات خود را يافــت دايـــــم در بقا

( همان)56 :

(همان)56 :

 .2-4عشق به خود
داراشکوه در راه وحدت و يگانگي ،راه عشق و محبت را پیشنهاد داد .به نظر ميرسد او شیوه عشقورزي عرفاني و
صوفیانه را راهکاري مناسب در جهت تسري انديشه صلحکل ميديد .اين استنباط از آنجايي ميتواند صادق باشد که
در ديوان داراشکوه مسئله عشق و محبت همواره در کنار وحدت و يگانگي قرار ميگرفت:
هر که بگذاشته ثـــــواب و عذاب

در جــهان است او در کیمیا

قادري در بحر وحدت غوطه خورد

گشت فارغ از ثواب و از عذاب
(همان)59-58 :

پیوستن به عشق و وحدت در ديدگاه داراشکوه مالزم با فراغت از ترس و يا طمع بود .بسیار جالب است که مرزبندي
مذهبي در اين نگاه برابر با مسئله ثواب و عذاب بیان شدهاست  .در واقع داراشکوه با رد اين بعد از دين ،درصدد ايجاد
شیوهاي نوين در ترمیم مشکالت و مسائل اجتماعي است .طرح ثواب و عذاب در همه اديان جدا از بعد فرا طبیعي داراي
کارکرد اجتماعي نیز بود؛ به گونه اي که بسترسازي رفع نیازهاي اجتماع به سبب طرح ثواب و عذاب معنا يافت .اما
داراشکوه در جامعه شبه قاره به دلیل وجود اديان متعدد و برخورد و سايش احکام هر يک از اديان ،به بعد باالتري از
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مفاهیم الهیات ديني توجه نمود .او با تسري معناي اتحاد و وحدت از طريق محبت و عشقورزي به نقطه مشترک همه
اديان موجود در شبهقاره متوسل شد.
در اين میان اصول عشقورزي در ديوان داراشکوه و ديگر کتب وي به خوبي بیان شدهاست .شرط عاشقي پشت
نمودن به هر دو دنیا است (همان .)5 :1853 ،سالک تا زماني در انديشه ثواب و عذاب باشد به عشق عرفاني دست نخواهد
يافت (همان .)61 :1364،عالوه بر آن يکي از شروط عشق عبور از ظواهر و اسامي است:
نام او را از عاشقان مشمار

هر که را او در تجسس نام است
(همان)62 :

شخص داراشکوه مدعي ورود به دنیاي عشق بود .وصل او ،نه بر اساس مجاهده بلکه بر اساس فضل الهي بود.
داراشکوه براي ورود به وادي عشق دو راه را قابل تصور دانسته است:
«وصول به جناب تقدس به دو طريق است :يکي به طريق فضل و آن چنـان اسـت که حق سبحانه و تعالي به فقیري برساند و آن مرشد
کامل به يک نظر و توجه کار او تمام کند و پرده از چشم او بردارد و از خواب غفلت و پندار بیـدار سـاخته ،بـي رنج و رياضت و شدت
مجاهده ،جمال معشوق حقیقي بنمايـد و او را از خـودي او بستاند و به درجة بي يسمع و بي يبصر رساند ،ذالک فضل ااهلل يؤتیه مـن يشـاء

و ااهلل ذوالفضل العظیم .ديگر به طريق مجاهدت و رياضت» (همان.)2 :1335 ،
پیوستگي میان وحدت و عشق از طريق نفي خود امکان پذير است و داراشکوه اين موضوع را در شعر زير به خوبي
بیان نمودهاست:
گر ترا هست عـــزم کشور ما
دل بده تا تو يــــار ما باشي
هستي خويش دور کن از سر

و ترا هســــــت میل بستر ما
بار دل ميدهــــــد صنوبر ما
گر تو داري زجـان و دل سر ما
( همان)53-52 :1364،

توجه داراشکوه به مسئله دل و قلب از دو طريق به خوبي عنوان شدهاست .از ديدگاه وي عالوه بر اينکه مسئله
عشق ورزي در حقیقت نفي خود شخصي و پیوستگي با ديگري است ،فلسفه هستي و نفي ماهیت انساني نیز در قالب
تفکر وحدت وجودي است .نفي خود در عشق داراشکوه آنچنان قوي بیان شده که خود را با عنوان «هیچ» ذکر
نمودهاست:
بر يار فدا هزار جـــــــآنها

قربانش کنین خان و مآنها

لطفي که بکرد او بر اين هیچ

شکريـــش نیايـد از زبآنها

دالله هزار خــــــــوبرو برد

معشوق مــــرا گزيد زآنها
(همان)53 :

عقل و عشق در نگاه داراشکوه دو راهبر انسان هستند؛ اما يکي به سوي گمراهي و ديگري به سوي سعادت:
من تو را جويـــان و تو همراه من

عقل گشته رهبر گمـــــــراه من

عقل را جز وهـم نـــبود رهنماي

زان مرا بگذاشته در چــــــاه من

عقل و دانش کرده با من دشمني

جذبه عشق است دولت خــواه من
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هستي موهوم را فانـــــــي کند

جان کند بر تخت خود آن شاه من

قادري تو عشق را رهبر بکـــــن

تا نمايد مـــر تو را آن مــــاه من
(همان)147 :

 .3-4پیر ،راهبر عشق و وحدت
يکي از مؤلفهها و شیوه هاي بیان شده براي ترمیم جامعه طرح اقتدا به استاد عرفان و گردننهادن به شاگردي اوست.
وي در اشعار خويش اين مسئله را بسیار مهم و به عنوان فصل جدايي خود از ديگران دانسته است:
قادري کرد اقتدا با عارفي

زان زند مال به طعنه نیش را
( همان)53 :

ظاهراً شکل دهي به ماهیت عشق عرفاني در اشعار داراشکوه به استاد عرفان او محول شدهاست؛ چرا که او را کعبه
دانسته و حتي تخلص خويش «قادري» را از آن الگو گرفته است .داراشکوه هر چند دستیابي به عشق را از فضل و
رحمت الهي دانسته اما ظاهرا مجذوب شیوخ قادري بودهاست  .از اين رو در اشعار خويش ،از استادان خود ياد نموده و
با تعابیري بسیار غريبانه به توصیف رابطه خويش با ايشان پرداخته است .مالشاه بدخشاني در چندينجا براي داراشکوه
به مثابه کسي جلوه نمود که برخي از صفات خداگونه را در خود پرورش داده از اين رو توانايي پذيرش عشق داراشکوه
را داشت:
هست مالشه آن وجود شـــرف

که بر او هر نهـان عیان باشد

در جهان است و از جهان بیرون

در مکان است و المکان باشد

گوهر معرفت دروست نهـــــان

سر اسرار بحـــر و کان باشد

صورتش جامع حقیقت شـــرع

شرع را او نگاهبـــــان باشد
(همان)78 :

ويژگيهاي استاد در اشعار فوق چنان توصیف شدهاست که الزمه يک فرد جامع است .عبور از ديد دنیوي ،داشتن
گوهر معرفت و علم ،نگاهبان دين و شرع بودن سه ويژگي عمدهاي است که يک استاد ميتواند دارا باشد .داراشکوه در
شعر ديگر خالصي خويش از دوگانگي را صراحتا به مدد عبدالقادر گیالني سرسلسله قادريه دانسته است:
قادري زود عین قادر شد

چون مدد کرد قادر بغداد
(همان)79 :

استاد و شاگردي در طرايق تصوف از اصول اولیه ورود به وادي صوفيگري و عشق متصوفانه است .استاد و پیر
طريقت به سبب دانايي بر مسیر توانايي و دانش منزلگاه هاي عرفاني ،توانايي راهبري به سوي مقصود را خواهد داشت.
از اين جهت داراشکوه نیز به دنبال پیدا نمودن مسیر درست در آغاز به میانمیر و مالشاه بدخشاني دو تن از پیرهاي
طريقت قادريه توسل جست .توجه و عالقه او به استادان خود بسیار جالب توجه و نشانگر رابطه خاص عرفاني به
آنهاست.
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 .4-4ترويج مفاهیم اخالقي
محبت و عشق شیوه اي براي ممانعت از زوال اخالقي فرد و جامعه است .عاشق در صدد کسب رضاي محبوب خويش و
کسب صفات اوست .در واقع شیوه عاشقي بهگونهاي کسب فضايل اخالقي با انجذاب قلبي به سوي الگو را فراهم ميکند.
داراشکوه در بطن و درون مايه اشعار خويش بدين نکته اشاره دارد و در حقیقت هدف و غايت اصلي او را در همین نکته
بايد جستوجو نمود .داراشکوه با بیان عشق الهي ،خود را به خداوند تشبیه نمودهاست:
رگ و پي ام پر شد ز عشق دوست

گر بگويم منم خداي رواست
(همان)69 :

رنگ خدايي گرفتن و صفت خدايي داشتن در انتخاب تخلص قادري نیز احتماال قابل تأمل و بررسي است .در اشعار
بسیاري ،عبارت داراشکوه قادري (تخلص داراشکوه) در کنار قادر (از اسماء الهي) قرار دادهشدهاست .اين نزديکي لفظي بیاني
از الگو برداري داراشکوه از صفات الهي است.
نکته بسیار قابل تأمل تر ،ارائه الگوي زمیني براي ترمیم اخالقي و عرفاني جامعه است .او در سراسر ديوان خويش
در صدد بیان الگو و اسطورهواره اي از استاد خويش مالشاه است .ارائه الگويي که به جايگاهي خاص از صفات الهي دست
يافته براي ترمیم جامعه و فرد بسیار مهم و ضروري است .همنشیني با استاد در اين تقرير بسیار حائز اهمیت است به
گونهاي که داراشکوه عامل پاک شدن از گناه را استاد خويش دانسته است:
گرچه انســـان پر گناه بود

هست پاک ار مريد شاه بود

هر که يک بار ديد روي شاه

مرشد شیـــــخ خانقاه بود

توتیا گشت بهــــ ر هر ديده

شاه را هر که خـاک راه بود
(همان)87 :

در رويکرد دوم داراشکوه درصدد بیان رذايل اخالقي و يا صفات نیکي است که در طي مسیر عشق بايد دفع و يا
ايجاد گردند .ظاهرا اولین صفتي که داراشکوه بدان توجه تام داشتهاست آزادگي از دو جهان است .آزادگي در نگاه
داراشکوه ملکهاي اخالقي است که بنماية عشق و عنصر اساسي وحدت است .از اين رو حتي ثواب و عذاب اخروي را
نیز به باد طعن مي گیرد:
بر دلت هیچ فتح نشد

بود چون همتت ثواب و عذاب
(همان )61:

آزادگي به معناي رها بودن از قیود محدود کننده و اتصال به مبدا هستي و وجود نامحدود معنا يافته است .نگاه
توحیدي و عشق الهي در فضاي اجتماعي به شکل محبت و دلجويي از ديگران و توجه به احوال ايشان و عدم تفضـیل
خـود بـر کسـان تظاهر مييابد .ارتباط اجتماعي و فتح قلوب در نزد داراشکوه به شیوهاي عاشقانه و در پرتوي الگووارة
رنگ خدا -استاد معنا يافت .در کتاب حسنات العارفین داراشکوه تمثیلي بیان ميدارد که اين مسئله را به شیوهاي
مناسب تشريح نمودهاست:

 | 66پژوهشهای علوم تاریخی69-53 ،)1(14 ،
« خداوند فرموده :اي موسي بیمار شدم ،مرا نپرسیدي! و گرسنه شدم ،مرا طعام ندادي! موسي گفت :خداوندا! تو منزهي از اين .گفت:
فالن درويـش مـرا کـه بیمـار بـود ،عیادت نکردي و گرسنه بود طعام ندادي ،پس مرا نپرسیدي و طعام ندادي» (همان )4 :1352 ،داراشکوه

از منظر توحیدي همه انسانها را يکسان ديده و هیچ گونه تبعیضي میان آنها را بر نمي تابد» (حسني.)61 :1392 ،
در ديوان داراشکوه عالوه بر همه اين موارد تاکید زيادي بر تواضع و دوري از نخوت شدهاست .خاکساري و خاکبازي
به مثابه اولین شرط ورود به وادي عشق و آزادگي معنا يافته است:
از حبابي که نخوت اندر اوست

از تواضع نکو بـــــــود گـرداب

آن بردن مي نمايــــد از دريا

اين فرو مي رود میــــــانه آب

آن سرابي است در بیـــابانها

عین بحر است اين مپیچ و متاب
(داراشکوه بابري)58: 1364،

در واقع داراشکوه منشأ همه صفات اخالقي نیکو را در عشقورزي و کسب فضیلت آزادگي دانسته است ،به گونهاي
که با کسب آن همه رذايل اخالقي محو خواهد شد .از بین رفتن خودبیني و دوري از فزونطلبي (همان )59 :و به طور
کلي دوري از ماسوا و وحدتطلبي از وسايل و لوازم عشقورزي و از ثمرات آن دانسته شدهاست.
داراشکوه هر چند عشق ورزي را به عنوان راهکار مناسب در جهت ترمیم اخالق عنوان ميکند اما با نگاه و رويکرد
بسیار خاص ،عشق را به دو گونه تقسیم نمودهاست .او مدعي عشق حقیقي به پروردگار (نه عشق به ديگر انسانها) است.
عشق حقیقي در نگاه او موجب وصل مداوم است و عشق مجازي ،در هجران قرار خواهد گرفت .عشق به خداوند در
کالم داراشکوه تعبیر عشق به خود را يافته است که الزمه آن وصل مدام و نداشتن رقیب است:
کس نديدم عاشق خــود من از آن

عاشق خود خــــود شـدم اي دوستان

خوبي و حسن و کمال و ذات مـن

خود شناسـم کس نـــــداند در جهان

عاشقي را جمله مي دانیم عیـــب

غیر عشق خويشتن اي جـــــــاهالن

هست اندر عشق خود وصــل مدام

هجــــــــر الزم است وصــــل بتان

ما و ما بي غل و غش دايــم بوصل

بـيرقیب و بـيکسي انــــــدر میان

قادري با خود مصاحب گشته است

زان شده يـک پیر و يک دل يک زبان
(همان)149-148 :
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پیر و مراد
عشق به خود

اخالق

صلح کل

شکل شماره 1

 .5نتیجه گیري
محمد داراشکوه ،شاهزادة گورکاني ،داراي تفکري با بعد فلسفي و صوفیانه بود که به سبب برخورداري از جايگاه اجتماعي
مناسب ،مبلغ رويکرد خاصي در عرفان نظري گرديد .ديوان داراشکوه به عنوان اثري کامال صوفیانه و عرفاني بازتاب
دهنده روحیات و تفکرات و روش شناسي داراشکوه در شناخت مسائل فردي و اجتماعي است .زمینة تاريخي و زمانه
داراشکوه نشانگر وجود تفکرات و جبههبندي هاي سیاسي و اجتماعي متفاوتي در دورة گورگاني است .همچنان که دو
جبهة عمده و مخالف در اين دوره قابل تشخیص است .جبهه متشرعان و جبهه صلحکل .مفهوم و انديشه صلحکل
درصدد يافتن راهکارهايي براي رفع نیازهاي اجتماعي جامعه شبهقاره بود؛ درحاليکه گروه متشرعان بیشتر به دلیل
ترس از نابودي احکام اسالمي در شبهقاره ،به تقابل فکري و نظري در برابر سالطین گورکاني پرداختند .از جمله اينکه
شیخ احمد سیرهندي در فرضیهاي به تشريح وحدت شهود در برابر وحدت وجود پرداخت و عمال پايههاي تفکر وحدت
اديان و همزيستي مسالمتآمیز اديان در شبهقاره هند را متزلزل کرد .داراشکوه به عنوان يکي از مبلغان فرضیه وحدت
وجود ،با ايجاد زمینههاي مطالعاتي تطبیقي اديان مختلف در شبهقاره هند و بازتاب آن در نوشتههاي خويش به فعالیت
پرداخت .داراشکوه در ديوان خود به بیان تفکرات عرفاني و جامعه شناسانه خود دست زد.
از جمله روشهاي داراشکوه براي بیان انديشه صلحکل ،به کارگیري ترويج مفاهیم اخالقي ،ترويج عشق به خود و
گرايش به داشتن استاد صوفي در جامعه بود .عشق متصوفانه ،يکدلي و يکرنگي و حقیقت شیوه عاشقي ،روشي عمیق
براي دستیابي به وحدت اديان و صلحکل معرفي گرديد .وحدت و توحید وجودي معرفي شده در ديوان داراشکوه از نوع
فلسفي و عرفاني و وحدت وجودي بود که تنها راهکار رسیدن به آن مسیر عشق بود .همچنین عشق راهي براي ترمیم
جامعه معرفي گرديد .با انجذاب قلبي به سوي مطلوب ،امکان بیشتري براي ترمیم ساختارهاي فردي و اجتماعي فراهم
گرديد ،هر چند به دلیل سختي راه ترجیح در انتخاب استاد و پیر بود تا اين مسیر را سهل و مطلوب نشان دهد .از اين
جهت داراشکوه به سلسله قادري و بهويژه مالشاه توجه ويژهاي نمود و تفکر صلحکل در انديشة وي تبلور يافت.
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