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اوج و فرود زبان فارسی در هند
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نقش متقابل ایرانیان و هندیان در سیر فرهنگ و تمدن نه تنها شایان توجه است بلکه ایفای این نقش تغییرات مهمی را در فرهنگ
جهانی به ویژه در این ناحیه از کره زمین ایجاد کرده است .ایران و هند تا آنجا که به گذشته های تاریخی آنها برمی گردد ،دست کم

c
r

حدود سه هزار سال روابط مبتنی بر حسن همجواری و دوستی داشته اند .جهات متعدد این پیوند دیرینمه بما ورود اسمم از طریم
ایرانیان و به وسیله زبان فارسی دو چندان شده به طوری که این ارتباط در زمینه های مختلف سیاسی ،فرهنگی و عقیدتی گسترش
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و وسعت یافته و در نتیجه ،میراث مشترک فرهنگی دوران اسممی هند تحت تأثیر فرهنگ و تمدن ایرانی جلوه گمر گردیمد .یکمی از
عناصر مه این میراث گرانبها ،زبان فارسی است که در هزار سال گذشته در بین مردمان این منطقه چون آب روانمی جماری بمود و
هزاران شاعر ،عارف و نویسنده از آن جرعه ها برگرفته و کتابها و آثار فوق العماده مهممی پدیمد آوردنمد کمه بسمیاری از آنهما حقیقتما
جاودانه شدهاند .این مقاله قصد دارد به شکوه و نشیب زبان و ادب فارسی در هند در ادوار مختلف به ویژه دوره گورکانیان بپردازد .
واژه های کلیدی :شبه قاره هند ،زبان فارسی ،میراث فرهنگی  ،حکومت گورکانیان

www.SID.ir

 تاریخ وادبیات پارسی،کنفرانس بین المللی شرق شناسی
Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի»
միջազգային արևելագիտական գիտաժողով
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History

Glory and Downs of Persian Language in India

Particulars of Author:
Name: Hakimeh Surname: Khoshnazar
Editor of Heydarabad Events Book

D
I

Lecturer of Persian Language and Literature, Head of Persian Language and Literature of East Azerbaijan General
Department of Education
khoshnazar_hn@yahoo.com

S
f

o
e

Abstract:
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Mutual role of Iranian and Indian in Culture and Civilization is not only remarkable but also this role
has caused important changes in global culture especially in this part of world. According to historical
records, Iran and India had at least three thousand years of relations based on good neighborliness and
friendship. Several aspects of this bond duplicated upon entry of Islam via Iranian and via Persian
Language such that such connection was developed in different political, cultural, ideological areas and
therefore the joint cultural inheritance of Islamic era of India was manifested upon influence of Islamic
culture and civilization. One of the important elements of this valuable inheritance is Persian language
which was available among people of this reason in past thousand years and thousands of poets, mystics
and writers have taken from it and create extremely important books and works and many of them indeed
became immortalized. This paper aims at studying the glory of downs of Persian language and literature
in India at different areas especially the Mughals.
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مقدمه
صاحب نظران در تاریخ معتقدند که دو قو ایرانی و هندی در اصل دارای فرهنگ ونژاد مشمترکی بموده انمد.در همزاره دو پمیش از
میمد مسیح مردمی که در صحاری آسیای مرکزی زندگی میکردند  ،براثر تغییرات جوی  ،موطن اصملی خمود را رهما کردنمد و بمه
طرف جنوب مهاجرت نمودند .دسته های از راه قفقاز به طرف اروپا رفتند و دسته ی دیگر با گذشتن از رودخانه سند و یا از طریم
گردنه خیبر به سمت هندوستان رهسپار شدند و گروهی دیگر در فمت ایران مستقر گردیدند.
ایرانیان و مرد شبه قاره هند در اصل از یک نژاد به نا «آریا» (هند و اروپایی) بوده و از آن منشعب شده اند.در حقیقت مرد هنمد
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و اروپایی به دو تیره بزرگ غربی و شرقی تقسی میشوند :اقوا شرقی ،اقوا هند و اروپایی شرقی در درجه اول شامل قمو بمزرگ و
پرجمعیت هند و سپس مرد ایران و ارمنستان میشوند.
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آریاییها که به آسیا آمدند در فمت پامیر سکونت کردند .هندی ها و ایرانیان برادران آسیایی هستند که قرنهای دراز در یمک ناحیمه،
در کنار ه زندگی می کردند و ک ک بر اثر کثرت جمعیت و تنگی جا ،ناچار به جدایی از ه شدند و هر یک بمه سمویی مهماجرت
کردند.
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نژاد مشترک زمینه ساز تاریخ مشترک و در نهایت عمئ مشترک است .دو ملت ایران و هند پس از داشتن نژاد مشترک که داشمتن
باورهای مشترک را اجتناب ناپذیر می سازد ،در طول تاریخ با یکدیگر به صورتهای مختلف طی طری کمرده انمد و گماهی بمه صمورت
دشمنانی مشترک در حال جنگ رودرروی یکدیگر قرار داشتهاند.
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گاه ایران مأمن هندیان شده و گاه (اغلب) هند پناهگاه ایرانیان مجبور به جمی وطن بوده است .روابط بین این دو کشور عمموه بمر
موارد پیشین در مسائل سیاسی و نظامی به صورت غالب و مغلوب نیز دیده میشود ،از جمله ،حمله نادر به هندوستان و فتح دهلمی
و یورشهای محمود غزنوی.
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اگر کسی تصور کند که علت رواج زبان فارسی در هند و تعل مرد این سرزمین به زبان شیرین فارسی  ،مربوط به اتحاد فرهنگ و
نژاد دو ملت درچند هزار سال پیش است ،باید گفت که این تصور کامم اشتباه است.زیرا تاریخ از رابطه عمیم و گسمترده فرهنگمی

A

میان ایران و هند تا قبل از ورود اسم به این سرزمین سخن چندانی به میان نمی آورد و تنها ارتباط فرهنگی میان ایمن دو کشمور
را که تاریخ ثبت کرده است ،یکی ترجمه کتاب ادبی «پنج تنترا» از سانسکریت به پهلوی و دیگمری اعمزا هیمأتی از طمرف خسمرو
پرویز به دربار پادشاه دکن در اوائل هجرت نبموی (ص) و سمو آممدن بمازی شمطرنج از هندوسمتان بمه ایمران اسمت( .بمه نقمل از
خوانساری)66 :1346 ،

« اگر چه روابط دیرین فرهنگی ایران و هند در رواج زبان فارسی در شبه قاره هند مؤثر بوده است لیکن اعتقاد دیگری نیمز در ایمن
زمینه وجود دارد که حاکی از آن است که عامل اصلی نفوذ سریع و همه جانبه زبان فارسی در هند حضور اسم و مسلمانان در آن
سرزمین است .با ظهور اسم  ،ارتباط و روابط فرهنگی بین ایران و هند نه تنها سست و گسسته نشد بلکه رو بمه گسمترش و تزایمد
نهاد ،اما این گسترش به نحو دیگری چهره بست و در روش ،ابعاد و محتوا به شکل دیگری وسعت پیدا کرد که البته با دوران پمیش
از اسم تفاوتی ماهوی داشت .در دوران اسممی ،میراث فرهنگی نخستین دچار تحول شد و میراث فرهنگی مشترک دیگری بما دو
عنصر اسم و زبان فارسی شکل گرفت» (.سدارنگارنی)135 :1355،
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این میراث فرهنگی جدید که با ابتنای بر زبان فارسی و آئین مقدس اسم موجودیت یافمت در دوران حکمرانمی سمی و دو سلسمله
مسلمانان روز به روز تقویت شد و در بستر زمان ،همدلی و همبستگی بیشتر ایرانیان و مردمان شمبه قماره را دو چنمدان کمرد .ایمن
میراث فرهنگی ه اکنون به صورتهای موسیقی ،نقاشی ،آثار باستانی ،کتب و صحف در جای جای سرزمین هند جلوه افمروز اسمت.
همین میراث فرهنگی همواره مایه افتخار و سربلندی هنمدیان بمه ویمژه مسملمانان آن سمرزمین گشمته و مهمتمرین عاممل حفم
شخصیت ملی مسلمانان هند بوده و هست .از این رو ،نقش ایرانیان در تشکیل دولتهای مسلمان و نیز تأسیس میراث فرهنگی شمبه
قاره هند بسیار مه و اساسی است.
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در دوره های اسممی که دوران طمیی و اوج شکوفایی زبان فارسی به شمار می آید ،گسترش فرهنگ و تمدن و زبان ایرانی -اسممی
با آغاز جنگهای محمود غزنوی شروع شد و در طی دوران طوالنی خود تقریبا تا دوره تسلط انگلیسیان بمر شمبه قماره کمه موجبمات
تضعیف زبان فارسی را فراه آوردند ،این زبان از سال  36۹تا  1۲۷5هم.ق زبان رسمی و درباری و زبان محکمه ها و دفتر محاسمبات
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و مالیات و زبان شعر و ادب و نشانه بزرگی و افتخار بمود و کمارگزاران آن ،دسمتاوردهای علممی ،فرهنگمی ،ادبمی ،تماریخی و دینمی
بسیاری به وجود آوردند .شخصیتهای ایرانی بسیاری به هند رفته باعث رشد و شکوفایی فرهنگ ایرانی -اسمممی شمدند .همچنمین
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هندیان دانشمندی که تحت تأثیر فرهنگ اسممی و ایرانی بودند ،موجبات ارتقای زبان فارسی و فرهنگ و تممدن و هنمر اسمممی-
ایرانی را فراه آوردند (.پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی)۲56 :13۷۹،
آغاز توسعه زبان فارسی در هند
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در نیمه ی دو قرن چهار هجری ،دوره سبکتگین پدر محمود غزنوی ،زمینه ابتدایی پی ریزی زبان فارسی در هند فراه شمد .امما
در سال  3۹۰هجری ( )1۰۰1میمدی سلطان محمود غزنوی به عنوان پادشاه غازی وارد هندوستان شد و قسمتی از خماک پهنماور

c
r

این سرزمین را متصرف گردید.در نتیجه ی حممت محمود غزنوی -که عدّهای ازمورّخان آن را دوازده یا هفده بار عنوان کمردهانمد-
به هندوستان ،در زمان کمی بخش عظیمی از هند تسخیر شد و در همین زمان شرایط بسیار مساعد بمرای توسمعه زبمان فارسمی و
تمدن ایران در هند فراه شد.
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براساس شواهد تاریخی ،پیدایش و توسعه زبان و ادب فارسی در هند از پایتخت هنمدی محممد غزنموی یعنمی "الهمور" درقمرن
چهار هجری آغاز شد .عل دوستی وادب پروری محمود غزنوی باعث شد تا عدّه ی کثیری از علما و ادبا از غزنی و الهمور در سمایه
ی حمایت او قرار گیرند .در شعر ،شعرای دربارش مانند عنصری ،فرخی و عسجدی تصاویری از هندوستان ارائه دادند ونیمز شمرایط
مساعد برای ترقّ ی و شیوع زبان فارسی ،شاعرانی چون رونی و مسعود سعد سلمان الهوری را به وجود آورد .شماید بیمان ایمن نکتمه
جالب باشد که به علّت این که هندیها میان زبان فارسی و ورود اسم به سرزمینشان ارتباطی میدیدند ،زبان فارسی را یک زبمان
مذهبی قلمداد میکردند و غیر از دانستن عربی ،فارسی را نیز مه میدانستند( ».عبداهلل )۲۰۰: 13۷1،
«مرکز هندوستانی حکمرانان غزنوی و غوری" ،الهور" بود .که پس از کشته شدن شهاب الدین محمد غوری ،زما حکوممت
به دست خاندان غممان افتاد و بانی این خاندان قطبالدین ایبک بود که بمه ادبپمروری شمهرت داشمت .او در سمال  6۰۲هجمری
پایتخت خود را از الهور به دهلی انتقال داد .ایبک به زبانهای فارسی و عربی تسلط داشت و از جمله ادیبان بمزرگ دربمار او ،شمیخ
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صدرالدین محمدبن حسن نظامی نیشابوری بود که بنا به درخواست ایبک ،کتاب معروف تاج المأثر را نوشت .بعمد از ممرگ ایبمک
علما و فضمی دربارش از جمله محمد عوفی ومنهاج سراج به دربار شمسالدین التتمش ( 6۰۷-633هجری) وابستگی پیدا کردند و
در آن زمان کتاب معروف عوفی با نا "جوامع الحکایات" نوشته شد.
در زمان التتمش حممت چنگیزخان آغاز شد و بسیاری از علما و فضم و شعرای مشهور به دهلمی گریختنمد .بمرای هممین
دهلی تا سال ها مرکز فرهیختگان بود و حتی بعد از مرگ التتمش فرزندش راه او را اداممه داد و امیرخسمرو دهلموی صمدر مجلمس
خاص علم ی شاهزاده محمد (فرزند التتمش) بود .حتی شاهزاده محمد دوبار شیخ سعدی را به هندوستان دعوت کرد و زر و جمواهر
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فراوان برای او فرستاد ،اما سعدی بر اثر پیری از آمدن عذرخواست.
با نگاهی گذرا به تاریخ گسترش زبان فارسی در هند می توان گفت که پیش از حکومت گورکانیان زبان فارسمی در هنمد بمه
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ترتیب در مناط سند ،ملتان ،الهور ،دهلی و آگرا پیشرفت و توسعه داشته است و در دوره ی گورکانیان ،زمینه ی مساعد از سموی
حکمرانان برای یادگیری زبان فارسی مهیا شده و پس از آن زمان بود که زبان فارسمی بمه تمدریج در بمین طبقمات مختلمف ممرد
هندوستان رایج شد .به بیانی دقی تر می توان این دوره را به دو دسمته تقسمی بنمدی کمرد :اوّل؛ پمیش از سملطنت گورکانیمان کمه
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زمینهساز یادگیری زبان و ادبیّات فارسی بود .دو ؛ پس از سلطنت گورکانیان ،که زبان و ادبیّات فارسی ترویج و ارتقا پیدا کرد.
شایان ذکر است که ه زمانی حکومت گورکانیان در هندوستان با سلسمله ی صمفویه در ایمران باعمث شمد تما رواج و رونم
شاعری در ایران به خاطر فشار ،آزار و تحقیر ک شود و بیشتر صوفیه ،عرفا و اهمل ذوق از ایمران بگریزنمد و بمه حمایمت پادشماهان
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گورکانی درآیند .به همین دلیل دربار دهلی و آگرا خیلی بیشتر از دربار قزوین و اصفهان مملو از اهل هنر بود.
امّا اوج ترقّی و گسترش زبان فارسی زمان حکمرانی ابوالفتح جمل الدین اکبر ( ۹63-1۰14هجری) سومین پادشاه سلسمله
گورکانیان بود .او را به نوعی آغازگر راه تحصیل زبان فارسی در میمان هنمدوها ممیداننمد و از عممده کارهمای مثبمت اش تأسمیس
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مدرسههای عمومی بود که آموزش مقدّماتی آن فارسی محاورهای ،نامهنگاری و داستانهای اخمقمی را شمامل ممیشمد( ».عبمداهلل ،
)۲۰5 :13۷1

A

«...میگویند علی رغ این که اکبر شاه سواد نداشت اما عل دوست و دانشپرور بود و حتمی دارالترجممهای بمزرگ تاسمیس
کرده بود ،که بسیاری از کتب هندی و سانسکریت در آن دارالترجمه به فارسی برگردانده شد و حتی برخی از کتب عربی و فارسمی
به سانسکریت ترجمه شدند .و مشهور است که بهترین کتب تاریخی به زبان فارسی در آن دوران نگاشته شده است.
به طور مثال "شیخ ابوالفضل عممی"  ،آئین اکبری را که روش حکومت اکبرشاه بود ،با دقّت و تمش زیاد نوشت .عموه بمر
این ملک الشعرا ابوالفیض فیضی رئیس دارالتّرجمه ی اکبر شاه ،به جواب خمسه ی نظامی ،پنج مثنموی را سمممرود و همچنمین در
مقابل خسرو و شیرین ،سلیمان و بلقیس؛ در برابر لیلی و مجنون ،ندلمن؛ در برابر هفت پیکر ،هفت کشمور؛ بمه جمواب سمکندرنامه،
اکبرنامه؛ و در جواب مخزن االسرار ،مرکز ادوار را نوشت .درست در این زمان بود که رواج زبان فارسی در میان هندوان به اوج خمود
رسیده بود.
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بعد از اکبر شاه ،فرزندش نورالدین محمد جهانگیر ( 1۰14 -1۰3۷هجری) حامی واقعی زبان و ادبیّات فارسی در هند شمد.
او به منتقدی ریزبین و دقی مشهور بود که ذوق ادبی وافر او قبول نمیکرد تا در حضمورش شمعری خوانمده شمود کمه نماینمده ی
بدذوقی باشد.
دوران شاه جهان(عصر طالیی زبان فارسی)
ابوالمظفر شهاب الدین محمد شاهجهان ( 1۰3۷-1۰6۹هجری) فرزند جهانگیر و پنجمین پادشاه سلسله ی گورکانیان بمود.
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هرچند شاه جهان در هندوستان بیشتر به خاطر آثار معماری ای که از خود به جا گذاشته است شهرت دارد (همانند اممارت معمروف
"تاج محل" در آگرا) اما با نگاهی به فهرست شعرا ،فضم و علما میتوان به عصر طمیمی زبمان فارسمی در ایمن دوران نیمز پمی بمرد.
شاعرانی از جمله قدسی و کلی  ،همینطور چند شاعر هندی همچون "چندربهان برهمن" در دربار او بودند .غیر از این ،چهار کتاب
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به زبان فارسی نیز به شاه جهان منسوب شده است از جمله فرهنگ رشیدی ،منتخباللغات شاهجهانی ،چهار عنصمر دانمش و شماهد
صادق .ترجمه ی کتب سانسکریت و هندی به زبان فارسی از دیگر کارهایی است که به تشوی شاهجهمان صمورت گرفمت .پسمر او

o
e

داراشکوه (متولد 1۰۲4هم) نیز شیفته ی ادب و هنر فارسی بود به طوری که از مهمترین آثار او "سرّاکبر" است .ترجمه ی پنجماه
اوپانیشاد از زبان سانسکریت به زبان فارسی؛ او ه چنین دیوان دارا شکوه را ،به زبان فارسی سرود و در اشعارش تخلص "قمادری"
را برای خود برگزیده بود( ».خوش نظر)16 :13۹3 ،
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دوران پادشاهی شاه جهان از حیث رواج و و ترقی و تحول زبان و شعر و ادب فارسی ممتماز اسمت .وی بما اینکمه بمرخمف
اسمف خود شاعر یا نویسنده نبود با این وصف به شعر و ادب عمقه خاصی داشته و شاعران و ادیبان را با انعا و اکمرا ممی نواختمه
است.
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« در این دوره بود که ادب و شعر در هند به آخرین مراحمل کممال خمود رسمیده پمس از آن رو بمه زوال و انحطماط نهماد.
ستارگان شعر و ادب فارسی مانند کلی کاشی ،صائب تبریزی ،قدسی مشمهدی ،سملی تهرانمی  ،منیمر الهموری،طغرای مشمهدی ،

A

چندربهان برهمن و بسیاری دیگر در ظل حمایت پادشاه شعر دوست و ادب پرور نمونه های نغز و استادانه ای از شعر و نثر به وجود
می اوردند .هر قصیده ای که در اصفهان سروده می شد در دهلی جواب آن داده می شد .هر شاعری که در ایران اندک مایه ای ممی
اندوخت به وسائلی به دربار دهلی جلب می گردید .طبعا گویندگان ایرانمی بمه سمبب اسمتقبال و تقمدیر شایسمته ای کمه در دربمار
شاهجهان از آنان به عمل می آمد آن را بر دربار صفویه ترجیح می دادند .شموق آنمان نسمبت بمه مسمافرت بمه هنمد از ابیمات زیمر
پیداست:
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اسیرهند و زین رفتن بیجا پشیمان
کجا خواهد رساندن پرفشانی مرغ بسمل را
کلی کاشی
در ایران نیست جز هند آرزویی روزگاران را
تما روز باشد حسرت شب ،روزه داران را
سعید مازندرانی
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نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال
تا نیاید سوی هندوستان حنا رنگین نشد
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سلی تهرانی

دهلی و آگره کعبه مقصود ارباب شعر و ادب شد که آنان با دلی پر امید به آن سو روی می آوردند و جنس خود را به قیمت

o
e

گزافی فروخته و بی نیاز و کامیاب به وطن خویش بر می گشتند .عموه بر شخص شاه ،شاهزادگان و امرا نیز به نوبه خمود از شمعر و
ادب حمایت می کردند و جمعی از فضم و نویسندگان و شعرا و ادبا را دور خود گرد ممی آوردنمد .بعضمی از آنمان ماننمد ظفرخمان
احسن و افضل خان و سعیدای گیمنی خود در ادبیات فارسی مقامی شامخ دارند( ».مقبول)15 :134۲،

v
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h

در عصر شاه جهان به فرمان او تعلی زبان فارسی اجباری شد و در اکثر شهرها و قراء مدارسی به این منظور دایر گشت کمه
توسط مامورین پادشاه اداره می شد و حتی چندربهان برهمن شاعر و نویسنده معروف هندو در دربار شاهجهان بوده است.
« نثر فارسی نیز در پیشرفت همگا شعر بود .ظاهرا روش نثر نویسی تقلیمد از سمبک ابوالفضمل عمممی (نویسمنده صماحب
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سبک عهد اکبرشاه) بود .از نویسندگان معروف این دوره منیر الهوری ،چندربهان برهمن ،ممشیدا ،طغرای مشمهدی و افضمل خمان
می باشند.

در تاریخ نویسی عبدالحمید الهوری مؤلف پادشاه نامه و ممصادق مؤلف تماریخ صمادق و محممد صمالح مؤلمف عممل صمالح
شهرت دارند.

A

فرهنگ نویسی نیز مورد توجه قرار گرفت و چهار فرهنگ یعنی فرهنگ رشمیدی ،منتخمب اللغمات  ،شماهد صمادق و چهمار
عنصر دانش تألیف گردید .عموه بر این در فلسفه و ممذهب و طمب و نجمو و علمو دیگمر نیمز تعمدادی از کتمب و رسمائل نوشمته
شد(».مقبول)16 :134۲ ،
دربار شاه جهان کانون فرهنگ و مرکز رواج زبان و ادبیات فارسی بود و از حیث تمدن و هنر و ادب دوره طمیی نامیده ممی
شود .هنگامی که در دربار صفویه زبان ترکی بر زبان فارسی غلبه داشت فارسی زبان رسمی دربار پادشماهان گورکمانی هنمد بموده و
کلیه مکاتبات و فرامین و اوراق و اسناد و دفاتر امپراطوری مزیور به فارسی صادر و نامگذاری می شد.
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عالمگیر و آغاز فرود زبان فارسی در هند
وقتی شاه عالمگیر حکومت را در دست گرفت سلطنت مغول به کمال عظمت و اقندار رسیده بود .جاه و جمل دربمار دهلمی
حتی چشمان کسانی را که شأن و شکوه ورسای را دیده بودند خیره می کرد .در زمان حکومت ایمن پادشماه مقتمدر تقریبما سراسمر
هندوستان ضمیمه پادشاهی مغول گردید .از غزنی در غرب گرفته تا مرز برمه کنونی در شرق و از کشمیر در شمال تما کرناتمک در
جنوب تحت سلطه ای حکمران بوده و کلیه ایاالت مستقیما توسط فرمانروایان و عمال او اداره می شد .بما آن ثمروت و قمدرتی کمه
عالمگیر داشت و با آن تجربه لشکر کشی ملک داری که وی در جوانی به دست آورده بمود انتظمار ممی رفمت کمه عظممت و ابهمت
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شاهنشاهی وی به اوجی مافوق تصور برسد .ولی سرنوشت دیگری در انتظارش بود  .با وجود این که پادشاهی وی تا قبل از اسمتقرار
حکومت انگلیس در هند از لحاظ وسعت خاک بیش از مستملکات هر پادشاه دیگری به شمار می رود در اواخر حکومتش وی شاهد
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آثار ضعف و انحطاط سلطنت خویش بوده است .پیش از آن که حمله های نادرشاه افشار و احمد شاه افغان عظمت پادشاهان مغمول
را در ه کوبد و شأن و شکوه دربار دهلی را داستانی پارینه جلوه دهد شاهنشاهی مغول چه از لحاظ مالی و نظامی و چمه از حیمث
نظ و نس داخلی دچار ضعف و ناتوانی شده بود.

o
e

علت این انجا غیر منتظره را در عهد عالمگیر در می یابی  .دوره چهل و نه ساله زمامداری وی کمه بمه طمور کلمی دوره ای
بوده مشحون از جنگ های داخلی و خارجی به دو دوره منقس می گردد.
دوره اول شامل بیست و سه سال اوائل سلطنت وی از  1۰68تا  1۰۹۲هجمری ( )1658-81ممی باشمد کمه در ایمن ممدت

iv

توجهات او به نواحی شمال غرب و غرب و شرق هندوستان معطوف و متمرکز بمود .روی هم رفتمه عملیمات نظمامی ایمن دوره بمه
حکومت وی استحکا و پایداری بخشید.
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c

در دوره دو که مشمتمل بمر بیسمت و شمش سمال اواخمر سملطنت وی یعنمی از سمال  1۰۹۲تما سمال وفمات او در 1118
هجری( )1681-1۷۰۷می باشد .وی اول به منظور توسعه سرحدات کشوری در جنوب هند و بعدا برای سرکوبی مخالفین سرسخت

r
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در آن سامان با تما قدرت خود مشغول جنگ های خونین بود.نواحی مسمتقل کوچمک درجنموب هندوسمتان کمه در آن عصمر در
تصرف سمطین دکن قرار داشتند همواره هدف عملیات نظامی اکبرشاه و اعقابش بودند تا آنکه در موقع جلوس عالمگیر بمه جمز دو
سلطنت بیجاپور و گولگنده و مراتاها حاضر نبودند اطمعت و انقیاد مغول را قبول کنند(.مقبول)18 :134۲ ،
جنگ شاه عالمگیر در دکن که ربع قرن طول کشید برای وی بسیار گران تما شد .غیبت طوالنی پادشاه و عمال الی او از
پایتخت در شمال هندوستان هرج ومرج و بی امنی به بار آورد .خود عالمگیر در اواخر عهدش چون از این همه لشکر کشی هما جمز
ورشکستکی مالی و نظامی و اخمقی نتیجه ای به دست نیاورد ،احساس می کرد کمه دیمر یما زود زوال سملطنت گورکمانی در هنمد
حتمی است .اما علتی که از همه بیشتر باعث زوال حکومت او شد سیاست خشن و انعطاف ناپذیر او در امور دینی بود.
مماشات اکبرشاه با هندوان و آزادی عقاید مذهبی که به پیروان هر مذهب اعطا کرده بود در زمان جانشمینانش کم کم از
میان رفت .در نتیجه تعصب ملی و مذهبی هندوان انگیخته شد و آنان علیه حکومت عالمگیر به قیا برخاستند و مراتاها در جنموب
هند حکومتی مستقل تشکیل دادند که در قرن هیجده میمدی در تاریخ هندوستان نقش مهمی را بازی کرد.
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شاه عالمگیر که جرأت و همت او بی مثال بود و در طول عمر حتی یکبار ه اعتدال اعصاب را از دست نمداده بمود در سمال
 1118هجری ( ) 1۷۰۷در گذشت .چون سابقه بر این بود که پس از چش بستن هر پادشاه از جهان جنگ خونینی میان پسرانش
در می گرفت عالمگیر به منظور جلوگیری از آن که ال محاله منجر به تضعیف بیشتر سلطنت مغول می شد قبل از فوت خود قلممرو
پهناور خود را بین فرزندان تقسی کرد ولی هنوز از مراس تکفین و ندفین وی دیری نگذشته بود که تقسی مملکتی مزبور بمه هم
خورد و پسرانش به سه خویش قانع نشده و به رز با یکدیگر شتافتند.
از این پیکار محمد معظ پیروز بر آمد و با لقب بهادر شاه اول بر تخت دهلی جلوس کرد .او تعصب دینی نداشمت .در رفتمار
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و کردار خود نسبت به دیگران مؤدب و مؤقر بود ،از جر و خطا در می گذشت و اگر چه مدیر نبود اما با کمک وزیمر الیم و وفمادار
خود حشمت و صولت شاهنشاهی را برقرار نگاه داشت.
مدت مختصر چهارسال و کسری سلطنت وی از سوانح قیا های پی در پی و سرکوبی آنهما مملمو اسمت تما اینکمه در سمال
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 11۲3هجری ( ) 1۷1۲او نیز از این جهان ناپایدار رخت بربست و طب سنت دیرینه جنگ تخت نشینی میمان پسمران وی از سمر
گرفت.

o
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چنانکه قبم ذکر شد در زمان اسمف شاه عالمگیر هندوان و مسلمانان در جامعمه هنمدی از تسماوی حقموق و آزادی عقایمد
برخوردار بودند .پیروان مذاهب مختلف آداب دینی و سنن خود را مطاب میل خود ادا می کردند .اما عمالمگیر حکوممت را از دسمت
برادر حریف خود دارا شکوه که به تصوف و آزادی مشرب تمایل تما داشت ربمود تما از توسمعه افکمار مزبمور جلموگیری کنمد .لمذا
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بمفاصله پس از تخت نشینی خود ،احکا متعددی صادر کرد تما مسملمانان بیشمتر مطماب تعلیممات قمرآن زنمدگی کننمد و بمرای
جلوگیری از امور ممنوعه شریعت اسممی مثل شراب خواری ،قماربازی ،فحشا و غیره محتسب مقرر شمد .در بمدو اممر اجمرای ایمن
دستورات توأ با سختگیری بود ولی رفته رفته به سستی گرایید و امرا و مرد به عادات دیرینه خود بازگشتند .جالب توجمه اینکمه
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عالمگیرمعتقد بود که در سراسر کشور فقط دو نفر از شراب احتراز می ورزیدند که یکی خود او بود و دیگمری قاضمی القضماه ،حمال
آنکه اخیرالذکر هر روز مخفیانه شراب می خورد .به فواحش و رقاصه ها تکلیف شمد کمه ازدواج کننمد و زنمدگی شمرافتمندانه ای را
پیش گیرند و یا از حدود سلطنت خارج شوند .ولی چون سعی اصمحات اجتماعی عالمگیر اجباری و تحمیلی بمود  .تماثیر دلخمواه و
واقعی در برنداشت.

A

در اواخر عهد عالمگیر هرج و مرج و بی امنی سراسر هندوستان را فراگرفته بود .بار سنگین هزینه جنگ های طوالنی لطمه
شدیدی به وضع مالی دولت وارد آورده بود .عمال ناالی و نادرست بودند .طبقه امرا از همه بیشتر در منجمب فساد اخمقمی غوطمه
می زد.مهمترین وسیله عواید دولت کشاورزی بود که آن ه به دلیل بی امنی کشور رو به تباهی می رفت.
اما هندوستان هنوز برای شعرا و ادبای ایران محل کسب و مقا و ثروت قدردانی از هنر بود .البته تعداد آنان نسبت بمه ادوار
گذشته بسیار ناچیز شده بود .از جمله محمد سعید اشرف مازندرانی به تعلی شاهزاده خان زیب النسا مامور گردیده و چنمدی بعمد
به ممزمت شاهزاده عظی الدین نوه عالمگیر در آمد(.بلگرامی )116 :1۹13 ،و میرزا معزالدین محمد موسوی قممی(  11۰1ه) بمه
خطاب موسوی خان و مسئولیت دیوانی استان عظی آباد و پس از آن به دیوانی دکن گذاشته شد(.بلگراممی )11۷ :1۹13 ،و سمید
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حسین خالص اصفهانی(مقتول  11۲۲ه) خطاب امتیازخان گرفت و به عهده دیموانی اسمتان عظمی آبماد ماموریمت یافمت(.بلگراممی
 )144 :1۹13،و میرزا محمد طاهر اصفهانی (  11۲۹ه) به منصب و لقب التفات خان مفتخر شد(.بلگرامی)13۹ :1۹13 ،
بهرحال یکی از خصوصیات مه دوره مزبور این بود که از این عهد به بعد در هندوستان ارتباط با شعرای ایرانی کمتر شد و
شعرای فارسی گوی هندی زاد روی صحنه شعر و شاعری وارد شدند.
شاه عالمگیر پادشاهی عال و دقی النظر بود و شوق مطالعه تا آخرین روز حیاتش در وی باقی بود .علو دینی مانند فقمه و
حدیث و تفسیر را به خوبی فراگرفته بود  .از سلسله امپراطوری تیموریان هند او تنها پادشاهی اسمت کمه قمرآن را از حفم داشمت
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مجموعه نامه ها و مکاتیب او به نا « رقعات عالمگیر» که به پسران خود و رجال مملکت نوشته است در ادبیات فارسی هند مقمامی
شامخ دارد .محق معروف هند موالنا محمد حسین آزاد درباره این مکاتیب می گوید کمه از نصمایح اخمقمی و پنمد همای ملکمداری
مشحون و عبارت آن سهل و ممتنع است که هر قدر در خواندن آسان به نظر می رسد انشا آن برای نویسنده همانقدر مشمکل ممی
باشد (.آزاد)163 :1315 ،
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نامه های مذکور سبک به خصوصی دارد .عالمگیر بنابر تمایلی که به امور دینی داشمته بمدون شمک اشمعاری را مبتنمی بمر
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مبالغه و تمل و مدح بیجا باشد هرگز نمی پسندید ،به این دلیل شاعرانی را که شعر گویی را وسیله معاش خود قرار داده بودنمد بمه
دربار خود راه نمی داد .این بی مهری پادشاه باعث شد تا پایه شعر متزلزل گردد به طوری که در زمان او هیچ شاعری نبود کمه او را
بتوان در ردیف شعرای بزرگ چون فیضی،عرفی،نظیری ،کلی  ،طالب و صائب قرار داد ..بنا به روایتی عالمگیر نیمز گماهی شمعر ممی
گفته است.

بیت زیررا از او نقل کرده اند( :اکرا )۲۹۰ :1333،
غ عال فراوان است و من یک غنچه دل دار
چسان در شیشه ساعت کن ریگ بیابان را

iv
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گفته می شود که او اشعار صائب تبریزی را می پسندید و هرجا نسخه دیوانش پیدا می شد به دست می آورد .اشعار نظامی
و مولوی و سعدی و حاف و نظیری و بیدل را نیز مطالعه کرده بود .این همه بر ذوق شعری و شمعر فهممی او داللمت دارد .منتهمی
مدیحه گویی پیش او ارزشی نداشت و او مدیحه گویان را گروهی بیکاره می دانست.

شعر از چهاردیواری دربار خارج شد اما شاهزادگان و امرا ومنصبداران در رون بازار آن وظیفمه مهممی را انجما دادنمد .آزاد
بلگرامی می نویسد« :در عهد خلد مکان(شاه عالمگیر)با وصف عد توجه پادشاه شعر غلو کرد و از هر گوشه شاعری برخاست و هم
در این عهد ناصرعلی و میرزا بیدل طرح سخن بمه آیمین تمازه انداختنمد و ایمن جموهر قابمل را بمه صمورت نظمر فریمب جلموه گمر
ساختند(».بلگرامی)11۷ :18۷1،
شاهزاده دارا شکوه برادر بزرگ شاه عالمگیر مردی آزاد فکر و شاعر و نویسنده بود و تحت تماثیر مشمایخ صموفیه و مبلغمین
مذاهب مختلف درآمده ومشربی آزاد داشت .او آرزومند بود کار ناتما جدش اکبرشاه را که ایجماد صملح و آشمتی و مسمالمت میمان
کلیه ادیان بود به اتما برساند اما تقدیر مجال نداد .او در نثر مقامی بلند دارد و در شعر نیز صاحب دیوان است .شعرای آزاد مشرب
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از هر فرقه و طایفه و کیش در کنف حمایت او بودند" .سراکبر" یا "سراالسمرار" ترجممه "اوپانیشماد" داراشمکوه از سانسمکریت بمه
فارسی از آثار برجسته اوست.اشعار او روان و دارای نکات عمی عرفانی است .
از اوست :از اصل حقیقت چو خبردار شدی
در حضرت ح محر اسرار شدی
چون فاعل خیر و شر خدا را دیدی
دیدی گنه از خویش و گنهکار شدی
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شاهزاده زیب النسا دختر عالمگیر به شعر و ادب عمقه مفرطی داشت و خود نیز با تخلص مخفی به فارسی شعر ممی گفمت
ولی تعدادی از اشعار مخفی خراسانی با اشعار وی مخلوط گردیده است .ابیات زیر را از او نقل کرده اند( :اکرا )35 :1۹61،
گرچه من لیلی اساس دل چو مجنون در نواست
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سر به صحرا می زن لیکن حیا زنجیر پاست
***
دل ز رنج فرو مانده آه من باقی است

بهار رفته و سرسبزی چمن باقی است

***
سال ها خون جگر در ناف آهو شد گره
مشک شد اما چه شد خال رخ یاری نشد

o
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تشوی زیب النسا از شعرا دلسردی پدرش را تا حدی جبران می کرد .شعرا در مدح وی شعر می گفتند و صله می گرفتنمد.
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کتابخانه شخصی وی از حیث تعداد کتب غنی ترین کتابخانه ها بود .شاهزادگان دیگر نیز از شعرا حمایت و سرپرستی می کردند.
از این ها گذشته محافل ادبی و غزلسرایی در ترویج و رون شعر کمک شایانی نمود .شعرا در منزل امرای شعر دوسمت گمرد
می آمدند و در زمینه مصراعی که قبم مطرح می شد غزل های خود را ساخته و می خواندند .در این مشاعره هما یمک نموع رقابمت

A

صحیح و سود بخشی بین شاعران به وجود می آمد زیرا هر کسی از شعر دیگری انتقاد کرده و هر شاعرنیز برای جلب توجه و حفم
آبرو سعی می کرد استعداد خود را بهتر به کار برده از همگنان پیشی و سبقت گیرد .

در این دوره نیز شاعران خوش قریحه مانند عبدالقادر بیدل ،محمدعلی ماهر ،ناصرعلی سرهندی ،معزالدین موسوی ،محممد
سعید اشرف ،نعمت خان عالی ،محمد زمان راسخ ،رفیع خان باذل ،محمد افضل سرخوش و ارادت خان واضح می زیسته اند.
« پس از مرگ دارا شکوه و بر تخت نشستن شاه اورنگ زیب (برادرش) ،محمد بهشتی شیرازی شاعر معروف دوره شاه جهان "آشوب
هندوستان" مثنوی تاریخی را سرود .این مثنوی که در ادبیّات تاریخی هند مقا خاصی دارد ،مبتنی بمر جنمگ پسمران شماه جهمان
یعنی داراشکوه ،شاه شجاع و اورنگ زیب است که به زبان فارسی سروده شده است .در این دوران غیر از این کتاب در زمینه ادبیّات
فارسی پیشرفت خاصی دیده نشد ،اما ه چنان زبان رسمی این دوره زبان فارسی ماند( ».حسینی)۲45 :۲۰۰5،
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«به طور کلی وضع نثر در این دوره از شعر بهتر بود .عالمگیر فروغ اصول دین را از همه بیشتر مورد توجمه خمود قمرار داده
بود .به این مناسبت به همت علمای بزرگ عصر ،فقه حنفی به نا «فتاوای عالمگیری» ترتیب و تدوین گردید کمه شماهکار تالیفمات
دینی این دوره محسوب می شود .در انشا پردازی ،عالمگیر خود و نعمت خان عالی مقامی بلند دارند .از مورخین معروف ممی تموان
اسامی محمد کاظ مؤلف عالمگیر نامه ،محمد ساقی مستعد خان مؤلف مآثر عالمگیری ،نعممت خمان عمالی مؤلمف وقمایع و بهمادر
شاهنامه ،بختاورخان مؤلف مرآت عال  ،عاقل خان رازی مؤلف واقعات عمالمگیری و از ممورخین هنمدو ایشمور داس مؤلمف فتوحمات
عالمگیری و سبحان رای مؤلف خمصه التواریخ را نا برد ( ».مقبول)33 :134۲ ،
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روابط با شاهان صفوی
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پادشاهان مغول هند از اوایل سلسله خود با شاهان صفوی روابط دوستانه ای داشتند چنانکه از مدارا و کمک شاه طهماسب
به شاه همایون پیداست .البته قندهار بین آنان مایه نفاق بوده و برای تصرف آن گاه گاه لشکر کشی هایی به عمل می آمد .امما ایمن
مسئله اهمیت آن را نداشته که روابط دو کشور از ه گسیخته شود .در عهد حکومت شاهجهان سمفرای پادشماهان ایمن دو کشمور
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همجوار برای استحکا و توسعه مناسبات دوستانه رفت و آمد داشتند .در موقع تخت نشینی شاه عالمگیر ،شماه عبماس دو صمفوی
نامه ای متضمن تبریک جلوس و استقرار دوستی و یگانگی با تحایف گرانبها به سفارت بوداق بیمگ بمه دربمار دهلمی فرسمتاد .شماه
عالمگیر نیز که آرزومند داشتن روابط حسنه بوده متقابم هدایایی به توسط تربیت خان به شاه ایران فرستاد .بی توجهی که تربیمت
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خان در دربار اصفهان دید و بعد نامه ای طنزآمیز که او از شاه ایران آورد عالمگیر را دلگیر کرد .گفته می شود علت این بی توجهی
و طنز گذشته از سلوکی که عالمگیر با پدر و برادران خود روا داشته سیاست تعصب دینی وی بود( .آذربیگدلی)18-13 :133۷،
«شعر و ادب فارسی در عصر صفوی در ایران نه تنها ترقی و رواج نداشت بلکه به عکس رو به تنمزل بمود  .انحطماط شمعر و
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ادب از عد توجه سمطین به زبان و ادبیات فارسی با اینکه بعضی از آنان طبع موزونی داشتند و ه چنمین خرابمی همای مملکمت
ناشی می شد که در اواخر پادشاهی این سلسله کامم محسوس و آشکار است.بدون شمک شمعر ایمن دوره بسمیار سسمت اسمت امما

A

شعرایی مانند شوکت بخاری ،وحید قزوینی ،تجلی اردکانی ،اثر شیرازی ،ابوالحسن تمنما ،رفیمع قزوینمی ،فیما

الهیجمی ،مخلمص

کاشانی ،راق مشهدی وناصح ترمذی وجود داشتند که از این گروه شوکت بهاری و وحید قزوینی واثر شیرازی را می توان در ردیمف
شعرای خوش قریحه قرار داد ( ».مقبول)43 :134۲ ،

نثر این دوره نیز اگر چه آثار متعددی دارد ولی از لحاظ سبک دارای ارزش زیادی نمی باشد .در ایمن بماره دکتمر صمفا ممی
نویسد  «:بر روی ه آثار منثور این دوره خاصه آثار منثور ادبی فاقد ارزش است .اگر بمه طمرف سمادگی متمایمل شمود مقمرون بمه
کلمات و عبارات و ترکیبات عامیانه می شود و اگر به طرف تصنع رود با تکلفات دور از ذوق همراه ممی گمردد .اثمری کمه حدوسمط
ومیانه در آن رعایت شده باشد اندک و ک ارز است .به طور کلی سستی و ک مایگی نثر دوره صمفوی از دوره تیمموری هم بیشمتر
است و در نثر های مصنوع ه حتی به آثار منشیان عهد تیموری نمی رسد( ».صفا)88 ،13۷3،
بزرگترین نویسنده این دوره میرزا طاهر وحید قزوینی(  11۲۰ه) است که در منشآت خود کوشیده است تا لغمات عربمی را
کمتر به کار ببرد.

www.SID.ir

کنفرانس بین المللی شرق شناسی ،تاریخ وادبیات پارسی
»Պարսից գրականություն և պատմություն` ի մեծարումն Սաադի Շիրազիի
միջազգային արևելագիտական գիտաժողով
International Conference On Oriental Studies, Persian Literature And History
«اما آخرین پادشاه سلسله ی گورکانیمان هنمد ،سمراج المدین ابموظفر بهادرشماه ( 1۲53-1۲۷5هجمری) بمود کمه یکمی از
جیرهخواران انگلیسیها به شمار میرفت ،که بعدها توسط انگلیسیها نیز به "رنگون" تبعید شد و ایمنگونمه سلسمله ی گورکانیمان
هند به پایان رسید و با افول قدرت سیاسی خاندان گورکانی در هند ،زبان و ادبیّات فارسمی نیمز رو بمه زوال رفمت .شماید جملمه ی
معروف پرفسور براون در این خصوص درست باشد که در شرق تما علو و فنون واقعی در دربارها به وجود آمدند».
(عبداهلل )1۹۹: 13۷1،
«پس از این که ملکه ویکتوریای انگلستان  ،سرزمین هند را جزو مستعمرات خود قرار داد و نماینده خود را به عنموان نایمب
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السلطنه در شبه قاره هند تعیین کرد ،زبان انگلیسی به زودی جای فارسی را گرفت .در حالی که قبمل از آممدن انگلیسمیهما زبمان
رسمی و ادبی هندوستان فارسی بود .هرچند در برخی از مناط هند ،مرد زبان انگلیسی را به کار نبردند و از زبانهای محلی خود
مانند اردو ،هندی ،بنگالی و پنجابی استفاده کردند ،اما در نهایت زبان رسمی هندیها انگلیسی شد.
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اگر بخواهی به دیگر عوامل ضعف و انحطاط زبان فارسی در هند بپرادازی به طور اجمال می توان به موارد زیر اشماره کمرد:
تقویت و کاربرد زبان اردو و جایگزین کردن آن به جای زبان فارسی ،بروز عوامل دیگر از جمله رواج صمنعت چما ،،ترقمی کمردن و
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قدرت یافتن زبانهای محلی ،کاهش اعتبار ایران در منطقه ،منظور ننمودن زبان فارسی در ردیف زبانهای رسممی هنمد ،عمد تمأمین
شغلی فارغ التحصیمن ،بی توجهی و عد سیاستگذاری صحیح درباره زبان فارسمی در منطقمه ،تیرگمی روابمط ایمران و هنمد پمس از
شکست گورکانیان از ارتش صفوی در قندهار ،توقف رفت و آمد بین ایرانیان و هندیان ،تأسیس کالج ویلیا فورت و چاپخانمه آن در

iv

کلکته برای چا ،کتابهای اردو ،نشر روزنامه به زبان اردو ،حمله نادرشاه و بسیاری از عوامل دیگر که فعم جمای طمرح آن در اینجما
نیست.
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بنابراین زبان و ادبیات فارسی در هندوستان از آغاز تا زوال پنج دوره اصلی را طی کرد که عبارت اند از:
-1دوره پیش از حکومت گورکانیان که زبان فارسی در مناط سند ،ملتان ،الهور ،دهلی و آگرا پیشرفت و توسعه داشت.
 -۲دوره اکبر شاه که آغازگر گسترش زبان فارسی در هندوستان بود.

 - 3زبان فارسی در دوران سلطنت جهانگیر تا اواسط عصر شاه جهان همچنان رون خود را حفم کمرد و بسمیاری از کتمب دینمی
هندوان به فارسی ترجمه شد.
 -4سپس از عصر رون همراه با ضعیف شدن سلسله گورکانیان ک ک رو به زوال رفت.
 -5در آخر پس از انحطاط گورکانیان ،ادبیّات فارسی در هند کمرنگ شد و تا عصر حاضر ،بعد از تسلط انگلیسیها از بین رفت.
به طور خمصه می توان گفت نیمه ی دو قرن ده و نیمه ی اوّل قمرن یمازده هجمری قممری را در هندوسمتان دوره ی
امپراطوری اکبر شاه و جهانگیر شاه و شاه جهان تشکیل می دهد که مدّت آن بمیش از یمک قمرن بمه طمول انجامیمد .ایمن دوره در
سرزمین پهناور هند زمان اوج واعتمی ادبیات فارسی است که نظیر آن میان ادوار دیگر کمتر دیده می شمود .عمموه بمر پادشماهان
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شعر دوست وادب پرور ،وزراءو امرای خوش قریحه نیز در ترویج شعرو ادب فارسی سهمی عظی داشمته و هممواره در پیشمرفت آن
می کوشیدند.
اگر چه در نیمه ی دو قرن یازده هجری به علّت ک توجّهی شمماه اورنگ عالمگیممر پیشرفت شعر فارسی راکد گردیمد،
ولی باز ه عدّه ی زیادی از شاعران فارسی زبان در عهد او می زیستند که یا پرورده ی دوره ی شمماه جهان بودند یا تحمت تماثیر
آن دوره ی ادب گستر قرار گرفته بودند .در هر صورت اگرچه دوره ی عالمگیر زمان تشمموی و تحریض شعر نبموده بما ایمن وصمف
کاروان شعر و ادب راه خود را منزل به منزل طی می کرد .همممان طور که ترقی و تکامل به مراحل صورت ممی گیمرد انحطماط و
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زوال نیز به تدریج می باشد؛ البته سبب رکود و انحطاط شعر در دوره ی شاه اورنگ زیب عالمگیر تنها بی توجّهی پادشاه نسبت
به شعمممر نبوده  ،بلکه علّت اسممماسی آن تحممول زمانیست که جلوگیری از آن تقریبا غیر ممکن می باشد.زیرا سبک هندی تما
مراحل کمال خود را پیموده بود و دیگر چاره ای جز این نداشت (»..خوش نظر)18 :13۹3 ،
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 -11صفا،ذبیح اهلل ،13۷3 ،مختصری در تاریخ تحول نظ و نثر پارسی ،ققنوس تهران
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 -12مقبول ،احمد  ،134۲ ،شرح احوال و آثار و سبک نظ و نثر نعمت خان عالی شیرازی ،رساله دکتری دانشگاه دهلی
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بزرگداشت پرفسور نورالحسن انصاری)
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