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دكتر محمد حكيم آذر
استاديار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهرکرد 

مجل��ه ی زبان و ادبیات فارس��ی
دانش��گاه آزاد اسالمی، واحد فسا

 1389 به��ار    - ش1  س1- 

مراكز تقویت زبان فارسی در شبه قاّره

تاریخ دریافت مقاله: 88/12/11
تاریخ پذیرش مقاله: 89/2/20

چكيده

از ق��رن ده��م هجري ب��ا روي کار آمدن ش��اهان صفوي در اي��ران و با روي کرد 
ايدئولوژي ك آنان به آمیزش مذهب با سیاس��ت وادبیات، سنت ديرينه ی شاعر پروري 
در دربار دستخوش دگرگوني اساسي شد. بسیاري از شاعران فارسي زبان با توجه به 
حمايت گسترده ی مادي و معنوي پادشاهان گورکاني هند رهسپار آن ديار شدند. در 
نتیجه ی اين کوچ ادبي کانون زبان فارسي در هند که از زمان سلطان محمود غزنوي 
فعال شده بود تقويت شد. مناطق و شهرهايي در شبه قاره به عنوان نقاط تمرکز زبان 
فارسي، در تعامل دوگونه از زبان فارسي نقش جدي ايفا کردند. اين دو گونه عبارتند 
از: الف: زبان فارسي بومي شبه قاره که شاعران و گويندگاني چون واقف الهوري، بیدل 
عظیم آبادي، غني کش��میري و غالب دهلوي بدان س��خن رانده اند. ب: زبان فارسي 
سخنوران بومي ايران که بر اثر جاذبه ی هند راهي آن سرزمین شدند و اديباني چون 
عرفي شیرازي، نظیري نیشابوري، صائب تبريزي و   کلیم کاشاني از آن بهره گرفته اند. 
بديهي است تضارب اين دو گونه ی زبان فارسي خصوصاً در حیطه ی ادبیات و خیال 
پردازي هاي ش��اعرانه، اختالف ها و کشمكش هايي را بین اديبان هندي و ايراني پديد 
آورد. در اين مقاله کوش��ش شده است تا ضمن ترس��یم جغرافیاي ادبي آن روزگار 
 با تأکید بر مراکز تجمع س��خنوران فارسي زبان، نقش در بارهاي منطقه اي و محلي 
ش��به قاره، خانقاه ها، مس��اجد و مدارس دينی و مذهبی در گس��ترش زبان فارسي 

بررسي شود و بر تفاوت هاي دو گونه ی زبان فارسي هنديان و ايرانیان تأمل گردد.

واژگان كليدی: زبان فارسی، شبه قاّره، دربار، انجمن ادبی، خانقاه.

Email: Hakimazar-moh@iaushk.ac.ir
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46 / مجله زبان و ادبیات فارسی 

1- مقّدمه

فهرست نام مكان ها در تذکره های فارسی خصوصاً تذکره هايی که از سده نهم هجری به 
بعد نگاش��ته شده فراوانی اَعالِم مرتبط با جغرافیای شبه قاّره را به روشنی می نماياند. در اين 
تذکره ها از شاعران و نويسندگان پر شماری ياد شده که در پس نام خويش، نام شهر و زادبوم 
خود را به دنبال دارند. ش��هرها و مناطقی چون دهلی، الهور، اکبر آبا، مرشد آباد، عظیم آباد، 
حیدرآباد، اورنگ آباد، دکن، شاهجهان آباد، لكهنو، گجرات، کشمیر،  سرهند، سیالكوت و ده ها 

نام ديگر که به گوش پژوهشگران زبان و ادب فارسی آشنايند.
هم چنین، در همین تذکره ها فراوانی نام هايی چون داغس��تان، خوارزم، بخارا، س��مرقند، 
خجند، شروان، گرجستان، و مناطق ديگری در آسیای میانه ، قفقاز و آسیای صغیر، نشانه ای 
روش��ن از نفوذ زبان فارس��ی به عنوان يك حامل فرهنگی از مرزهای شرقی اروپا تا قلب شبه 
قاّره است. ارادت بی چون و چرای مردمان ساکن شبه قاّره به شاعران و متفكران بزرگ فارسی 
زبان به گونه ای اس��ت که گاه، توجه به آن ش��اعران و انديشمندان در شبه قاّره بیش از ايران 
بوده است. بر اساس فهرست کتاب های چاپی  خانبابا مشار،  كليات سعدی تا سال1352ه.ش 
در ايران فقط هفده  بار و در شهر های تهران، تبريز، شیراز، ارومیه و اصفهان چاپ شده است، 
درحالی که اين کتاب در شبه قاّره تا همان تاريخ بیش از پنجاه بار و در چهل شهر از شبه قاّره 
به چاپ رسیده است. شهرها و مناطقی نظیرحیدرآباد، دکن، کراچی، بمبئی، دهلی، لكهنو، 
الهور، کانپور، رامپور، اهلل آباد، پیش��اور، حیدرآباد، س��ند، مولتان، آگره، مدراس، سیالكوت، 
کلكته، ديرۀ اس��ماعیل خان، مرادآباد، چاتگام، داکا، انباله، شیخ پور، مونگیر، گجرات، اسالم 
آباد، مرزاپور و شهرهای ديگری در کشورهای حوزه ی جغرافیايی شبه قاّره. الزم به ذکر است 
که كليات سعدی در شبه قاّره در سال 1205 ه.ق به صورت چاپی منتشر شد، در حالی که 
اولین نسخه ی چاپی آن در ايران پنجاه و دو سال بعد و در سال 1257 ه.ق به بازار آمد. اولین 
چاپ دیوان حافظ نیز به کوش��ش ابوطالب خان اصفهانی تبريزی از روی دوازده نس��خه ی 
خطی در س��ال 1206ه.ق در کلكته صورت يافت و پس از آن دیوان حافظ بارها در بمبئی، 
دهلی، الهور، کانپور، لكهنو و حیدرآباد به چاپ رسید. )در اين باره ر.ک.انوشه، ذيل حافظ در 

شبه قاّره و سعدی در شبه قاّره:1380(
 گس��ترش زبان فارس��ی در بخشی وسیع از قاّره آس��یا به دادوستدی فرهنگی در قرون 
متمادی منجر شد که حاصل آن رشد سیاسی و اقتصادی طرفین اين دادوستد و بهره گیری 
از تجربیات مختلف در حیطه های ادبی ، زبانی ، تجاری و اجتماعی بوده اس��ت. يك سوی اين 
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تعامل فرهنگی، زبان فارسی و سوی ديگر، زبان ها ، فرهنگ ها و خرده فرهنگ های مختلفی 
قرار دارند که برشماری نام و ذکر تنوع آن ها از اين مجال کوتاه بر نمی آيد.

 
2- بحث و بررسی

2-1- ایران و شبه قاّره:
تاري��خ رواب��ط ايران و ش��به ق��اّره بنا ب��ر نظريات گوناگ��ون به پیش از اس��الم و حتی 
پی��ش از پادش��اهی هخامنش��یان در اي��ران می رس��د. ش��مال غربی ش��به قاّره در س��ده 
شش��م قبل از میالد روابطی گس��ترده با تمدن ايران داش��ت و » از نظر سیاس��ی بخش��ی 
از شاهنش��اهی هخامنش��یان دانس��ته می ش��د. اندکی پی��ش از س��ال 530 ق. م. کورش ، 
شاهنش��اه هخامنش��ی اي��ران از کوه ه��ای هندوکش گذرک��رده و قبايل و طوايف س��اکن 
 س��رزمین های کامب��وج و َگنده��ارا و نواح��ی ماورای س��ند را باجگذار خود س��اخته بود.« 
)تاپار، 1387:74( بنا به روايت هرودت در نبردی که ايران با يونان داشت، سربازان هندی در 
کنار سپاه ايران با يونانیان می جنگیدند. ) ر.ک. همان ( اين نظريه بر اساس دانش ما از تبار 
قوم کوچنده آريايی که در هزاره دوم قبل از میالد از شمال و شمال غرب آسیا به فالت ايران، 
هندوستان و اروپا مهاجرت کردند، اشتراک نژادی و هم خويشی های زبانی ايرانیان و هنديان 
و نی��ز تعامل فرهنگی و زبانی ف��راوان اين دو قوم را در ادوار مختلف تاريخی اثبات می کند . 
مرزهای مش��ترک بین اين دو س��رزمین و ارتباط تجاری با بنادر يكديگر که در  ايران عمدتاً 
بندر » س��یراف « در شمال خلیج فارس و جزيره »کیش« و در شبه قاّره لنگرگاه های متعدد 
جنوبی و غربی هند مرکز صادرات و واردات بوده اس��ت، آمیزگاری و آش��نايی نژادی بین دو 
قوم بزرگ هندی و ايرانی را سبب شده است. زبان ريشه دار و هم خانواده، کوچ بخش زيادی 
از زرتش��تیان ايران به هندوستان در س��ده اول هجری و پديد آمدن خاندان بزرگ پارسیان 
هند از عوامل اثر گذار بر فرهنگ های هر دو طرف بوده اس��ت. بر اين اساس تاريخ روابط بین 

دو منطقه را می توان به پیش و پس از اسالم تقسیم کرد. 
2-1-1- روابط ایران و شبه قاّره پيش از اسالم:

همان ط��ور که اش��اره ش��د شاهنش��اهی هخامنش��ی، بخش��ی از ش��به قاّره را به عنوان 
ساتراپ نش��ین خود زير سلطه داشت و از اين ساتراپ نشین به عنوان متحد نظامی و تجاری 
خ��ود بهره می برد. ايران همچنان ک��ه در دفاع از اين منطقه حمايت سیاس��ی، نظامی الزم 
را ص��ورت م��ی داد، اس��تفاده ی الزم را نیز از اين اتح��اد می برد .اي��ن هم پیمانی منجر به 
رابطه ی دوس��ويه ی تاريخی جديدی شد که آثار آن را امروز در کاوش های باستان شناختی 
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می ت��وان ديد. به گفته برخی پژوهش��گران حوزه تاريخ هند، به احتمال زياد انديش��ه ايجاد 
کتیبه های عظیم بر س��ینه کوه ها و صخره ها، با تقلید از سنگ نوشته های داريوش شاهنشاه 
ايران��ی پديد آمد. خطی که در س��رزمین های ش��مال غربی هن��د رواج يافته بود يعنی خط 
 »خاروش��تی« از خط آرامی اقتباس شده بود، يعنی همان خطی که در ايران رايج بوده است.  
)همان، 75 (   شباهت بین سرستونی در کاخ » آشوکا « با سرستون های تخت جمشید به همین دلیل 
 است.  » آشوکا پیاداسی« از شاهان خاندان مئوريان که در شمال غرب شبه قاّره حكومت می کرد 
کتیبه ای دارد که به کتیبه معروف داريوش در کوه بیستون بسیار شبیه است.  داريوش درآغاز 
کتیبه می گويد: » چنین می گويد ش��اه داريوش و آش��وکا می نويسد: ش��اه محبوب ايزدان، 
پیداسی چنین می گويد « ) همان،97 ( هردو پادشاه در ادامه، شرح فتوحات و خدمات خود 
را با س��اختاری مشابه نگاش��ته اند. پس از اين نیز در دوره سلوکیان و نیز، در زمان پادشاهی 
اشكانیان و ساسانیان روابط مختلف تجاری، نظامی و فرهنگی بین دو منطقه به شكلی جدی 
استمرار داش��ت. داستان انتقال نسخه باستانی کتاب كليله و دمنه  که يكی از صادرات مهم 
فرهنگی شبه قاّره به شمار می رود در روزگار خسرو و انوشیروان و اعزام برزويه طبیب به هند 
برای آوردن آن کتاب، در ادب فارس��ی معروف است. شرحی که برزويه از نگاهبانی هنديان بر 
داستان های مكتوب خود می دهد معلوم می کند که گنجینه فرهنگ غنی هندوستان ارزش 

صرف توان زيادی را برای پاسداری داشته است. ) ر.ک. منشی، 31 :1374(
 ظاهراً روابط علمی و ادبی بین ايران و هند در زمان ساسانیان از ادوار گذشته پر رونق تر بوده 
و دانشمندان، منجمان، اديبان و موسیقی دانان بین دو کشور در رفت و آمد بوده اند. داستان 
اختراع شطرنج در هند و فرستادن آن به ايران و ماجرای بازی نرد و فرستادن آن به هند اگر چه 
 بیش تر جنبه افسانه دارد اما حكايت از تعامالت فرهنگی بین دو ملت می کند. ) ر. ک .گلبن،

ج 2 ، 1382:132( »  در معبد  مشهور بودايی  اَجانتا  تعدادی  نقاشی ديواری به جای مانده که در يكی از 
 اين نقاشی ها منظره  ورود سفیری از سوی يكی از شاهان ساسانی در سده هفتم نشان داده شده است « 
)تاپار،1387:13( اين نقاش��ی و س��فالینه های مشابه يافت شده در دره ی رود سند و مناطق 
شهر نش��ین شبه قاّره، مشابهت های فرهنگی، زبانی، دينی و اجتماعی بین دو ملت را بیش از 

پیش آشكار می کند.
 مجموعه اين تعامالت منجر به ايجاد بس��تری امن، مشترک و جذاب برای هر دو طرف 
گرديد، به طوری که گروه زيادی از زرتشتیان ايران پس از حمله تازيان به سرزمین پارس برای 
اين که دين نو ظهور اس��الم را نپذيرند، آن گاه که راهی غیر از پرداخت جزيه های سنگین يا 
مهاجرت به س��رزمین های ديگر نداشتند به شبه قاّره کوچیدند .در اغلب ادوار تاريخی، شبه 
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قاّره پناهگاه امنی بود که شرايط امنیت، رفاه و برادری در آن از قرن ها پیش، پديد آمده بود؛ 
پس ايرانیان زيادی به آن جا کوچیدند و ش��هر ها و مناطق بس��یاری را در ش��به قاّره از خود 

متاثر کردند.
2-1-2- روابط ایران و شبه قاّره پس از اسالم: 

 محمد بن قاس��م ثقفی اولین فرمانده نظامی تازيان  بود که در س��ال92 ه.ق به منطقه 
سند حمله کرد و شهرهای  زيادی را در اين منطقه به تصرف در آورد. او با اين فتح گسترده 
اسالم را به عنوان آيینی نوپديد به ساکنان اين مناطق عرضه کرد. بی گمان بخش عمده ای از 
س��پاه او را س��ربازان ايرانی تشكیل می دادند و همین امر باعث نفوذ و رسوخ دو زبان عربی و 
فارسی در شبه قاّره گرديد. دو قرن پس از محمد بن قاسم ثقفی دومین لشكر کشی عمده به 
شبه قاّره از سوی سلسله نیمه مستقل صفاريان ايران صورت گرفت. پیامد فتح غرب و شمال 
غرب هند به دس��ت صفاريان، نفوذ هر چه بیش تر زبان فارس��ی و تقويت مبانی ايدئولوژيك 
اسالم بود . فتح الفتوح مسلمانان در شبه قاّره با لشكرکشی های متعدد محمود بن سبكتگین 
غزنوی در اواخر قرن  چهارم هجری صورت پذيرفت. در اين کشور گش��ايی، بخش اعظمی از 
ش��به قاّره هند به دست س��پاه او افتاد. در پی اين فتوحات، زبان فارسی و دين اسالم مجال 
زيادی برای گسترش در شبه قاّره پیدا کردند. الهور به عنوان پايتخت شرقی غزنويان محل 
تجمع ش��اعران و نويسندگان گرديد و ظهور س��خنوران فارسی زبان در اين شهر باعث رونق 
زبان فارس��ی در دربار و در میان مردم ش��د. » نخستین شاعر فارسی زبان الهور،  ابوعبداهلل 
روزبه بن عبداهلل النكتی )يا نكهتی( در س��تايش مس��عود غزنوی مدايحی سرود. هجويری، 
مؤلف برجس��ته ی كش�ف المحجوب، اثری در تصوف، نیز يك ش��اعر بود و قراينی از اين 
کتاب حكايت دارد که بعضی از ابیاتی که به وی نس��بت يافته از خود اوس��ت.« )عزيز احمد، 
1366:103( مسعود سعد سلمان و رابعه بنت کعب هم از نخستین سخن وران شبه قاّره به شمار 
می روند. مسعود سعد شاعر دربار سیف الدوله محمود، پسر سلطان ابراهیم غزنوی، به روايت 
تاريخ از بهترين س��خنوران زبان فارسی اس��ت. هر چند او بنیان گذار سبك خاصی در شعر 
فارسی شبه قاّره نیست و قاعدتاً بايد او را شاعر سبك خراسانی به شمار بیاوريم ولی به خاطر 
فعالیت های فرهنگی و سیاس��ی زيادی که در الهور و چالندر داش��ت در تقويت مبانی ادب 

ايرانی نفش به سزايی دارد . 
پس از غزنويان شبه قاّره، با روی کار آمدن حاکمان مسلمان و تسلط آنان بر نواحی مختلف، 
اين منطقه به قطب عمده ايدئولوژی اس��المی؛ فرهنگ و ادبیات ايرانی در شرق دنیا تبديل 
 ش��د. » دولت های مسلمان ش��به قاّره قبل از مغوالن کبیر عبارت بودند از: پادشاهان دهلی 
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) 962 – 652 ه ( خلجّیه ) 720- 689 ه( ، تغلقّیه ) 815- 720 ه ( سادات ) 847- 817 ه(  لوديان 
 )930- 885 ه (  سالطین جونپور )933- 748 ه(  سالطین بنگاله ) 984- 739 ه (  ملوک خانديش 
) 1008- 801 ه ( پادش��اهان بهمنی ) 933- 748 ه ( س��الطین گجرات ) 980-799 ه ( 
عماد شاهیان )980-890 ه ( نظام شاهیان ) 1004-896 ( بريد شاهیان ) 1018- 897 ه(  
عادل ش��اهیان ) 1097- 895 ه ( و قطب ش��اهیان ) 1098- 918 ه (« )صافی،1382:44(

به طور کلی پس از اس��تیالی مسلمانان بر هند، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی بسیاری از 
دربارهای حكومتی و به عنوان زبان رسمی ادب ، تاريخ ، ترّسل و فرهنگ اسالمی در شبه قاّره 
تا عصر اورنگ زيب و سلطه انگلیس به کار می رفت. در دويست سال اخیر به خاطر تسلط زبان 
انگلیسی به عنوان زبان اداری در شبه قاّره از قدرت نفوذ فارسی کاسته شده و اين کاستی روز 

به روز در حال پیشروی است. 
2-2- سه نهاد عمده تقویت زبان فارسی درشبه قاّره:

 دوره  تاريخی مورد مطالعه در اين تحقیق از عصر غزنويان )آغاز قرن پنجم ه.ق( تا عصر 
اورنگ زيب )قرن دوازدهم ه.ق( اس��ت. هر چند زبان فارس��ی پیش و پس از اين دو پادش��اه 
حیات قابل توجهی در ش��به قاّره داش��ته و دارد اما بايد اذعان کرد که اوج ترقی و شكوفايی 
زبان فارسی بیش تر محدود به همین ادوار است. در بحث از نهادهای تقويت زبان فارسی اصل 
بر حمايت و اشاعه فارسی به روش های گوناگون است، اما برای اين که سخن به درازا نكشد، 
سه نهاد متمرکز تقويت زبان فارسی در شبه قاّره را مورد مطالعه قرار می دهیم . اين سه نهاد 

عبارتند از : 1- دربارها  2- مراکز علمی و اعتقادی  3- انجمن های ادبی. 
 2-2-1- دربارها: 

 بی ترديد نفوذ زبان فارسی در شبه قاّره مرهون سیاست حاکمان و رسوخ دين اسالم به 
زندگی هنديان بوده است. به تعبیر ديگر در گذشته شمشیر، راه قلم را باز می کرد و فرهنگ  
که بر محمل زبان نشس��ته بود از طريق فتوحات س��الطین و حاکمان به مناطق دور دست 
صادر می ش��د. هر چند زمینه های فارسی دانی، تفكرات مشترک، ايدئولوژی مشابه و روابط 
مختلف اجتماعی پیش از اس��الم بین ايران و ش��به قاّره برقرار بود، اما نمی توان نفوذ زبان 
و ادبیات فارس��ی در اين منطقه را آس��ان و بدون مانع فرض کرد. نفوذ فارسی با سرعت روز 
اف��زون ولی با رويارويی با موانع فراوان از جمله مقاومت هندوان و بودايیانی که از گس��ترش 
اس��الم و وابس��ته های فرهنگی آن نگران بودند صورت گرفت و به طور عمده پیشرفت خود 
را مديون فتوحات لش��كر محمود غزنوی بود. اين نفوذ و فراگیری زبان فارس��ی، سرانجام به 
دوره ی درخشان رونق فارسی در عصر بابُريان )مغول کبیر( انجامید. نقطه اوج فارسی دانی و 
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 فارسی دوستی هنديان را بايد دولت  مغول کبیر هند بدانیم؛ دولتی که با تیموريان و صفويان
) از 9 تا 12 ه.ق( در ايران معاصر بود. 

عمده تري��ن دربارهای حام��ی فرهنگ ايرانی را می توان بهمنیان، پادش��اهان جزء دکن، 
سالطین دهلی )خاندان ممالیك( و بابُريان دانست. شعر دوستی بهمنیان از خالل تذکره ها به 
روشنی مشهود است. نام اين سلسله ياد آور بهمن، شاهزاده ايرانی، فرزند اسفنديار  رويین تن 
است. بهمنیان نسبت به شاعران، اديبان و صوفیان روی خوش نشان دادند. ناصرالدين قباچه 
حاکم س��ند که در س��ال 625 ه.ق از التتمش پادش��اه غوری ) از س��الطین ممالیك دهلی ( 
شكست خورد، در دوره حكومت خود در سند به دستگاه ادب و فرهنگ ايرانی توجه داشت. 
در زمان وی فتح نامه ی سند به دست علی حامد بن ابوبكر کوفی از عربی به فارسی ترجمه 
شد و چچ نامه نام گرفت. در زمان ناصرالدين بودکه لباب االلباب عوفی و جوامع الحكایات 
وی تألیف شد. عوفی کتاب معروف فرج بعد از شدت را که ترجمه ای است از اثری عربی، به 
همین نام ) الفرج بعد الّشده اثر قاضی محسن تنوخی از اديبان قرن4( ، به فارسی برگرداند 
و آن را به ناصرالدين قباچه تقديم کرد. پس از ناصرالدين قباچه، ش��مس الدين التتمش که 
از س��الطین مقتدر دهلی بود به حمايت از ش��عر و ادب فارسی روی آورد و از آن جا که دربار 
را از » اُچ « ب��ه دهل��ی منتقل کرد، ش��هر دهلی را به عنوان پاي��گاه تقويت و حمايت از ادب 
فارسی بر سر زبان ها انداخت. در روزگار او شاعران، سخنوران و عرفايی چون شیخ نظام الدين 
 اولیا، فخرالدين همدانی معروف به عراقی، فخرالدين مبارکشاه و خواجه معین الدين چشتی 
می زيس��تند که در نشر ادب و عرفان ايرانی سهم به س��زايی داشتند. امیر خسرو دهلوی در 
روزگار شمس الدين التتمش و غیاث الدين بَلَبن می زيست. وی پس از فوت غیاث الدين بلبن 
ب��ه خدمت امرای خلجی در آمد و در دس��تگاه فیروز ش��اه خلجی از ع��زت و حرمت فراوان 
برخوردار ش��د. او در دس��تگاه سالطین دهلی به عزت زيست تا نوبت به تغلقیان رسید. امیر 
خس��رو تغلق نامه خود را به نام غیاث الدين تغلق ش��اه کرد و در س��فر بنگاله با غیاث الدين 
همراهی کرد. او در بازگش��ت از آن ديار بر سر قبر مرشد خود شیخ نظام الدين اولیا در دهلی 

مجاور شد و شش ماه بعد ) ذيقعده 725 ه.ق ( درگذشت. 
امیر خس��رو را اولین ش��اعر رس��می ش��به قاّره می دانند که صاحب سبكی منحصر به 
خويش است. از همین روی می توان اين امیر ترک نژاد هندی زاده را نماينده ی اثرگذار زبان 
و ادب فارس��ی در ش��به قاّره دانست. او در زير حمايت دربار س��الطین دهلی آثار فراوانی از 
خويش  به جای گذاش��ت که بعدها سرمشق شاعران س��بك هندی در ايران و شبه قاّره شد. 
عالوه بر س��الطین دهلی حاکمان مناطق مختلف و امرای محلی هم در ترويج زبان فارس��ی 
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کوش��ش فراوان کردند. سلس��له هايی نظیر » لوديان دهلی، بنگال، مالوه، گجرات و جونپور. 
مهم ترين از آنان اس��كندر ش��اه لودی که خود با تخلص )گلرخ ( شعر س��رايی می کرد، بسیار 
علم دوس��ت و ادب پرور بود. در عهد وی زبان فارس��ی در بین مردم غیر مس��لمان بخصوص 
هندوان رواج پیدا کرد. جمالی دهلوی که با اس��كندر لودی روابط دوستانه ای داشت مثنوی 
 مع��روف خ��ود را به نام مهر و ماه درس��ال905 ق. به اتمام رس��انید و به وی تقديم کرد. « 
) اسلم بیك ، 1386:82 ( ماجرای دعوت سلطان محمود دکنی از حافظ و دمیدن باد ناموافق 
درخلیج فارس و پشیمانی حافظ از سفر به دکن نیز از وقايع جالب همین عصر است. می دانیم 

که حافظ در پاسخ به سلطان محمود، غزل معروف خود را با اين مطلع سرود که : 
دمی با غم به سر بردن جهان يكسر نمی ارزد به می  بفروش دلق ما کزين بهتر نمی ارزد

هم چنین س��لطان غیاث الدين اس��كندر،  فرمانروای بنگال مصراعی طرح کرد و برای حافظ 
فرستاد. حافظ نیز پس از تكمی ، غزل را به خدمت سلطان بنگال ارسال کرد. مصراع طرحی در 

صدر غزل معروف حافظ است که:
ساقی حديث سرو و گل و الله می رود                   وين بحث با ثالث�������ه ی غساله می رود

اين رخدادها حكايت از رونق زبان فارسی در شبه قاّره از جنوبی ترين تا شمالی ترين مناطق 
دارد. پايان عصر سالطین، با ظهور ظهیرالدين بابُر و بر اندازی ابراهیم لودی در سال 932 ه.ق 
مقارن است. بابُر و فرزندش نصیر الدين همايون از ادب دوستان تیموری هندوستان بودند و خود 
در کار شعر و ادب دستی توانا داشتند. ظهیرالدين در عروض رساله ای نوشت و وقايع زندگی خود را 
 در کتابی به نام واقعات بابُری نگاشت. او که در شعر » بابُر« تخلص می کرد به ترکی نیز شعر می سرود. 
)ر.ک. صفا ، ج5/2، 451 :1369( فرزند وی همايون نیز مش��وق اديبان و شاعران بوده است  
در دوره اين پدر و پسر اديبانی چون شیخ جمالی، موالنا يوسفی، شهاب الدين معمايی، شاه 
طاهر دکنی و موالنا قاس��م کاهی می زيس��تند و از حمايت شاه برخوردار بوده اند . دوره بعدی 
با ظهور جالل الدين اکبر فرزند همايون و س��لطنت او که نیم قرن به درازا انجامید ش��عر و 
ادب فارس��ی در سراس��ر امپراطوری وسیع هند که از کابل تا بنگال گسترده بود مورد توجه 
بیش تری واقع ش��د. مقارن همین روزگار بودکه با رونق کار صفويان در ايران رفاه نس��بی و 
امنیت اجتماعی درخوری در ايران پديد آمد ولی به خاطر کم توجهی دربار صفوی به شعرا 
و برآورده نكردن نیازهای مادی و معنوی آنان، شاعران ايرانی راهی ديار هند شدند. به تعبیر 
ديگر جاذبه ی هند از يك س��و و دافعه ی دربار صفوی از سوی ديگر شتاب حرکت به سمت 
هند را افزود. در همین زمان بود که ش��اعران بزرگی مثل کلیم کاشانی، غزالی توسی، عرفی 
شیرازی  ابوالفضل فیضی، نظیری نیشابوری، میرزا عبدالرحیم خان خانان، ملك قمی و شمار 
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زيادی از شاعران نامدار ايرانی و غیر ايرانی در دربار جالل الدين  اکبر به حمايت و تقويت شعر 
و ادب فارسی مشغول بودند . جالل الدين ا کبر نیز مثل پدران خود بر زبان فارسی تسلط داشت 

و به سرودن شعر می پرداخت اين ابیات از اوست: 
م  ي��د خر ر  ز ب��ه  م��ی  ن��ه  دوش��ینه ب��ه ک��وی م��ی فروش��ان                  پیما
خري��دم«  دردس��ر  و  دادم  »زر  نم       ا گر س��ر ر  خم��ا ز ن  کن��و ا

 دربار پادشاه بعدی سلسله گورکانی هند، يعنی نورالدين جهانگیر، به واسطه حمايت های 
اين پادشاه ادب دوست مثل گذشته محل تردد و تجمع شاعران فارسی زبان بوده است.  نورالدين 
جهانگیر خود نويسنده بود و کتاب توزک جهانگيری که در رخدادهای حیات خود نوشت به زبان 
 فارسی است . همسر او، نورجهان بیگم نیز از حامیان جدی شعر و ادب فارسی بوده است. نور جهان بیگم 
 » دختر اعتماد الدوله غیاث الدين محمد تهرانی از تبار خواجه ارجاسب امیدی رازی بود. « 
)صف��ا، ج5/1 ،460 : 1368( میر عضدالدوله مؤلف کتاب معروف فرهنگ جهانگيریکتاب 
خود را به نام نورالدين جهانگیر ترتیب داد. در شعر دانی و ذوق انتقادی جهانگیر، حكايت زير 
س��ندی محكم است: » در آن زمان شاعری بود متخلص به میی از طايفه ی کالل و کالل ها 
کارش��ان در دربار ش��اهی فقط دربانی و چاوشی بوده است. نامبرده به رسم شاعری خواست 
خود را توسط نورجهان بیگم به دربار جهانگیر برساند. شاه فرمود اين مردم کارشان چاوشی 
و اهتمام در امر س��واری است، با ش��اعری آن ها را چه مناسبت؟ لیكن چون خاطر نورجهان 

خیلی عزيز بود اجازت داد. میی اين شعر خواند: 
میی به گريه س��ری دارد ای نصیحت گر                کناره گیر که امروز روز طوفان اس��ت 

جهانگیر گفت ببینید که پیشه ی خود را چطور رعايت نموده است. موقع ديگر باز نورجهان 
بیگم توسط نموده میی اين مطلع خواند: 

من می روم و برق زنان ش�عله ی   آهم                         ای هم ن�فسان دور شويد از سر راهم 
  ش��اه خنديد و فرمود: اثر آن، يعنی اثر پیش��ه و ش��غل چگونه ممكن است از میان برود. « 
)ش��بلی نعمانی،ج3: 7 : 1368( وقتی ش��اهی تا اين حد به ظرافت های زبان و ادب فارسی 

پی ببرد، طبیعی است که دوره پادشاهی او دوره رونق و شكوه فارسی باشد. 
پس از نورالدين جهانگیر، ش��هاب الدين محمد ش��اهجهان به حكومت رس��ید. وی در شعر 
و دانش ش��اگرد قاس��م بیك تبريزی، حكیم دوايی گیالنی و ش��یخ ابوالخی��ر و وحید الدين 
گجراتی بود. از شاعران دستگاه او کلیم کاشانی، محمد جان قدسی، سعیدای گیالنی، رکنای 
کاشانی  الهی همدانی، میرزا رضی دانش، صیدی تهرانی و صائب تبريزی را می توان نام برد. 
 چند تن از نويس��ندگان و مورخان به نام هم در دستگاه حكومتی او می زيستند کسانی مثل؛ 
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» مال عبدالحمید الهوری مؤلف پادش�اه نامه، محمد صالح کنبوه الهوری نويس��نده عمل 
 صال�ح يا ش�اه جهان نام�ه، میرزا ج��الل الدين طباطبايی مؤلف ش�اه جه�ان نامه. « 

)صفا.ج1/5، 461: 1368(
داراشكوه پسر شاه جهان نیز مانند پدران خود در ادب و زبان فارسی هم صاحب نظر بود و 
هم حمايت های جدی به عمل می آورد. » او بیش تر به تصوف و فلسفه تمايل داشت. تألیف دارا  
مجمع البحرین،  راجع به مقامات اتصال فلسفه هند و اسالمی بحث می کند. « )سید عبداهلل  

)1371: 57 -56
 دوره ی اورنگ زيب عالمگیر، آخرين پادشاه بزرگ  تیموريان، به خاطر شورش های محلی و 
سرکشی امرا و حكام مناطق مختلف با هرج و مرج های زيادی مصادف شد ، تا اين که کمی 
پس از مرگ اورنگ زيب ) 1118 ه. ق ( پای انگلستان به شبه قاّره باز شد. اين رخداد منجر 

به ضعف قدرت و رونق زبان فارسی در شبه قاّره گرديد.
 نامدارترين سخنور فارسی زبان در اين عصر، » بیدل دهلوی« است. اورنگ زيب ديوان های 
 اس��تادان س��خن مانند؛ س��عدی، حافظ، نظامی، نظیری، صائب و بیدل را در مطالعه داشت. 
)ر.ک. اسلم بیك، 1387:222 ( او در دوره پنجاه ساله پادشاهی خود چندان روی خوشی به 
ش��اعران درباری نش��ان نداد و رکود و کساد بازار شعر درباری را می توان يكی از ديگر داليل 

بی رونقی شعر فارسی در عصر اورنگ زيب دانست. 
2-2-2- انجمن های ادبی :

انجمن های ادبی فارس��ی در هندوس��تان پ��س از راه يابی زبان فارس��ی و تحكیم مبانی 
حكومتی مس��لمانان در ش��به قاّره پديد آمد. » مشاعره « يا همان » بیت بازی « يا به تعبیر 
تاجیكان » بیت برک « ) ر.ک. ش��فیعی، 112 : 1368( عبارت بود از طرح مصرعی يا بیتی 
و دع��وت از حريف به گفتن بیتی بر مبنای حرف قافیه آن بیت يا مصرع. نوع ديگری از اين 
معامله ی ادبی را بايد مطرح کردن بیتی يا مصرعی و دعوت از شاعران برای تكمیل آن بیت يا 
مصرع به صورت يك غزل دانست. نظیر همان دعوت ادبی که حاکم بنگال از حافظ شیرازی 
برای س��رودن غزل معروف »ساقی حديث سرو و گل و الله می رود « کرد. بدون شك اولین 
هسته های ش��كل گیری انجمن های ادبی شبه قاّره، دربار شاهان و امیران بوده است. امنیت 
خاطر و رفاه مالی که ش��اه برای شاعر ايجاد می کرد، زمینه بروز خالقیت های هنری را فراهم 

کرده و شاعران با خاطری آسوده به بیت بازی می پرداختند.
 از آن جا که بسیاری از شاهان و شاهزادگان شبه قاّره خود، شاعر و از فضل و مراتب آن 
برخودار بوده اند، بسیاری از مجالس هم نشینی آنان با شاعران به انجمن ادبی و میدان مبارزه 
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ش��عری تبديل می ش��د. » در دربار های تالپوران س��ند محافل و مجالس ادبی برپا می شد. 
انجمن های ادبی پس از نماز ش��ام برپا می شد و تا نیمه شب ادامه داشت و در آن به خواندن 
اشعار سعدی و حافظ و به ويژه شاهنامه می پرداختند. « ) انوشه. ذيل انجمن ادبی در شبه 
قاره : 1380( با نگاهی به مناصب و مشاغل وابسته به دربار، شاعران و قّصه خوانان را در کنار 
هم می بینیم. حضور اين گروه ها در کنار هم خواسته يا نا خواسته باعث شكوفايی ادبی و رونق 
 ش��عر فارسی می شد. در تذكره ی واله داغس�تانی در ذکر احوال میر محترم آمده است : 
» المش��هور به میر هاش��م قصه خوان. مدت ها در هند در خدمت خان خانان می بود . تتبع 
دیوان بابافغانی کرده و در برابر حدیقه، مثنويی گفته مس��ّما به مدیقه. گويند ابیات خوب 

در آن هست. « )داغستانی ، ج4 : 2086 : 1384(
 در اي��ران نیز وضع به همین منوال بود. در دیوان صائب غزل های زيادی می توان يافت 
که در استقبال از شاعری معروف مثل موالنا، سعدی و حافظ سروده شده يا شاعر به اقتفای 
يكی از معاصران خود به نظم درآورده اس��ت. شاعران سبك هندی به ديوان معاصران توجه 
جدی داش��ته اند و گاه شاعری به طور کامل ديوان شاعر ديگری را جواب می گفته. در شرح 
احوال حكیم رکنای کاش��انی گفته اند که دیوان فغانی ش�يرازی را به امر شاه عباس بیت 
به بیت جواب داد. )ر.ک. فخرالزماني، 1375:497( در مورد نظیری نیش��ابوری هم وضع به 
همین منوال بوده گفته اند که نظیری در کاش��ان با ش��اعرانی نظی��ر حاتم، فهمی، مقصود، 
خرده، ش��جاع و رضايی مؤانست و مش��اعره داشت. ) ر.ک . نظیری،1340:2( پس از راه يابی 
 نظیری به دربار نورالدين جهانگیر و سپهس��االر ادب دوست او میرزا عبدالرحیم خان خانان 
» در1020 ظه��وری و ملك قمی ديوان خود را نزد نظیری فرس��تاده و نظیری به پاره ای از 
غزل های آنان جواب گفت« )همان ،3( هر چند که اين گونه محاکات و مجابات شاعرانه گاه از 
روی حب و گاه از روی بغض و به بهانه بیرون راندن حريف از میدان شاعری صورت می گرفت 
ولی نتیجه پايانی آن به س��ود زبان و ادب فارس��ی بود. همان طور که اشاره شد دربار شاهان 
به عنوان هس��ته اولیه ش��كل گیری و رونق اين گونه انجمن ها در پیشرفت مبانی زبان و ادب 
ايرانی در ش��به قاّره بسیار فعال بوده اس��ت. در خصوص جهانگیر  شاه و استعداد او در جواب 
گفتن و طرح غزل خاص برای مشاعره در شعر العجم آمده است که: » روزی اين شعر امیر 

االمرا )يعنی عبدالرحیم خان خانان( در دربار خوانده شد : 
بگذر مسیح از سر ما کش�تگان ع�شق               يك زنده کردن تو به صد خون برابر است 

به اشاره جهانگیر شعرا هر يك از روی آن غزلی گفتند و در اين میان شعر مال احمد ُمهرَکن 
مورد پسند واقع گرديد. علی احمد ُمهرَکن بد نگفته بود: 
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ای محتسب زگ�ري�ه پی�ر مغان ب�ترس                                     يك خم شكستن توبه صد خون برابر است«
 )شبلی نعمانی،ج3 : 6 : 1368( 
اهداف مختلفی بر س��رودن اش��عار طرحی در انجمن های ادبی مترتب بوده اس��ت. گاه 
ش��اعری برای رفع تهمت ش��عر دزدی مجبور می شده تا در حضور ش��اعران و استادان ديگر 
ارتجاالً اش��عاری بس��رايد و قدرت خود را به ظهور برس��اند، » چنان که ناصر علی برای رفع 
اتهام سرقت اشعار مال نديم در جلسه ای با حضور محمد افضل سرخوش در مقابل اين مصرع 
قرارگرفت که » آب )هم( استاده است و آفتاب استاده است «  و هر دو مصرعی به بديهه گفتند 

سر خوش سرود : 
ت��ن ز اش��كم ت��ا ب��ه گ��ردن روی آب اس��تاده اس��ت                            س��ر به روی تن عیان هم چون حباب اس��تاده اس��ت 

و ناصر علی سرود :
اهل هم�ت را نباش�د تكی�ه بر بازوی کس                                    خیمه ی افالک، بی چوب و طناب استاده است«  
 ) انوشه ،1380:288(

در اغلب تذکره های فارسی که مرتبط با ادب فارسی در شبه قاّره هند هستند، انجمن های 
ادبی خواه آن ها که در دربار برپا می شد و خواه آن ها که در خانه شاعران برپا می شد، نظیر 
آن چه که در مورد خانه صائب تبريزی گفته اند يا انجمنی که س��راج الدين علی خان آرزو هر 
پانزده روز يك بار در خانه ی خود برگزار می کرد، به عنوان يكی از نهاد های فعال تقويت زبان 
فارس��ی در ش��هرها و آبادی های مختلف ش��به قاّره فعالیت می کردند. پی آمد عمده ی اين 
فعالیت ها، بقای زبان فارسی و موازنه معكوس بین موطن فارسی زبانان با شبه قاّره بوده است. 
بدين معنی که شاعران به جای اين که در وطن بمانند به شبه قاّره پناه برده اند. توجه اهالی 
ش��به قاّره به ديوان ها و شرح های ديوان ها و آثار مختلف ادبی اعم از داستان ها، تواريخ، فتح 
نامه ها و شاهنامه ها نماياننده ی عّزت مقامی است که شاعران و سخنوران فارسی  زبان چه در 
زمان حیات خود و چه پس از مرگ در آن ناحیه داش��ته اند. ارادت اهالی شبه قاّره به بزرگان 
ادب فارسی احترام به خويشتن و بزرگداشت ارزش های مشترک ايران و شبه قاّره بوده است.

رّديه نوش��تن ها و انتقادهايی که شاعران فارس��ی زبان ايرانی تبار و غیر ايرانی به شعر و 
سخن يكديگر نوشته اند  از مقوله همان مجابات ادبی انجمن هاست. در اين صورت بايد از يكی 
از معروف ترين شاعرانی که در شبه قاّره مورد انتقاد واقع شده است نام برد. حزين الهیجی از 
کس��انی است که به داليل مختلف مورد نقد و داوری اديبان بزرگ شبه قاّره واقع شده است. 
از همه معروف تر نقدی است که سراج الدين علی خان آرزو بر ديوان حزين نگاشت و نام آن 
را تنبيه الغافلين نهاد. از آن پس به واسطه ی عكس العمل طرفداران حزين و آرزو، نهضتی 
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در خصوص ديوان حزين و آرای آرزو پديد آمد که با رّديه نويس��ی و رديّه بر رّديه نويس��ی و 
نیز داوری بین آن دو سعی داشت ماجرا را به نحوی به سود يكی از دو طرف يا نهايتاً به سود 
هر دو طرف به پايان برس��اند. بدين منظور می توان به کتاب ارزش��مند شاعری در هجوم 

منتقدان از استاد شفیعی کدکنی رجوع کرد . 
2-2-3- مراكز علمی و اعتقادی)مدارس، مساجد و خانقاه ها(: 

مدارس، مس��اجد و خانقاه ها پايگاه های اصلی ترويج زبان و ادب فارس��ی در سايه ترويج 
علوم و عرفان اسالمی بوده اند. از آن جا که شبه قاّره هند در زمینۀ انديشه های عرفانی، مسلك 
اوپانیشاد و تصّوف راز آمیز سابقه ای ديرين دارد بديهی است که پس از ظهور فرقه های تصوف 
در خراس��ان و ماوراءالنهر جريان صوفی گری، بال  فاصله در ش��به قاّره نیز رس��وخ کند. ابراهیم 
بلخی و ش��قیق بلخی از اولین صوفیانی بوده اند که در س��رزمین خراسان کهن انديشه های 
عرفان��ی را با حیات اجتماعی در آمیختند و با تعلیم آموزه ه��ای خود هواداران زيادی را گرد 
خود جمع کردند. عرفا و صوفیان انديش��ه های معناگرای خود را در تقابل با تفكرات دنیاگرا 
و جاه طلبان��ه حاکمان و برخ��ی زاهدان به میدان آوردند و طبق��ات ضعیف اجتماعی بنا به 
نوع��ی عكس العمل منفی در مقاب��ل قدرتمندان گرايش جدی به صوفی��ان پیدا کردند )در 
اين باره بنگريد به ماجرای مناظره ش��قیق بلخی با هارون الرشید: رضوی،1380:46(.  سلسله 
چشتیه، سهروديه، کبرويه، فردوسّیه و نیز شخصیت های معروف عرفان شبه قاّره نظیر خواجه 
معین الدين چش��تی، بابافريد، شیخ نظام الدين اولیا و سید محمد گیسو دراز در خلق آثار مهم 
عرفانی اعم از ش��عر و نثر به زبان فارس��ی دخالت مستقیم داش��ته اند. شیخ نظام الدين اولیا 
از مش��ايخ سده هش��تم هجری خود مريد بابافريد بوده است. شیخ نظام الدين مورد توجه دو 
شاعر بزرگ قرن هفتم و هشتم يعنی امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی بوده است اين دو 
شاعر بزرگ عالوه بر ارادت معنوی به شیخ در ترويج  انديشه های عرفانی او نیز می کوشیدند. 
امیرحسن مؤلف فواید الفؤاد سخنان مرشد خود را به زبان فارسی ضبط کرده است » اسلوب 
ادبی او چنان چیره دستانه بود که زمانی خسرو آرزو می کرد آثار خويش را بدهد و در عوض 

مؤلف فواید الفؤاد باشد.« ) رضوی، 1380:208 (
 توج��ه به آثار منظوم و منثور فارس��ی در حلقه های عرفان��ی آنقدر  جدی بود  که میراث 
 عرفانی اس��الم با نگارش کتاب ارزشمند كشف المحجوب اثر علی بن عثمان جاّلبی هجويری 
)معروف به داتای گنج بخش ( در سده ی پنجم در الهور، هم راه ايران را در پیش گرفت و هم 
در قلب شبه قاّره مورد توجه واقع شد. به بیان ديگر اولین آداب نامه صوفیان در شبه قاّره و در 
الهور نگارش يافت، از همین روی سابقه ادب عرفانی در اين منطقه را نمی توان کم تر از مهد 
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عرفان اسالمی يعنی خراسان بزرگ دانست. صوفیان شبه قاّره عالوه بر آثار عرفانی به ساير آثار 
ادبی، حكمی و فلسفی هم توجه داشته اند در مورد شی خ نجیب الدين برادر کوچك تر بابافريد 
 که در دهلی زندگی می کرد گفته اند: » او نس��خه بس��یار دقیق از عوارف المعارف داش��ت. 
 ش��ور و ش��وق می خواس��ت جوامع الحكایات عوفی را استنس��اخ کند اما پولی نداشت. « 
)همان:182( درادامه می توان به کسان ديگری چون بهاءالدين زکريای مولتانی هم اشاره کرد. 
بهاءالدين زکريای مولتانی )578-661ه.ق( بنیان گذار سلس��له ی سهرورديه، شاعر و سخنور 
فارسی نويس و عارف هوادار شیخ شهاب الدين سهروردی بود. وی و دوستدارانش مثل شیخ نظام 
الدين اولیا عارف نامدار فرقه ی چشتیه در ترويج انديشه های خود از آثار فارسی بهره ی فراوان 
گرفتند. بهاءالدين زکريا بر ش��عر و نثر فارس��ی تسلط داشت و آثار زيادی به اين زبان آفريد 
ک��ه مهم تري��ن آن ه��ا، االوراد، در آداب زندگی با روی کردی صوفیانه و ش�روط االربعين 
فی جلوس المعتكفين در آداب اعتكاف اس��ت. هم چنین مريدان و ش��اگردان بهاءالدين از 
گفته های او رسائل خرد و  کالنی ترتیب دادند که از آن میانه می توان خالصه العارفين را نام 
برد. )برای آگاهی بیش تر: ر.ک. انوشه، 504 :1380( تصوف در شبه قاّره هیچ گاه از آثار ادبی 
و عرفانی فارس��ی بی نیاز نبوده اس��ت. صوفیان به دلیل رسمیت سیاسی و ادبی زبان فارسی، 
خود نیز آموزه های فرقه و مكتب خويش را به فارس��ی نش��ر می دادند. برای شناخت تاريخ و 
جريان فارسی نويسی در آثار صوفیان هند و نیز کتاب های عرفانی فارسی در شبه قاّره، کتاب 

تاریخ تصوف در هند، اثر سید اطهر عباس رضوی، منبعی معتبر است.
غیر از صوفیان، علمای مس��لمان نیز در زمین��ۀ بهره گیری و  آفرينش آثار علمی و دينی 
به فارس��ی در شبه قاّره، قابل توجه هس��تند. صدور اسالم به شبه قاّره به طور جدی، تأسیس 
مدارس در قلمرو نو مس��لمانان و نشر تعالیم اسالمی در اين سرزمین به لشكر  کشی محمود 
غزن��وی ب��ر می گردد. »  در زمان  س��لطان محمود در مجاورت مس��جدی واقع در غزنه، يك 
مدرسه و يك کتاب خانه وجود داشت و عنصری شاعر در آن مدرسه درس می گفت. در عصر 
مسعود، جانشین محمود، مدارس متعددی از اين قبیل افتتاح شد. زمانی که الهور پايتخت 
ثانوی و بعداً اصلی حكومت غزنوی شد،  مدارس وابسته به مساجد در آن جا افتتاح گرديد.« 
)عزيز احمد، 1366:76( رش��د و توس��عه ی علوم دينی و فقاهت اس��المی در عصر سالطین 
دهلی، منجر به ساخت دو مدرسه ی مشهور » ناصريّه « و» شمسّیه «گرديد.  بديهی است که 
بس��یاری از منابع، اسناد و اس��تادان در اين مدارس در پیوند با سرزمین ايران و زبان فارسی 
بوده ان��د. اين مراکز دينی و اجتماعی به پايگاه هايی مهم برای اش��اعه ی فكر و ادبیات دينی 
تبديل شدند. زبان فارسی نیز به عنوان زبان علم و ادب در شبه قاّره جای زبان  عربی و زبان های 
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محل��ی را گرف��ت و کتاب ها و رس��ائل فراوانی در زمینه ی فقه و تفس��یر و لغت و حديث در 
شبه قاّره به اين زبان نوشته شد. غیر از تألیف، ترجمه هم در  اين مدارس مورد توجه بود. در 
زمان تغلقیان» حسب االمر فیروز تغلق، تعدادی از فضال، من جمله عّزالدين خالق خانی، آثاری 
را از سانسكريت به فارسی ترجمه کردند. « ) همان،78 (گروهی از شاعران و نويسندگان نیز 

در اين مدارس، مثل دربارها، در تردد  بودند.
علی ابراهیم خان خلیل بنارسی در تذكره ی صحف ابراهيم در شرح احوال سید کبیر علی 
علوی می گويد: » علوی تخلص می کرد. در شاه جهان آباد دهلی به مدرسه ی بختاورخان خواجه 
سرا موظف شده، به افاده ی طلبه می پرداخت. از دوستان بندرابن خوشگو، صاحب تذکره بود.« 
)خلیل،1384:187( از عصر اکبر به بعد» س��اعت کار مدارس از صبح تا ظهر و سپس از آغاز 
بعد از ظهر تا هنگام عصر بود. همه ی تعالیم ابتدايی مقدماتی برای ورود به مدرسه ی الهیات به 
زبان فارسی بود. برنامه ی درسی عبارت بود از: تحصیالت فارسی، ادبیات، انشا، روش تدريس، 
تاري��خ  و اخالقیات.« )عزيز احم��د،1366:82( نقش مدارس قديم در آموزش زبان فارس��ی 
آن قدر روش��ن است که نیازی به ش��رح ندارد. بیش تر رسائلی که در علوم مختلف در دوره ی 
مورد بحث ما نوش��ته شده به فارسی اس��ت و بی گمان مدارس علوم دينی در زمینه ی رشد 

فارسی در شبه قاّره نقشی انكار ناپذير دارند.
2-3- برخی جریان های دیگر و نسبت آن ها با زبان فارسی:

غیر از دربارها، انجمن ها، خانقاه ها، مس��اجد و مدارس، عوامل ديگری در گس��ترش زبان 
فارس��ی در ش��به قاّره دخالت مستقیم داش��ته اند. تاجران، نقاشان، موس��یقی دانان، شاعران 
و خاندان ه��ای مهاج��ری ک��ه  از ايران به ش��به قاّره می رفتن��د، از اين عواملند. بخش��ی از 
کتیبه های نگاش��ته ش��ده در عمارت های ش��به قاّره به خط و زبان فارس��ی است. داستان ها 
و روايت ه��ای ش��فاهی جالبی که بین دو مل��ت در جريان بوده )مث��ل روايت های متعددی 
ک��ه از طوطی نامه ه��ا در دس��ت داريم  و کتاب ضیاء نخش��بی را بايد فق��ط يكی از آن ها 
به حساب آورد(، هیأت های سیاسی، دينی و فرهنگی که بین دو کشور در رفت و آمد بوده اند 
 و ده ها عامل فرهنگی مش��ترک ديگر همگی از زبان فارس��ی به عنوان ابزار ارتباطی استفاده 
می کردند. از زمانی که دانشمند بزرگ» ابوريحان بیرونی«، متعاقب لشكر کشی محمود غزنوی 
به هند رفت و در احوال و آثار مردمان ش��به قاّره به پژوهش پرداخت تا امروز، جريان تعامل 
فرهنگی بین دو سرزمین استمرار جدی دارد. خاندان های بزرگ ايرانی از دير باز راه شبه قاّره 
گرفتند و بیش تر آن ها در اين ديار س��اکن ش��دند. گروهی از اين مهاجران بر اثر فش��ارهای 
سیاس��ی و اجتماعی، گروهی برای کس��ب قدرت و ثروت، گروهی به دعوت شاهان و امیران 
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ش��به قاّره و گروهی هم برای کس��ب تجربه های جديد و تحقیق در موضوعاتی نظیر عرفان 
هندی و مكاتب مختلف فلس��فی ش��به قاّره به آن جا هجرت کردند. شاعران و اديبان ايرانی از 
قرن ششم به بعد با مساعد ديدن وضع اجتماعی و سیاسی شبه قاّره و به خاطر جذابیت فراوانی 
که س��فر به آن سرزمین داشت راهی شبه قاّره ش��دند. » در دربار شهاب الدين محمد غوری، 
ش��عرا و ادبای بنامی مانند تاج الدين حس��ن، رکن الدين حمزه، رشید)شهاب(نازکی، مراغی و 
قاضی حمید الدين بلخی بودند.« )صافی،1382:49( س��ید محمد انجوی شیرازی نیز از جمله 
بزرگان علم و معرفت اس��ت که در س��ده ی هشتم و در سال 786 ه.ق از شیراز به سند رفت 
و در همان س��رزمین اقامت گزيد.ظاهراً او از کسانی است که حافظ شیرازی را مورد عنايت 

معنوی خود قرار داده و حافظ بدو ارادت می ورزيده است. )ر.ک.همان،66( 
شیوع مظاهر تصوف خراس��ان در شبه قاّره و درآمیختن عرفان هندی و بودايی با عرفان 
اس��المی، طريقتی نوين و مجزا از تصوف ايرانی در شبه قاّره پديد آورد که اگرچه در اصول و 
کلیات با عرفان ايرانی مشابه بود ولی در جزئیات و آداب منحصر به شبه قاّره است. احوال و آثار 
صوفیان شبه قاّره بیش از آن چه مرسوم است با افسانه و معجزات و کرامات درآمیخته است. 
به هر روی صوفیان ايرانی و مريدان ايشان از هجرت به هند غیر از سیر در آفاق، بهره گیری 
از محضر دانشمندان و بزرگان معرفت شبه قاّره را مورد نظر داشتند. فخر الدين ابراهیم همدانی 
معروف به عراقی از کسانی است که در سفر به هند به خدمت بهاءالدين زکريای مولتانی رسید 
و از او خرقه دريافت کرد. عراقی از آن پس از مشايخ سلسله ی سهرورديّه ی هند شد ولی بنا 
به داليلی راه ايران و آسیای صغیر پیش گرفت و از آن جا هجرت کرد. )ر.ک.صفا،ج3/1: 574 
: 1366(وی بخشی از شورانگیزترين غزل های خود را در تحت تعالیم بهاءالدين و در سرزمین 
هند س��روده اس��ت. در مورد هجرت خاندان های ايرانی به هند غیر از س��فر شاه سید نوراهلل 
پس��ر شاه سید نعمت اهلل که در سطور پیشین بدان اشاره شد می توان به اولین صوفی مهاجر 
به مولتان ش��یخ صفی الدين کازرونی اشاره کرد. شیخ صفی الدين برادر زاده ی بواسحاق کازرونی 
)ف.426( بوده است. وی از طرف عموی خويش در مقام خلیفگی راهی شبه قاّره شد. در مورد 
 او داستانی هست که : ابو اسحاق به او دستور داد، بر شتری بنشیند و به هر سو که حیوان او را 
می برد، برود. او می بايس��ت هرجا که شتر زانو به زمین می زد، اقامت می کرد. شتر در وسط 
 بیابان زانو بر زمین زد و ش��یخ، ش��هری بنیان گذارد که بعدها » اُّچه « يا » اوچ « نام گرفت 

)رضوی، 134-133 :1380( 
به جز صوفیان و شاعران مهاجر، خاندان های اهل علم و سیاست نیز در گرايش به شبه قاّره 
بی میل نبودند، خاّصه آنان که مورد غضب شاهان يا زير فشار سیاسی قرار داشتند. » خاندانی 
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بزرگ چون تبار خواجه ارجاسب امیدی تهرانی وقتی در ايران سامان اقامت نیافت بُنه َکن راه 
هند پیش گرفت و از آن مردانی مشهور مانند محمد امین رازی صاحب هفت اقلیم، شاپور تهرانی، 
ش��اعر بزرگ، اعتماد الدوله غیاث بیگ پدر نور جهان بیگم و عّده ی کثیر ديگر در هند شهرت 
و مقام و نفوذ سیاسی و نظامی و درباری حاصل کردند.« )صفا،ج5/1: 488 : 1368( سادات 
 قطبیه، فرزندان سید قطب الدين قزوينی نیز از خاندان های بزرگ مهاجر از ايران به هند به شمار 
می روند. هم چنین خانواده ی حكیم عبدالرزاق گیالنی، )پدر وزير معروف جالل الدين اکبر ش��اه  
صوبه دار بنگال( پس از آن که حكیم عبدالرزاق به فرمان شاه طهماسب به زندان افتاد به هند 
کوچیدند و در دربار اکبر ش��اه عزت يافتند. حكیم مس��یح الدين، حكیم همام الدين و حكیم 
نورالدين گیالنی پسران حكیم عبدالرزاقند که در هند به مقامات بلند حكومتی و علمی دست 
يافتند. عالوه بر آن ها ش��اعران و نويسندگان زيادی را در شبه قاّره می توان يافت که در پِس 
نام خود، نام ش��هرهای خراس��ان، عراق، عجم، جبال، ری، آذربايجان، قفقاز و ديگر مناطق 
تح��ت نفوذ زبان فارس��ی را به دنبال دارند و اين درحالی اس��ت که تعداد زيادی از ايش��ان 
زاده ی ش��به قاّره اند. رش��د و بالندگی خاندان های ايرانی در شبه قاّره که بر اثر مهمان نوازی و 
حمايت مادی و معنوی اهالی اين منطقه صورت گرفته، از نشانه های گسترش حوزه ی جوامع 

فارسی زبان تا شرق دنیاست.
2-4- فارسی دانی شاعران شبه قاّره: 

 پس از گذش��ت هفت س��ده از اشاعه ی زبان و ادب فارسی در شبه قاره ی هند، زبان های 
بومی و فرهنگ اهالی ش��به قاّره به ش��كلی متقابل در زبان فارس��ی اثر گذاش��ت و به مرور 
کار به جايی رس��ید که غرابتی بین زبان مهاجران از ايران با زبان فارس��ی س��خنوران زاده ی 
ش��به قاّره پديد آمد. ش��ايد يكی از داليلی که فرهنگ نويس��ی و دانشنامه نويسی فارسی در 
بین دانش��مندان ش��به قاّره جدی تر از ايران بوده همین نكته باشد. يكی از فرهنگ هايی که 
در س��ده های اخیر در زمینه ی آش��نايی با زبان و فرهنگ ايران��ی در بین هنديان جايی باز 
کرده، مصطلحات الّشعرا از وارسته ی سیالكوتی است. اين کتاب در سال 1149ه.ق تألیف 
 ش��ده و مؤلف درآن برای حل مش��كالت زبانی از فارس��ی زبانان ايران استمداد کرده است.

)ر.ک. وارس��ته،1380:16( پیش از وارس��ته يكی ديگر از نامداران ادب فارس��ی در شبه قاّره 
يعنی سراج الدين علی خان آرزو فرهنگ لغات خود را با نام چراغ هدایت نوشت و مقارن اين 
کتاب آثار ديگری نظیر بهار عجم و مرآة االصطالح خلق شد. روی کرد به اين آثار و کتاب 
وارس��ته ی سیالكوتی و ده ها اثر ديگر در زمینۀ زبان و ادب فارسی نشان می دهد که زاويه ی 
انحراف فارسی در شبه قاّره به نسبت ايران زياد شده و اين زبان درحال فاصله گرفتن از زبان 
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رسمی ايرانیان در سده های يازدهم و دوازدهم هجری بود. به عنوان مثال يكی از داليلی که 
حزين الهیجی را بر آن می داش��ت که نسبت به شاعران ش��به قاّره فخر بفروشد و آنان را به 
چیزی نگیرد همین غرور فارسی دانی و عدم درک تفاوت های زبانی بین دو اقلیم، بوده است. 
امام قلی صهبايی در رد نظريات سراج الدين علی خان آرزو در باب شعر حزين و در دفاع از شاعر 
فارس��ی زاِد فارسی زبان می گويد: » نقد زندگی باخته ی تالش زبان دری که عمری از سواد 
هند پا بیرون نكش��یده و نغمه ی مرغان پهلوی سرای فارس نشنیده، نه باده از ُخم خانه های 
ش��یراز خورده و نه توتیا از غبار کوچه های صفاهان در چش��م کرده چگونه تواند که با افصح 
فصحای آن ديار)يعنی حزين الهیجی ( هم نفس برآيد؟« )ش��فیعی کدکنی،120: 1375( از 
نقد دقیق سراج  الدين علی خان آرزو بر شعر حزين و پاسخ های موشكافانه ی امام قلی صهبايی 
در رد س��خنان آرزو تا داوری صلح جويانه و اخالقی قاری عبداهلل کابلی ، می توان به حساسیت 
موض��وع زبان دانی و لزوم احاطه ی ش��اعر بر دقايق زبان فارس��ی پی ب��رد. اين امر گاه کار را 
به جايی می کشانده که حسادت و کینه ی معاندان را نیز بر می انگیخته و بحث شعر و زبان به 

جدالی نژادی منجر می شده است.
واله داغستانی درباره ی برخی از شاعرانی که زاده ی هند بوده اند حريم را رعايت نكرده و به 
آنان تاخته است. او در شرح حال شاعری به نام مال شیدای هندی، ايرانی نبودن او را نقطه ی 
ضعف او می داند. ) دراين باره ر.ک.س��ید عبداهلل،1371:224( به نظر می رسد که اين انحراف 
از زبان معیار فارس��ی در شبه قاّره نه گناه سخنوران ش��به قاره و نه نقص زبان فارسی در آن 
سرزمین بوده است؛ منتقدان و شاعرانی که ايرانی بودن را مايه ی مباهات و تسلط بر فارسی 
را نشانه ی فهم و درک دانسته اند از اصل تحول زبان ها و لهجه ها غافل بوده اند. به تعبیر ديگر 
اين سرنوش��ت محتوم زبان فارسی در شبه قاّره بوده که مسیری غیر از مسیر زبان فارسی در 
ايران را بپیمايد. اما گويی سخنوران آن روزگار اين حقیقت مسلم را درنیافته و به همین بهانه 

بر يكديگر تاخته اند.

3- نتيجه گيری

زبان و ادب فارس��ی عالوه بر آن که ريش��ه های مشترک تاريخی و باستانی با زبان و ادب 
شبه قاّره دارد، از مهم ترين صادرات فرهنگی هزاره ی اخیر به شبه قاّره بوده است که با نفوذ 
اسالم در اين سرزمین راه خود را به سرعت در زوايای حیات اجتماعی هنديان و سنديان باز 
کرد. هندوان  مثل زرتشتیان در مورد پذيرش اسالم بر سر دو راهی قرار داشتند. گروهی اين 
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دين نوآيین را پذيرفته و جمعی هم نپذيرفتند. آن گروه که مس��لمان ش��دند در انطباق دين 
جديد با زبان، ادب، آيین ها و حیات فرهنگی خود کوش��یدند، اما جالب اين اس��ت که حتی 
هندوان مسلمان ناشده هم زبان فارسی را به چشم ديگری نگريسته و نسبت به آن اشتیاق 
نش��ان داده اند .» مؤلفان هندو در هر زمینه ی فارس��ی آثاری دارند غیر از کتب دينی. آن ها 
در زمینه ی تاريخ، ش��عر، انش��ا، رياضی، لغت، موسیقی، عروض، اخالق و تراجم آثار گران بها 
به وج��ود آوردن��د. « )س��ید عبداهلل،215 : 1371( خالصه  التواریخ، لّب تاریخ، دل گش�ا، 
تاریخ ش�اه عالم، س�لطان التواریخ، تفریح العمارات، عمدة   التواریخ، گلزار كش�مير، 
انيس االحّبا، گل رعنا، ش�ام غریبان، هميش�ه بهار، انيس العاش�قين، هفت انجمن، 
دقایق االنشا، دس�تور الصبيان و بدایع الفنون، تنها جزئی کوچك از تألیفات هندوان در 
زمینه ی تاريخ، ترجمه ی احوال، نامه نگاری و رياضیات به زبان فارسی است. تعدد کتاب هايی 
که در زمینه ی دس��تور زبان فارس��ی در شبه قاّره نوشته ش��ده نیز به حدی است که مرور و 
بررسی آن ها خود موضوع کتابی جداگانه شده است. اين کتاب ها که به سه زبان فارسی، اردو 

و انگلیسی نگاشته شده بیش از دويست جلدند. )ر.ک.جهان ختك،1376:9( 
شعر، ادب و عرفان محمل های توانايی برای انتقال زبان فارسی به شبه قاّره بوده اند اما نبايد از 
کوشش های علمی که در زمینه های مختلفی غیر از ادبیات در شبه قاّره صورت يافته غافل شد. يكی 
 از رشته های علمی پر طرفدار در شبه قاّره فرهنگ نويسی و دانشنامه نگاری است. به عنوان نمونه 
می توان به دانش�نامه ی قدرخانی تألیف اشراف بن شرف مذکر فاروقی اشاره کرد که در نوع 
خود کم نظیر اس��ت. نگارش اين دانش��نامه در نیمه ی دوم قرن هشتم آغاز و در دهه ی اول 
قرن نهم پايان يافته است. نويسنده اين کتاب را به قدر خان پسر دالور خان غوری تقديم کرده 
است. وی در تألیف اين دانشنامه واژه ها و شواهدی از شاهنامه ی فردوسی، اسكندر نامه ی 
نظامی، رودکی، ابوشكور  بلخی، شهید بلخی، ابوالمؤيد بلخی، دقیقی، اسدی   توسی، عنصری، 
مس��عود سعد  سلمان، ناصر خس��رو، انوری، ظهیر  فاريابی، کمال اس��ماعیل  اصفهانی، سوزنی 
 سمرقندی، فرخی، ابوالعالی  شوشتری، امیر خسرو   دهلوی، ازرقی  هروی و بانويی شاعر به نام 
»دختر کاغذ مال «آورده است. ظاهراً الگوی نگارش مؤلف در اين دانشنامه، لغت فرس اسدی 

توسی بوده است. )ر.ک.انوشه، ذيل دانشنامه ی قدرخانی:1380(
برای آگاهی بیش تر از موضوع دانش��نامه نويسی در ش��به قاّره می توان به دیباچه ای بر 
دانشنامه نویس�ی در ش�به قاّره )س��اکت: 1387( هم چنین به مقاله ی فرهنگ نویسی 

فارسی در هند و پاكستان از شهريار نقوی )ر.ک.نذير احمد، 89 : 1371( مراجعه کرد.
 نفوذ و رونق زبان فارس��ی که يادگاری از دوران ش��كوه و رونق ايران و ش��به قاّره است، 
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جنبه های مختلفی داش��ته و دارد و بديهی اس��ت که بازخوانی و پژوهش در اين باب در اين 
گفتار نمی گنجد. به همین دلیل بدين مختصر قناعت می شود.
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The Centers for consolidating Persian Language in India

Abstract

From the 10th century after Hijra, along with ruling of Safavids` 
kings having an ideology which combined religion with politics 
and literature, the old tradition of training poets experienced a 
drastic change. Many of the Persian poets moved to India due to 
financial and spiritual supports of `Gurakanis` kings. Due to this 
event, the Persian center which had begun its activities from the 
time of Mahmud of Ghazne was reinforced. 

Certain areas and cities began to play new roles in the 
interaction of two varieties of Persian. a) Persian language spoken 
by Indians. The language spoken by Lahuri, Bidel  Azim Abaadi, 
Ghani Kashmiri  and Ghaleb Dehlavi b) Persian language spoken 
by Iranians who had gone to India due to this country’s attractions. 
This language spoken by scholars such as Orfie of Shiraz, Naziri 
of Neyshabur  , Saebe Tabrizi and Kalim Kashani. It is evident 
that the interaction of these two varieties of Persian particularly 
in the areas of literature and literary imaginations caused certain 
discrepancies between Iranian and Indian scholars.

This paper is an attempt to delineate literary geographical 
areas of the time with an emphasis on the centers of Persian 
speakers` gatherings, the role of regional and local courts in India, 
Sufi monasteries, mosques and theology schools in spreading 
Persian literature and scrutinize on the differences between 
Persian language spoken by Iranians and Indians.

Key words:  Persian language, India , Court , Literary circle , Sufi monastery.  
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