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احمد سرهندي و رابطه شيعيان 
خراسان و هندوستان

                                                              

رسولجعفریان

نگارش آثاري بر ضد شيعه در آغاز تشكيل دولت صفوي و پس از آن در دو قرن دهم و يازدهم هجري، 
در عثماني از يك سو و در هند از سوي ديگر، به طور گسترده رواج داشت. طي اين سالها، دهها بلكه صدها 
كتاب در رد بر ش��يعه نوش��ته شد و هدف از آن نيز جلوگيري از گسترش تفكر شيعي بود كه دولت صفوي و 
بس��ياري از دولت هاي محلي در هند حامي آن بودند. اگر قرار باش��د موقعيت مشابهي با آنچه آن زمان رخ 
داد معرفي كنيم بايد به آثار عديده اي كه طي س��ه دهه گذش��ته به خصوص در سعودي و پاكستان بر ضد 
شيعه نوشته شده، اشاره كنيم. در روزگار ما سعودي جاي عثماني را گرفته و پاكستان نيز جاي گرايش هاي 
تند ضد شيعي قرن دهم و يازدهم هند را دارد. محصول چنين فعاليتي را مي توان تحت عنوان شكل گيري 
ادبيات ضد ش��يعي مرور كرد؛ مطلبي كه نويس��نده اين سطور  به بخشي از آنها در مجلد اول كتاب صفويه 
در عرصه دين، فرهنگ و سياس��ت به آنها پرداخته ام. با اين حال، دانس��ته است كه دايره اين نوع نگارش ها 

بسيار وسيع بوده و هر روز ممكن است اثر تازه اي در اين موضوع يافت شود.
يكي از آنها اثري اس��ت كوتاه از احمد س��رهندي فاروقي )971 – 1034 ق(  از علماي معروف هند در 
اواخر قرن دهم و اوائل قرن يازدهم كه به مجدد الف ثاني مش��هور بوده و عقايد عرفاني ويژه خود را دارد. 
ش��رحي مفصل از عقايد و ديدگاه هاي وي را آقاي فتح اهلل مجتبايي در مدخل »احمد س��رهندي« در دايرة 
المعارف بزرگ اسالمي آورده است. ادعاهاي شگفت او در رفتن به معراج و تبديل شدن وي به يك عنصر 
مؤثر در انديشه اسالمي هند از اين گزارش به خوبي مشهود است. در اين ميان، نقشبنديه غالبا به عقايد وي 
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احترام گذاش��ته و يكي از داليل گرايش هاي ضد شيعي در نقشبنديه، به عكس بكتاشيه، وجود همين افكار 
سرهندي و من تبع او در ادوار بعدي است. اهميت روزگار وي در عهد اكبر و جهانگير و درگير شدن وي در 

برخي از منازعات فكري – مذهبي اين دوره،  موقعيت وي را بيشتر جلوه گر كرده است.
يكي از جريان هاي مذهبي اين دوره كه بس��يار فعال بود، تش��يع بود، تشيعي كه با تمام قوا مي كوشيد در 
ميان اكثريت سني آن ديار، راهي براي خود بگشايد. اين فعاليت هم از طريق فكري و تبليغي و هم از طريق 
نفوذ در دربار مغوالن و پيش از آن دربارهاي سالطين جنوب، ادامه يافت و بسياري از فرهيخگان را تحت 
تأثير خود قرار داد. البته تش��يع در دربار مغوالن به سلس��له وقايع طوالني مربوط مي ش��د كه شايد نخستين 
آنان آمدن همايون به ايران دوره طهماسب و ارتباط او با دولت صفوي بود. در اين زمينه شرح كافي و وافي 

توسط عباس اطهر رضوي در كتاب تاريخ تشيع در هند به دست داده شده است.
اما آنچه در اينجا مورد نظر اس��ت، گزارش��ي از رس��اله رد روافض احمد س��رهندي فاروقي است كه در 

چهارچوب همان فعاليت ها قابل بحث است.
رساله رد روافض سرهندي به ضميمه كتاب مكتوبات امام رباني مجدد الف ثاني طبع نولكشور در لكهنو 
)1889 ق( به چاپ رسيده و اخيرا ترجمه تركي آن به قلم سيد زين العابدين ايشيق در استانبول منتشر شده 

است. )دايرة  معارف بزرگ: 57/7 – 58(.
مرحوم اطهر عباس رضوي هم كه در تاريخ تش��يع در هند )205/1( آن رس��اله چاپي را مالحظه كرده و 

گزارش اجمالي از آن به دست داده است.
اما نكته مهم در اين رس��اله، منهاي محتواي آن كه تكراري و مربوط به برخي از اتهامات رايج از جمله 
بحث سب صحابه و تكفير شيعه و مانند اينهاست، مقدمه كوتاه آن در ايجاد ارتباط ميان تشيع ايران و هند 

است.
در اين باره دو مطلب اهميت دارد. 

الف: نخس��تين نكته آن اس��ت كه اين رس��اله در واكنش به انتشار دو رس��اله در باره تشيع كه در حوزه 
ماوراءالنهر و خراس��ان تأليف ش��ده بوده و به هند رسيده نوشته شده است. اين دو رساله مربوط به قضاياي 
عصر شاه عباس صفوي و در سالهاي نخست قرن يازدهم هجري است، زماني كه ازبكان به خراسان حمله 
كرده، مشهد را در محاصره گرفته و به قتل عام شيعيان پرداختند. شاملو نوشته است: در آن چند روز اوزبكان 
بي باك دس��ت تظلم به نهب و غارت اموال مس��لمانان گش��ودند و آنچه ديدند ربودند. و بسياري از شيعيان 

حيدر كرار را قتل رسانيدند )قصص خاقاني: 140/1، تهران، 1371(.
در اين وقت، يكي از علماي شيعه در مشهد، نامه اي به عبداهلل خان ازبك نوشت و به او گفت كه» به چه 
دليل و برهان محاصره بلده مشهد مقدس و استيصال مردم او را كه اكثرا ذريه حضرت رسولند به خود حالل 
ساخته اند و دست نهب و تاراج و قتل بر حال و اموال و مزارع مردم و اوقاف سركار فيض آثار گشاده اند«؟ 
اين نامه س��بب ش��د تا عبداهلل خان از علماي اهل س��نت در ماوراءالنهر بخواهد تا كفر ش��يعيان را ثابت 
كنند تا نتيجتًا نهب اموال و كشتن آنان شرعا مشروع گردد. شاملو سپس متن »جواب نامه اي كه علماي 
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ماوراءالنهر به فضالي مش��هد« را آورده اس��ت )همان: 140/1 – 146(. و پس از آن پاسخ موالنا محمد 
مشكك را آورده است كه با استناد به متون بزرگاني از اهل سنت مانند اشعري و غزالي و آمدي و نسفي و 
ابن اثير )صاحب جامع االصول( نش��ان داده اس��ت كه آنان شيعه را از فرق اسالمي دانسته و از سوي ديگر 

آنچه شيعه به آن باور دارد سبب تكفير نمي شود، چرا كه اينان اهل قبله را مسلمان مي دانند. 
اين نامه و پاس��خ آن با عن��وان »جواب مكتوب علماي ماوراءالنهر كه موالنا رس��تمداري قلمي نموده« 
شهرت زيادي يافت و به همين دليل نسخه هاي فراواني از آن در كتابخانه هاي مختلف نگهداري مي شود. 
از آن جمله چندين نس��خه از آن در كتابخانه مجلس ش��وراي اس��المي موجود است )3455 ، 5996، 901، 

14179(. نويسنده اين اثر محمد بن فخرالدين علي معروف به مشكك رستمداري است. 
آنچه بر اس��اس رس��اله رد روافض سرهندي مي توان دريافت آن است كه تأثير اين پاسخ در هند، فراوان 

بوده و همين امر سبب شده است تا شيعيان نسخه هايي از آن را در آن ديار ترويج كنند.
ب: اما دومين نكته كه در كتاب سرهندي مورد توجه قرار گرفته اين است كه با حمله ازبكان به خراسان، 
بس��ياري از ش��يعيان آن ديار آواره شده و به هند آمدند. به نظر او همين جماعت هستند كه تشيع را در هند 
بس��ط داده اند. در حالي كه از ديد او تا پيش از اين ماجرا، تش��يع در هند جايي نداشته است. وي معتقد است 
كه تنها پس از حمله ازبكان به خراس��ان ش��يعيان آواره راهي هندوستان شدند. سرهندي در اين باره شعري 
هم از اميرخس��رو دهلوي از اوائل قرن هش��تم نقل مي كند. در واقع مس��تند اين نظر سرهندي از اول قرن 
هش��تم هجري اس��ت كه صد البته آن زمان هنوز تشيع رسوخي در هندوستان نيافته بود. اما به مرور و پس 
از قوت گرفتن بهمنيان در اواخر قرن هش��تم و در طول قرن نهم و س��پس برآمدن قطب شاهيان به تدريج 
تش��يع در جن��وب هند رواجي وافر ياف��ت. اما در دهلي، اين رواج محدودت��ر و متأخرتر بود. همين زمان كه 
س��رهندي زنده بوده، قاضي نوراهلل در همين دهلي و آگره به ش��دت مشغول ترويج تشيع بود و جانش را نيز 

بر سر همين اقدامات خود نهاد.
نكته ديگر آن اس��ت كه نس��خه چاپي رد روافض كه همراه با مكتوبات س��رهندي به چاپ رس��يده با 
نسخه اي از اين رساله كه در كتابخانه مجلس به شماره 18146 نگهداري مي شود قدري متفاوت است. اين 
تفاوت دقيقا مربوط به اطالعاتي مي ش��ود كه در دو بند فوق الذكر به آن اش��اره كرديم. نكته مهم آن است 
كه سرهندي در مقدمه نسخه ما، ابياتي از امير خسرو )شايد دهلوي( در باره سالمت مذهبي هند در تمسك 
به مذهب حنفي آورده است كه اين اشعار در نسخه چاپي نيامده و نويسنده پس از مقدمه كوتاهي كه ذيال 

خواهد آمد، مستقيم به سراغ نقد مكتوب رستمداري پرداخته است.
مقدمه سرهندي در نسخه چاپي به اين شرح است: 

اما بعد مي گويد بنده كه محتاج است به رحمت خداوند واحد صمد خادم علماي اهل سنت وجماعت احمد 
بن عبداالحد العمري الفاروقي نسبا كه چون در اين ايام رساله كه شيعه در وقت محاصره مشهد به علماي 
ماوراءالنهر نوش��ته بودند، در جواب رس��اله آنها در باب تكفير شيعه و اباحه قتل و اموال آنها مر مسلمانان را 
بود به اين حقير قليل البضاعه رسيد كه حاصلش بعد طي مقدمات ابله فريب، تكفير خلفاي ثالثه است و 
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ذم و تش��نيع حضرت عائش��ه صديقه رضي اهلل تعالي عنها و بعضي از طلبه شيعه كه متردد اين حدود بودند 
به اين مقدمات افتخار و مباهات مي نمودند و در مجالس امرا و سالطين آن مغالطات را شهرت مي دادند و 
اين حقير هرچند در مجالس و معارك مش��افهة به مقدمات معقوله و منقوله رد آنها مي كرد و بر غلط هاي 
صريحه ايشان طالع مي داد، اما از روي حميت اسالم و .... به اين قدر رد و الزام كفايت نمي كرد و شورش 
سينه بي كينه تشفي نيافت و به خاطر فاتر قرار يافت كه اظهار مقاصد ايشان تا در زماني كه در قيد كتابت 

نه درآيد در حيز تحرير فايده عام و نفع عام نبخشد. 
اما مقدمه نسخه خطي موجود از اين رساله محتوي همين آگاهي ها به ضميمه مطالب ديگري است كه 
در دو بند فوق الذكر يادآور شديم. نكته افزون مقدمه نسخه خطي، ذكر اشعاري است كه امير خسرو دهلوي 
در باره وضع مذهبي هند سروده است. اين اشعار از مثنوي خضرخاني اميرخسرو گرفته شده است كه به نام 
عش��يقه يا عشقيه يا منشور شاهي نيز ش��هرت دارد. فضاي اين اشعار مربوط به قرن هشتم هجري است و 
اين مثنوي نيز س��روده سال 715 ق است. ش��رحي در باره اين مثنوي با اصل آن در مجلد سوم گزيده آثار 
امير خس��رو دهلوي )افغانستان، اس��فند 1353 ش، ص 57 به بعد( آمده است. در چاپ مزبور تنها بيت اول 

اشعاري كه در اين نسخه آمده، در ص 72 درج شده است.
اما اش��عار ياد ش��ده در كتاب ديگري كه به اردو ش��رحي بر مثنوي مزبور نوشته )هند، 1916م (  به طور 
كامل و حتي با چند بيت افزوده كه دو بيت آن را در كروش��ه آورده ايم، آمده اس��ت. ما بر اساس آن كتاب و 

آنچه در نسخه بوده، اشعار زير را كه در ادامه مقدمه سرهندي است نقل مي كنيم.
اينك مقدمه سرهندي بر اساس نسخه خطي:

اما بعد مي گويد: كمترين خادمان، بنده كه محتاج است به رحمت خداوند احد و صمد و خادم علماي اهل 
س��نت و جماعت، احمد بن عبداهلل األحدي العمري الفاروقي نسبا و السرهندي مولدا و وطنا، و الحنيفي ملة 
و مذهبا كه ديار هندوستان هر چند از ساير ممالك در اسالم متأخر است و اصحاب كرام هيچ يكي به اين 
اقليم تش��ريف نياورده اند، اما از آن زمان كه اس��الم در آنجا ظاهر شده است و سالطين اسالم استيال يافته 
و مش��ايخ عظام و اولياء كرام از اطراف و جوانب تش��ريف آوردند، معالم دين و اعالم اس��الم، زمان زمان در 
تزايد و ترقي اس��ت بر س��اير ممالك بر يك وجه ، بلكه به وجوه مزّيت و فضيلت دارد كه تمام سّكان آن از 
اهل اس��الم بر عقيده حّقه اهل س��نت و جماعت اند و نشاني از اهل بدعت و ضاللت در آن ديار پيدا نيست 
و طريقه مرضيه حنيفيه دارند، حتي كه اگر بالفرض ش��خصي را كه مذهب ش��افعي يا حنبلي داشته، طلبند 
نيابند و هر چند اين مذهب از اهل حق اند، اما اهل هوا و بدعت را گريزگاهند. حضرت خواجه خسرو - عليه 

الرحمه - در تعريف ملك هندوستان مي فرمايد: 
خوشا هندوستان و رونق دين                                              شريعت را كمال و عّز و تمكين
]ز علم با عمل دهلي بخارا                                              ز شاهان گشته اسالم آشكارا[
]تمامي كشور از تيغ غزا كار                                             چو خارستان ز آتش گشته بي خار[ 
]زمينش سير خورده آب شمشير                                              فروخفته غبار كفر در زير[
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]زبردستان هندو گشته پامال                                          فرودستان همه ُدردانه مال
بدين عّزت شد اسالم منصور                                          بدان خواري سران كفر مقهور
به ذمت گر نبودي رخصت شرع                                          نبودي نام هندو ز اصل تا فرع 
ز غرنين تا لب دريا در اين باب                                          همه اسالم ببيني بر يكي آب
نه ترسايي كه از نا ترس كاري                                          نهد بر بنده داغ كردگاريي
نه از جنس جهودان جنگ و جوريت                                          كه از قرآن كند دعوي ز توريت
نه ُمغ كز طاعت آتش شود شاد                                           وزو با صد زبان آتش بفرياد
مسلمانان نُعماني روش خاص                                          ز دل هر چهار آيين را به اخالص
نه كين با شافعي نه مهر با َزيد ]يزيد[                                          جماعت را و سنت را به جان صيد

نه زاهل اعتزالي كز فن شوم                                          ز ديدار خدا كردند محروم 
نه رفضي تا رسد زان مذهب بد                                          جفايي بر وفاداران احمد
نه آن سگ خارجي كز كينه سازي                                          كند با شير حق روباه بازي
زهي ملكي مسلمان خيز و دين جوي                                          كه ماهي نيز سّني خيزد از جوي

و ت��ا قريب به پانصدس��ال بر همين صرافت و لطافت بود تا آن كه خاق��ان اعظم عبداهلل خان اوزبك بر 
س��ر اهل خراس��ان تاخت و آن اقليم را به يد تصّرف خود درآورد و طايفه شيعه كه در آن ديار غلبه و شيوع 
پيدا كرده بودند، بعضي به قتل رسيدند و بعضي ديگر جالي وطن شده به هند آمدند و به حكام و سالطين 
تقّرب نموده، بعضي جّهال را به مقدمات مزخرفه مغالطات زراندود اغوا نمودند و از راه بردند. هر چند فتنه و 
فس��اد در اقليم خراس��ان تسكين يافت و مسلمانان از شراره آنها وارستند، اما از قدم بَدُيمن آن بدكيشان، در 

ديار هند مسلمان را فتنه عظيم واقع شد و فتنه از سر بيدار گشت. 
منقول است كه يكي از بزرگان دعا مي كرد كه: الهي اهل خراسان را بر جمعيت نگاه دار و از تفرقه امان 
بخش. مريدان از كمال تعجب پرس��يدند كه يا ش��يخ! اين چه دعاس��ت كه در حق اين بي دولتان مي كنيد؟ 

فرمودند كه: تفرقه اينها موجب ضاللت و تفرقه عالم است و ايقاض فتنه نائمة.
 و در همين اثنا رس��اله اي كه شيعه در وقت محاصره عبداهلل خان مشهد را به علماي ماوراء النهر نوشته 
بودند، در جواب رس��اله آنها در باب تكفير ش��يعه و اباحت قتل اموال ايشان مسلمان را روا بود، به اين حقير 
قليل البضاعت رسيده كه حاصلش بعد از طي مقدماِت ابله  فريب، تكفير خلفاي ثالثه است و تشنيع حضرت 
عايش��ه صديقه - رضي اهلل تعالي عنها - و بعضي از طلبه ش��يعه كه مترّدد اين حدود بودند، به اين مقدمات 
افتخ��ار و مباه��ات مي نموده و در مجالس امرا و س��الطين  اين مغالطات را ش��هرت مي دادند. اين حقير هر 
چن��د در مجالس و معاركه، مش��افهة به مقدم��ات معقوله منقوله رد آن ها مي ك��رد و بر غلط هاي صريحه، 
روبروي ايشان را اطالع مي داد، اما از روي جمعيت اسالم و به موجب حديث نبوي علي مصدرها - الصالة 
 و السالم - فرمودند »إذا ظهرت الفتن و شاع البدع و سّبت اصحابي فليظهر العالم علمه و من لم يفعل ذلك 
فعليه لعنة اهلل و المالئكة و الناس اجمعين اليقبل اهلل له حرفا و العدال« رگ فاروقيم به اين قدر رد و التزام 
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كفايت نكرد و شورِش سينه بي كينه تشّفي نيافت و به خاطر فاتر قرار يافت كه اظهار مفاسد ايشان و ابطال 
اين بدكيشان تا ]آن[ زمان كه در قيد كتابت نََدراَيد و در حيز تحرير نيايد، فايده تام و نفع عام نه بخشد. 

وي در صفحات آغازين رساله و پيش از جواب دادن به مكتوب رستمداري به نوشته علماي ماوراءالنهر، 
به ارائه ش��رحي از فرقه هاي ش��يعه پرداخته و پس از آن كه در باره هر كدام چند س��طري از همان مطالب 
معمول در كتب فرق بيان مي كند، به رد نوشته مزبور مي پردازد. پاسخها غالبا تكراري و احاديثي كه به آنها 
اس��تناد ش��ده است، غالبا از همان دسته احاديث مدح و ستايشي اس��ت كه در درستي آنها ترديد وجود دارد. 
طبعا هدف ما مرور بر اين مس��ائل تكراري نيس��ت، هر چند مقايس��ه آنچه رستمداري آورده با اين پاسخها، 

مي تواند در يك بررسي ديگر، مرور شود.


