
  ٣٠  قند پارسي

  ادبي هند در زمان لوديان، حيات علمي به نظري

و شکست ) ١٤٨٩-١٤٥١(تخت سلطنت نشستن بهلول لودي   به ان بايحکومت لود
شروع  )١٤٥١-١٤١٤( دانين پادشاه سلسله سيآخر) ١٤٥١-١٤٤٥(شاه            الد ين عالم  علي

سه  در اين فاصله. کردند در هندوستان فرمانروايي) ١٥٢٦- ١٤٥١(سال  ٦٥آنها . گرديد
 يها شورش برهم زدن، ش اقتدار حکومت مرکزييحکومت کردند و در راه افزا نفر

 .١و تالش کردند يدن دايرة سلطنت سعيبخش تسرکش و وسع يها فئودال
دهلي و  به محدود حدود سلطنت او، سر حاکميت آمد به که بهلول لودي يزمان

اطراف آن در عمل از و ) دوآب(هاي بين گنگ و جمن  زمين. موضعات نزديک آن بود
       ًکه قبال ي مناطق .مستقل قرار داشت يها تحت نظر فئودال، اطاعت سلطنت دهلي برآمده

صورت   به، بعد از بيش از نيم قرن باز لواي استقالل برافراخته بودندي دهل سلطنت در
قلم آوردن وضع سياسي کشور   به ضمن »تاريخ فرشته«مؤلف . نواحي مستقلي درآمده بودند

  .٢ن هند تأکيد نموده استيهاي خرد مستقل در سرزم ظهور دولت بر، مان لوديانز در
وستن اجزاي يهم پ به کرد که يخوبي درک م  به مدار بهلول لودي همچون سياست

ت دهلي در يتابعبه  هاي از دست رفته را از نو يعني ملک، از هم گسستة سلطنت هند
سلطنت دهلي  نيشيشهرت پ کرد که يزو م               ام ا وي هميشه آر، ستين ناپذير آوردن امکان

                                                   
اهللا الهروي، تاريخ  حبيب خواجه  اهللا ابن  نعمت خواجه  ؛ ١٠٧-٢عبداهللا، تاريخ داوودي، ص   .١

؛ ٣٠٧ ص ،١التّواريخ، ج  ؛ عبدالقادر بدايوني، منتخب٢٢٩-١٢٦جهاني و مخزن افغاني، ص  خان
، ث دهلوي، عبدالحق، اخباراالخيارمحد ؛١٩١-١٧٣، ص ١ج  ،فرشته، محمد قاسم، تاريخ فرشته

مهر «؛ راشدي، سيد حسام الدين، مقدمه مثنوي ١٨٣، لوديان در هند، ص يافغان، غن؛ ٨٨-١٨٦ص 
 .٩٥-٩١ص  ، جمالي دهلوي،»و ماه

 .١٧٢تاريخ فرشته، ص   .٢
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دشمنان . بازگرداند سلطنت دهلي  به ه شده رايمناطق تجز او تالش کرد تا. را بازگرداند
 )١٤٧٩-١٤٥٨(شاه شرقي  و حسين) ١٤٥٨- ١٤٣٦(محمودشاه ، اساسي او حاکم جونپور

  .١شتنددر نهايت مغلوب گ، ساليان زياد بر ضد او مبارزه کردهکه  رفتند شمار مي  به
. اند قلم داده  به پرور مورخان بهلول لودي را همچون پادشاه عادل و عاقل و رعيت

حکمراني نمودن بهلول لودي تأکيد » به داد و عدل«بر » جهاني تاريخ خان«هم صاحب 
پرور و شجاعت  پادشاه دين«او را » تاريخ داوودي«و هم مؤلف ) ١٦٧ص ( نموده است 

  ).١١ص ( رده نام ب» شعار و سخاوت آثار
-١٤٨٩(سلطان سکندر  بهکه  خان نظام، سياست بهلول لودي را پسر سوم او

  :قول غني افغان  به .بخشيد ادامه ، مخاطب گشت) ١٥١٧
نشيني وي               ّ        تمام افراد مل ت بر تخت، القلوب بود چون سکندر از ابتدا محبوب”

  .٢“شادماني و خوشنودي ابراز نمودند
هاي پراکنده و                 ّ            طنت خود براي مت حد نمودن ملکسکندر لودي نيز در ايام سل

  .٣ها مبارزه کرد از عصيان فئودال پيشگيري
بر بهتر شدن احوال خلق در زمان سلطان  »تاريخ فرشته«و  »تاريخ داوودي«صاحب 

  .٤اند ن سلطان دانستهيگستري ا پروري و عدالت رعيت   به آن را مربوط، سکندر تأکيد نموده
در تاريخ ، )١٥٢٦-١٥١٧(ابراهيم لودي ، الن سکندر لوديدورة حکمراني پسر ک
در زمان او دولت . رود حساب مي به هاي مدهش و ناآرام سلطنت دهلي يکي از دوره

در  .   ّ      تنز ل نهاد به دوباره رو، مرکزي هند که پس از زحمت زياد استحکام پذيرفته بود
خود که           محم د بابر          ظهيرالد ين . هاي خلقي سرزدند ها و آشوب سراسر کشور شورش

                                                   
؛ ۱۷۸-۱۷۷ص  نويسي فارسي در هند و پاکستان، ، شهريار، فرهنگنقوي ؛١٤-١٣تاريخ داوودي، ص   .١

؛ سبحاني، توفيق، نگاهي ٩٢، جمالي دهلوي، ص »مهر و ماه«؛ مقدمه مثنوي ١٨٧اخباراالخيار، ص 
 .۱۱۴ص  تاريخ ادب فارسي در هند،  به

 .١٤لوديان در هند، ص   .٢

الدين بخشي، طبقات  احمد، نظام؛ ٣٥ص  الشّفا، احمداوت، معدن ؛٣٢٩، ١٨٨-١٧٨، ٢٦، ص همان  .٣
 .٤٥٦ص  ،١اکبري، ج 

 .١٨٦ ص نويسي فارسي در هند و پاکستان، فرهنگ؛ ٣٥تاريخ داوودي، ص   .٤
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، پيشاور، عزم قطعي فتح هند از رود سند عبور کرده به     ًفورا ، منتظر فرصت مناسب بود
هيچ                  را تصر ف کرد و بي) شهرهاي مهم هندوستان غربي(سيالکوت و الهور ، جهيلم

بابر در نزديکي دهلي با ده هزار مرد جنگي با لشکر عظيم . مشکلي دهلي را فتح نمود
سال . مقابل آمد، عبارت از صد هزار سرباز و يک هزار فيل جنگي بودکه  يابراهيم لود

دست آورد و  به            ّ   پت بابر مظف ريت کننده در ميدان تاريخي پاني در جنگ حل ١٥٢٦
  .١جنگ با قتل ابراهيم لودي انجام يافت

هاي کم آموخته  ادبي زمان لوديان يکي از دوره، حيات علميکه     ّ     تذک ر است به الزم
هاي ادبي و  معلومات سرچشمه. شود زبان هندوستان محسوب مي دبيات فارسيشدة ا

حيات علمي و ادبي آن دوره ، تاريخي دربارة دورة لوديان خيلي مختصر و پراکنده بوده
شناسان و مورخين نيز دربارة حيات  در تحقيقات ادبيات. کنند نعکس نميم      ّ  را مفص ل 

ما الزم ، بنا بر اين. رسد چشم مي به ختصرادبي و فرهنگي اين زمان معلومات خيلي م
هاي گوناگون ادبي و  از منبع هي و پراکندير اساس اخبار جزبدر مقالة مذکور ، دانستيم
 هاي جداگانة بعضي تحقيقات دست آمده و معلومات عمومي و يادداشت به تاريخي

خويش را  هاي حالت ادبي و فرهنگي دورة لوديان بعضي مالحظه به طور عموم داير  به
  .بيان نماييم

دورة بين فوت فيروزشاه تغلق  ،ادبي و    ّ                           محق قان در نتيجة تحليل وضع مدني
، قلم داده به حاصل        ً         را کامال  خشک و بي )١٤٥١(بهلول لودي  کار آمدن يتا رو )١٣٨٨(

. قلم نيامده است  به هيچ اثر پرمايه و ارزشمندي رهدر اين دوکه  اند تأکيد بر آن نموده
موجود نبودن ، آور فئودالي هاي خرابي جنگ و کشمکش، درپي سياسي اي پيه واقعه

اين  به،         ّ                               براي ترق ي و گسترش علم و ادب سازگار باشدکه  محيط امنيت و آسايشي
  :                                 الد ين راشدي در اين مورد نوشته است سيد حسام. باعث گرديده

دنيا  به هيچ شاعر بزرگي در اين سامان) ١٣٢٥(پس از فوت امير خسرو  …”
هيچ پيشواي ديني و  ،پس از فوت حضرت شيخ چراغ دهلوي، همچنين. نيامد

                                                   
؛ مقدمه ٢١٢؛ اخباراالخيار، ص ٢٠٢لوديان در هند، ص ؛ ٣١٢-٢٩٣، ١٣تاريخ سلطنت دهلی، ص   .١

 .١١٥ خ ادب فارسی در هند، ص؛ نگاهي به تاري١٠١-٩٥مثنوی مهر و ماه، جمالی دهلوی، ص 
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هيچ عالم بزرگي از اين سرزمين  ،پس از فوت موالنا احمد تهانيسري
گويا اين قرن از حيث علم و عرفان قرن سکوت و رکود کاملي . برنخاست

  .١“است  بوده
و ادبي هندوستان  در حيات علمي) ١٤٥١(حکومت سلطان بهلول لودي  در زمان

ن دو يا .يافت ادامه ) ١٥١٧(وجود آمد که تا فوت سلطان سکندر   به جنبش کوتاهي
اکثر وقت خود را در  و سلطان از قريحه و ذوق سرشار علمي و ادبي برخوردار بودند

ادبيات فارسي  به سلطان سکندر نه تنها، خاصه. اند گذرانيده احاطة اهل علم و ادب مي
 »رخ گل«        ّ  و با تخل ص  ٢“در شعر فارسي سليقة تمام داشت”بلکه ، نمود ي           توج ه ظاهر م

است   نقل شده ها ابياتي از سکندر لودي در تذکره. ٣گفت مي »سليس و هموار«شعر را 
  .دهد يگويي نشان م و توانايي او را در بديهه شعر و شاعري  به که عالقة او را

در . است بسزا نموده ير خدمتسلطان سکندر در پيشرفت حيات علمي و ادبي کشو
د شده است و يتاک يو طبع شعر و ادبيات دوست بودن بر تاريخي، هاي ادبي سرچشمه

او . است هاي سلطان سکندر با اهل علم و ادب ذکر شده صحبت به راجع ياتيحکا
با آنها اکثر نشست ”وني يقول عبدالقادر بدا  به داشت و وجود شعرا و علما را گرامي مي

  .٤“نمود خاص مي
  :»تذکرة علماي هند«معلومات  به بنا
تقريب آن که   به، آمد وقت درس پيش شيخ عبداهللا مي به چون سلطان سکندر”

نشست و بعد  پنهان در گوشة مجلس آهسته مي، مبادا خلل در سبق طلبه افتد
  .٥“داشتند با يکدگر صحبت مي، از فراغ درس سالم و عليک گفته

  :همين معني نوشته است به زني »تاريخ داوودي«مؤلف 
 کمال ظاهري آراسته و به، نشست خاص وي همه با علما و صلحا بود”

                                                   
 .١٧- ١٦ ص، جمالي دهلوي، »مهر و ماه«مقدمه مثنوي   .١

 .٢٢٥جهاني و مخزن افغاني، ص  تاريخ خان   .٢

 .٦٦تاريخ داوودي، ص   .٣

 .٣٧٣التواريخ، ص  منتخب  .٤

 .١٠١ص تذکره علماي هند،   .٥
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  .١“کمال معنوي پيراسته بود  به
سلطان . زبان گرديد آهسته دربار سلطان سکندر مجمع علما و شعراي فارسي آهسته

دربار  تن از علما در ٧٠نمود و هر شب بيش از  هاي علمي برگزار مي در دربار محفل
وجود آمد که در پيروي از او   به محيطي. آراستند ها مي ل فقهي بحثيدر مسا، گرد آمده

دولتان نيز در زمينة سرپرستي و پرورش  منصبان و صاحب شاهزادگان و امرا و صاحب
  .علما و ادبا با هم مسابقه داشتند

 و يا) ١٧٠ص(  »طبقات اکبري«گفتن مؤلف “ علم رواج يافت در عهد فرخندة او”
کسب   به ها و سپاهيان در زمان او علم را رواج تمام پيدا شد و امرازاده”همين معني   به

داللت بر رشد  )٢١٨ص(  »جهاني تاريخ خان«صاحب  گفتن “…فضايل مشغول شدند
  .کند و نمو علم و ادب در دورة سلطان سکندر مي

در ، انشمند بودشخص عالم و دکه  وزير سلطان سکندر، ميان بهوه ابن خواص خان
  :قلم آورده  به ادبي زمان سلطان سکندر را چنين، پيشرفت حيات علمي»    ّ  الش فا معدن«ديباچة 

 نوازي رعيت، ست ذهن و زکاي وافر او حاوي غرايب معانيکه  خسروي”… 
هر ، فرار آورده به نسيم عدل و احسان او خزان نامرادي روي  به در عالمکه 

و کرم و بذل را رواجي افزوده و فصحاي  طرفي علم و فضل را رونق شده
ها ساختند و در هر فتحي  روزگار و علماي کبار در هر علمي تصنيف

  .٢…“ها پرداختند نامه فتح
د در زمان سکندر شدن اوضاع علمي سرزمين هن به نيز دربارة »تاريخ داوودي«در 

  :لودي چنين آمده
ليکن ، شيوع نداشتهدر ابتداي عهد سلطان سکندر جز صرف و نحو و فقه ”

که  جايي رسانيده  به وصف صالح و ديانت غالب بود و کارخانة علميت کار
  .٣“…کسب فضايل مشغول بودند به ها و سپاهيان جميع امرازاده

                                                   
 .٣٥ص تاريخ داوودي،   .١

 .۳-۲الشفا، ص  معدن  .٢

 .۴۰، ص تاريخ داوودي  .٣
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  :ن نوشته استيچن» اخباراالخيار«الحق محدث دهلوي نيز در کتاب عبدشيخ 
او . لح و وقار بودص، ديانت و امانت، يزمان دولت سکندر زمان صالح و تقو”

را با علما و صلحا و اکابر و اشراف ميلي عظيم شد و لذا از اکناف عالم از 
آن در عهد دولت او  سابقة استدعا و طلب و بعضي بي به عرب و عجم بعضي

  .١…“   ّ                       توط ن اين ديار اختيار کردند، تشريف آورده
 يطان سکندر رونقدر زمان سل کند که شهر دهلي اقتباس مذکور نيز داللت بر آن مي

دست آورد و   به دوباره، ش در زمان فيروز شاه تغلق از دست داده بوديرا که صد سال پ
. پيدا کرد دوباره ادامه، سلسلة مهاجرت علما و فضاليي که از دير زمان گسسته شده بود

آن را بنا  ٩١١/١٥٠٦سکندر در که  گره نيزآغير از دهلي شهر   به    ّ        تذک ر است که به الزم
حيث يکي از مرکزهاي علمي و مدني آن   به،                             پايتخت دو م خود قرار داده بود و ادهنه

  .زمان قرار گرفت
 نشست و برخاست تاريخي در مورد، هاي ادبي معلومات سرچشمه  به با تکيه

در زمان آنها بسيار که  توان حدس زد شاعران با سلطان بهلول و سکندر لودي مي
حيات و ايجاديات آنها در دربار که  ر نمودنددانشمندان و سخنوران معروف ظهو

  .يافت جريان مي
دربار   به اهل علم و ادب و صنعت راکه  سلطان سکندر نه تنها سعي بر آن داشت

آسياي ، ايران، بلکه براي دعوت نمودن شعرا و فضال از عربستان، خويش جلب سازد
اندازه ظاهر  مندي بي گماشت و در اين راه بذل و سخاوت همت مينيز مرکزي و غيره 

د و کرم و وج به تاريخي حکايات زيادي راجع، هاي ادبي در سرچشمه. نمود مي
در که  جاذبة لطف و مرحمت سلطان سکندر بود  به محض. است دريادلي او ذکر شده

 علم و فن و ادب و هنر از عرب و عجم و اطراف هند زمان فرمانروايي او نمايندگان
در مورد اجتماع » واقعات مشتاقي«مؤلف . سکونت اختيار نمودند، گره آمدهآدهلي و   به
  :ن خبر داده استيچن ندگان علم و ادب در شهر دهليينما

خبر سخاوت سلطان که  دربار سکندر لودي مجمع فالسفه و علما و شعرا بود”
                                                   

 .۲۲۷اخباراالخيار، ص   .١
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  .١“هند آمده بودند به از کشورهاي دور، را شنيده
شيخ عبداهللا تلنبي ابن شيخ ، عروف زماناز زمرة اين گونه اشخاص دو دانشمند م

اهللا تلنبي در اثر شهرت علم پروري سکندر لودي  و شيخ عزيز) ٩٢٢/١٥١٦ :م(الهداد 
  .٢دهلي آمدند به، ترک وطن گفته

الفضال و يگانة عصر در  العلما و سراج تاج”که  )٩٢٢/١٥١٦: م(شيخ عبداهللا تلنبي 
علم معقول را در ، ٤از تصانيف اوست“ رح ميزانالميزان ش بديع” ،بوده ٣“معقول و منقول

ميان ، جمال خان دهلوي، مانند ميان الدن  به زياده از چهل عالم. دهلي رواج بخشيد
مقبرة او . باشند يافتگان او مي از تربيت يرهو غ ٥)٩٣٤/١٥٢٧: م(شيخ ادهن دهلوي ، شيخ

  .٦در دهلي قرار دارد
او اعتقاد   به سلطان سکندرکه  )٩٥٤/١٥٤٧: م(                  الد ين محدث شيرازي  سيد رفيع مير

در اين دوره از که  از زمرة آنهايي بود،                 الد ين دواني بوده شاگرد جالل، عظيمي داشت
  .٧ندگره اقامت گزيدآو در  ندهند تشريف آورد به شيراز

 )مشهد(نيز در عهد سلطان سکندر از توس ) ٩٤٢/١٥٣٥: م(سعيد حسين پامنار 
، )٩٤٤/١٥٣٧: م(شاه جالل شيرازي . د پامنار منزوي گشتدر مسج، دهلي آمده  به

 /٩٠٩: م(شيخ حسن طاهر ، )٩٣٢/١٥٢٥ :م(                                  حاجي سعيد عبدالوه اب بخاري مولتاني 
گره آدر اين زمان در دهلي و که  بودند انو شيخ سعداهللا نيز از عالمان معتبر دور) ١٥٠٣

  .سکونت اختيار نمودند
 در عرفان مقام بلندي، از تأليفات اوست »ازشرح گلشن ر«که  شاه جالل شيرازي

  .٨موالنا داشت »مثنوي«  هدست آورده بود و عالقة خاصي ب  به
                                                   

 .٣٢، جمالي دهلوي، ص »مهر و ماه«مقدمه مثنوي   .١

 .٣٦تاريخ داوودي، ص   .٢

 .١٠١تذکرة علماي هند، ص   .٣

 .Nabi Hadi,. History of Indo-Persian Literature, p. 192؛ همان  .٤

 .٢٢٤اخباراالخيار، ص   .٥

 .١٣٨تذکرة علماي هند، ص   .٦

 .٦٥ ص همان،  .٧

 .٢٢٠اخباراالخيار، ص   .٨



  ياندر زمان لود نظري به حيات علمي، ادبي هند  ٣٧

. يکي از علماي عهد بهلول و سکندر لودي بود) ٩٠١/١٤٩٥: م(حسين ناگوري 
                هاي معتم د تأليف  رساله» قرآن«شرح و تفسير  به هاي مختلف مربوط مسئله  به راجع

قلم او  بهکه  نام برد »            ّ  تفسير نورالن بي«توان از  چنين اثرها ميدر سلک . نموده است
  .١    ّ     متعل ق است

ين گونه ادر که  ٢“يکي از علماي فحول عهد سلطان سکندر بود”شيخ بهکري 
سلطان سکندر  »تذکرة علماي هند«نوشتة مؤلف  به بنا. داشت ها شرکت مي مجلس

 براي مباحث علمي و ديني شيخ اهللا داد جونپوري را، لودي شيخ بهکري و پدرش
در يکي از همين گونه مجالس سلطان علماي ديار . نمود دربار خود دعوت مي  به

اهللا تلنبي و جانب ديگر  يک جانب شيخ عبداهللا تلنبي و شيخ عزيز  به، خويش را جمع کرده
اي  خالصه  به سلطان. نبرد ساخت نپوري و شيخ بهکري را در بحث هموشيخ اهللا داد ج

  .٣“عديل اين پسر و پدر در تحرير استاد بودند و آن دو شيخ در تقرير بي”ه ک رسيد
  :طبق آنکه  نيز نقلي جاي دارد »جهاني تاريخ خان«در 

علماي نامي از هر ، مذاکرة علمي رغبت تمام بود به چون سلطان سکندر را”
ز                                         ميان قارون و ميان عبداهللا و پسر شيخ محم د ا، چنانچه. فرمود طرف طلب مي

                                                      الد ين و موالنا اهللا داد و موالنا صالح از سرهند و سيد امان  دهلي و موالنا قطب
همراه سلطان هميشه که  نوج آمدند و جمعي از علماقسامانيه و سيد احسن از 

                                                             بودند مثل سيد صدرالد ين قنوجي و عبدالرحمان ساکن سيکري و موالنا  مي
سلطان مجلس عالي منعقد  .اهللا سنبهلي ايشان در معرکه حاضر شدند عزيز

  .٤“گردانيد و علما همه جمع گشتند و مباحثة شرعي در ميان آمد
نيز ) ٩٣٢/١٥٢٥: م(حاجي سيد عبدالوهاب بخاري مولتاني  به سلطان ابراهيم نسبت

تفسير قرآن «. موالناي روم عالقة خاصي داشت »مثنوي«  به او. ارادت خاصي داشت
بسياري از دقايق عشق و ، و استغراق نوشته در حال جذب) ٩٢٣/١٥١٧(را » مجيد

                                                   
1. History of Indo-Persian Literature, p. 190. 

 .٣٣تذکرة علماي هند، ص   .٢

 .٣٣، ص همان  .٣

4. History of Indo-Persian Literature, p. 215. 



  ٣٨  قند پارسي

شاه عبداهللا دهلوي شيخ او بود و در پهلوي او  .١                             اسرار محب ت در آن درج کرده است
  .٢مدفون گشت

   ً           اصال  از مولتان که  )٩٠١/١٤٩٥: م(             ءالد ين دهلوي  عارف و نويسندة ممتاز شيخ سما
 در زمان سلطان بهلول، بوده و چندي در شهرهاي رنتنبور و بيانه زندگي کرده است

. او نمايندة جريان سهرورديه بود .دهلي کوچيد و تا آخر عمر آنجا سکونت داشت  به
منقول از رسايل شيخ عزيز ( »االسرار مفتاح«              الد ين عراقي و  شيخ فخر »لمعات« به حاشيه
  .٣ند که هر دو معروف هستندا            ّ قلم او متعل ق  به )نسفي

، نيز در زمان بهلول لودي زندگي کرده) ٨٩١/١٤٨٦: م(                    ّ  سيد محم د ابن جعفر مک ي 
پنج «و  »رساله در بيان روح«، »بحراالنساب«، )مکتوبات( »بحرالمعاني«اثرهايي چون 

  .٤تأليف نموده است »نکات
: م(شيخ حسن طاهر   .٥شيخ امجد دهلوي نيز از مشاهير زمان بهلول لودي بود

دعوت سکندر   به، نپور اقامت داشت   ً                       اصال  از مولتان بوده و در جوکه  )٩٠٩/١٥٠٣
چندين رساله در سلوک و عرفان تأليف . آنجا متوطن گشت، دهلي رفته به لودي

  .٦باشد مي »الفيض مفتاح«کرد که از آن جمله 
حکم  به ٩٠٨/١٥٠٢سال در ) ٩٢٣/١٥١٧پس از . وف(ميان بهوه ابن خواص خان 

) رس و غيره، دهر سارنگ، چرکه، سرت(هند  يهاي طب بر اساس کتاب سلطان سکندر
در . را تأليف نمود »         طب  سکندري«  به معروف »   ّ             الش فاي سکندرشاهي معدن«نام   به کتابي

هاي                                 اسم گياهان طب ي و دواها با اصطالح، باب است ٣             شامل مقد مه و که  اين کتاب
گفته خود مؤلف در  به .است و ايضاح معني آنها ذکر شده  ي          خاص طب  هند

                                                   
 .١٣٨تذکرة علماي هند، ص   .١

 History of Indo-Persian Literature, p. 192-193 ؛٢١٥اخبار االخيار، ص   .٢
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  ياندر زمان لود نظري به حيات علمي، ادبي هند  ٣٩

صاحب کتاب  گفتهبه  بنا .١بيماري بيان شده است ١١٦٧ »سکندرشاهي   ّ    الش فاي  معدن«
مذکور است ، مدار عالج حکماي هند بر همين کتاب سکندري افتاده” يخ داووديتار

. ميان شيخ بهوه شاعر هم بود .٢“در جهان پيدا شدکه  هاي اوست که اين يکي از کارنامه
  .و او در زندان وفات کردزندان انداختند  به در عهد ابراهيم لودي او را

 /٩٢٠( »لهجات سکندرشاهي«نام  به                                      عمر ابن يحيي کابلي کتابي در فن  موسيقي
از موسيقي که  سکندر لودي به، را که در اصل ترجمة فارسي از سانسکرت بود) ١٥١٤
  .٣تقديم نمود، کرد ت مييحما

ابر ز اکا”و “ صاحب علم و عمل”) ٩٤٤/١٥٣٨ :م(                     شيخ عبدالقد وس گنگاهي 
 گفت و در بعضي اشعارش هاي فارسي و هندي شعر مي زبان  به، بوده ٤“علماي صوفيه

ديوان او در اثناي جنگ .          ّ          احمدي تخل ص کرده است، آمده است »           لطايف قد وسي«در که 
شرح «مانند  چند کتاب او. بهلول لودي و سلطان حسين شرقي از ميان رفته است

، »رشدنامه«، »الفوايد غرايب«، »رسالة قدسيه«، »الحکم حاشية فصوص«، »المعارف عوارف
در مناقب شيخ ( »العيون في اسرارالمکنون انوار«، »              مکتوبات قد وسيه«، »  العجايب مظهر«

  .٥اند در مطالب مختلف صوفيانه نوشته شده) احمد عبدالحق
      الد ين  شاگرد شيخ قاضي شهاب) ٩٣٢/١٥٢٥ :متوفي(نپوري وموالنا اهللا داد ج

از  »شرح مدارک«؛ »شرح هدايه«؛ »شرح کافيه«. ٦بود) ٩٣٢/١٥٢٥ :متوفي(ادي آب دولت
داشت و براي مباحث  وي به سلطان سکندر لودي ارادت خاصي نسبت. تأليفات اوست

  .نمود دربار خود دعوت مي به علمي و ديني وي را
                                                   

  .History of Indo-Persian Literature, p. 191-192 ؛٢٧٩الشفا، ص  ت، معدناحمد او  .١
  .۴۰تاريخ داوودي، ص   .٢

3. History of Indo-Persian Literature, p. 194. 
  .١٣٠تذکرة علماي هند، ص   .٤
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 Fatema Husaini, Sayeda Bilqis, A critical ؛١٤٦- ١٤٥تاريخ ادب فارسي در هند، ص   نگاهي به

Study of Indo-Persian Literature during Sayyid and Lodi Period, p. 70-71.  
  .۸۸ علماي هند، صتذکرة   .٦



  ٤٠  قند پارسي

بع فياض و ط”شخص دانشمندي بود و که  )٩٧٥/١٥٦٧: م(اهللا تلنبي  شيخ عزيز
سنبهل آمد و آنجا اقامت  به در زمان سکندر لودي از مولتان، ١“حضار غريب داشتاست

از ) ٩٦٨: م(ميان حاتم سنبهلي .                                     او از عالمان و مدر سان مشهور زمان بود .گزيد
چندين . ها در زمان سکندر لودي مشغول تدريس بود وي سال. شاگردان معروف او بود

تأليف شيخ ، »رسالة غيريه«در جواب  »عينيهرسالة «: از آن جمله، کتاب تأليف کرد
  .٢خيلي معروف استکه  پتي ياهللا پان امان

بوه از قبيلة شيخ ن       الد ين ک پسر شيخ نصير) ٩٨٤/١٥٧٦: م(خان دهلوي  مفتي جمال
، کالم،       ً       مخصوصا  در فقه، در علوم عقلي و نقلي. ٣ي زمان خود بود“العلما علما”جمالي 

 ٩٠در  ٩٨٤/١٥٧٦در سال . ٤استاد شيخ عبداهللا تلنبي بود .تفسير و عربي نظيري نداشت
  .٥قلم او تعلق دارند  به »شرح انوار فقه«؛ »شرح مفتاح«، »شرح عضدي«. سالگي فوت کرد

                          پسر شيخ بهاءالد ين از اوالد ، )٩٧٩/١٥٧١- ٨٩٧/١٤٩١(شيخ سليم چشتي سکري 
  .٦کرد يسپس در سکري زندگي م، در دهلي. شيخ فريد گنج شکر بود

تاريخي در عهد سلطان سکندر در ، معلومات مأخذهاي ادبي به بنا، به همين طريق
  .عمل آمد  به هاي مختلف علم و ادب پيشرفت نظررس زمينه

را در زمان سکندر لودي تصنيف  »العجم مجمل«عاصم شعيب ابدوسي فرهنگ 
 ٧)٨٩٩/١٤٩٣(داوود خان معنون کرده است ، نام يکي از وزراي سکندر به، نموده

شدن مفهوم لغات فارسي کلمات مترادف آن از زبان اردو نيز آورده  جهت روشن
  .٨محفوظ است ٢٦در کتابخانة موزة بريتانيا تحت شمارة  »العجم مجمل«نسخة . اند شده

                                                   
  .١٣٩تذکرة علماي هند، ص   .١
  .١٤٠-١٣٩، ص همان  .٢
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  .٢٨٣اخباراالخيار، ص   .٦

7. History of Indo Persian Literature, p. 189. 
  .٦٤نويسي فارسي در هند و پاکستان، ص  فرهنگ  .٨



  ياندر زمان لود نظري به حيات علمي، ادبي هند  ٤١

در که  )٩٤٤/١٥٣٧: م(مانند شيخ سليمان دهلوي ، علما و مشايخ ديگر اين دوره
در که  )٩٣٦/١٥٢٩: م(موالنا شعيب ، رفت مي حساب به يگانة قرن خود »قرآن«تجويد 
شيخ ، )٩٠٠/١٤٩٤:م( ٣           ُ          شاه عبداهللا ق ريشي دهلوي، ٢و يا شيخ سعداهللا ١نظير بود وعظ بي

 ٥شيخ يوسف قتال، )٩٣٤/١٥٢٧: م( ٤شيخ ادهن دهلويي، )٩٠٠/١٤٩٤: م(          محم د مالوه 
پتي  يشيخ امان پانصوفي بلندپايه ، شيخ حاجي عبدالوهاب، ٦ميان الدن، )٩٣٣/١٥٢٦: م(
و ) ٩٢٦/١٥١٩: م(      الد ين  ملک زين، برادران، پيرو ابن عربي بودکه  )٩٥٧/١٥٥٠: م(

و غيره تمام زندگاني خود را صرف ارشاد و راهنمايي مردم ) ٩٣٢/١٥٢٥: م(      الد ين  وزير
  .اند در راه علم و معرفت گذرانيده

جز اسم چند تن از  به ديدربارة شعراي زمان سلطان بهلول و سکندر لو، متأسفانه
با تکيه بر ، از جمله. شان چيزي در صفحة هستي باقي نمانده است ايشان و نام اثرهاي

 »شاهنامه«            الد ين بابري  نام مجد  ي بهشاعر توان گفت که مي »سفينة خوشگو«معلومات 
  .٧دست ما نرسيده است  به در احوال خوارزمشاهيان تأليف کرده که

از که  )٩٨٩/١٥٨١: م(مشتاقي   به              ّ اهللا دهلوي متخل ص رزقنويسنده و شاعر شيخ 
هندي شعر   به فارسي و هم  به هم، بود ٨“ز مردم سلف يادگارا”و “ نوادر روزگار”

چنانکه . کرد                                           ّ    در شعر هندي راجن و در شعر فارسي مشتاقي تخل ص مي او. سرود مي
  :دهد خبر مي »تذکرة علماي هند«مؤلف 
پيش ارباب ذوق و شوق  »جوت نرنجن«و  »ايينپيم «هاي هندي او  رساله”

  .٩“مقبول و مشهورند
                                                   

  .٢٢٥اخباراالخيار، ص   .١
  .١٧٤، ص همان  .٢
  .٢١٤، ص همان  .٣
  .٢٢٤، ص همان  .٤
  .٢٢٥، ص همان  .٥
  .٤٣تذکرة علماي هند، ص   .٦
  .٢٢، ص همان  .٧
  .٦٣، ص همان  .٨
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  ٤٢  قند پارسي

رود  شمار مي به »واقعات مشتاقي«ترين اثر او  مهم. در علم موسيقي مهارت داشت
، پادشاهان خاندان لوديان به اي است از حکايات و روايات مربوط که مجموعه

  .تيموريان و سوريان
 »       الس عادتحتفة«د فرهنگ تفسيري با نام          الد ين محم  موالنا محمود ابن شيخ ضيا

 اي                    مؤلف در مقد مه قصيده .لغت است ١٣٩٥٠مشتمل بر که  )٩١٦/١٥١١(تأليف کرده 
 »فرهنگ سکندري«نام   به فرهنگ نيا لين دليهم  به و سروده نام سلطان سکندر لودي  به

وجود م ٢در کتابخانة حميدية بهوپال »       الس عادتحتفة«       ّ  نسخة خط ي . ١نيز معروف است
شناسي                                        بيوسکي يک نسخة مکم ل آن در انستيتوي شرق. ا.معلومات س به بنا. است

 »       الس عادتحتفة«         از مقد مة . ٣شود                    ّ                        آکادمي علوم سابق ات حاد شوروي نيز نگهداري مي
، هاي شعر فارسي چون غزل در تمام قالب، مؤلف فرهنگ شاعر هم بودهکه  آيد برمي
  .٤ي نموده استآزماي قصيده و مثنوي طبع ، رباعي

ديوان اشعار فارسي او امروز از که  گوي هندو بود دوگر مال شاعر فارسي، همچنين
  :بيت زير در تتبع مسعود سعد سلمان از او مانده است. بين رفته است

  ٥ره گم نشدي زلـف تـو ابتـر نشـدي گـر       دل خون نشدي چشم تو خنجر نشدي گر
از شاعران عهد لوديان ) ١٥٣٥- ٩٣٨/١٥٣١-٩٣٢هاي  وفات بين سال(بياني کرماني 

مثنويي با نام ، در کتابخانة دانشگاه ممبي محفوظ استکه  او عالوه بر ديوان اشعار. بود
  .٦دارد »خسرو و شيرين«

سلطان سکندر در راه گسترش و رواج زبان فارسي در بين که         ّ     جاي تذک ر است
هاي او در اين راه  ششعقيدة مورخين کو به بنا. خرج داد به هندوان کوشش زيادي

                                                   
؛ تاريخ فرشته، History of Indo Persian Literature, p. 191 ؛٤٩٠ ص         ّ              معدن الش فاي سکندرشاهي،  .١

  .٣٤٦ص 
  .٦٥کستان، ص نويسي فارسي در هند و پا فرهنگ  .٢
  .٤٧١ص  السعادت،حتفةکپرناف و،   .٣
  .٦٦نويسي فارسي در هند و پاکستان، ص  فرهنگ  .٤
  .٣٣٧التّواريخ، ص  منتخب  .٥
 Fatema Husaini, Sayeda Bilqis, A critical ؛١٤٧تاريخ ادب فارسي در هند، ص   نگاهي به  .٦

Study of Indo-Persian Literature during Sayyid and Lodi Period, p. 73-74.  



  ياندر زمان لود نظري به حيات علمي، ادبي هند  ٤٣

. زبان فارسي تمايل نداشتند به هندوان قبل از عهد سکندر لودي. سابقه نداشته است
زبان  به     ًکامال ،   ّ                   کل ي در دست هندوان بود به داري و دفتر حساب نيز که زبان حساب

            بر مقر ر شدن  يمبن ٨٨٥/١٤٨٠پس از فرمان سکندر لودي در سال . شد هندي نوشته مي
آموزش ) ها وزارت(ها  داري و کارگزاري در ديوان عنوان زبان حساب به سيزبان فار

   ً                 قبال  براي آموزش زبان . زبان فارسي در ميان هندوان و کارگزاران غيرمسلم آغاز گرديد
                                       اما در اين دوره براي او لين بار آموزش و ، شد فارسي از دستور زبان فارسي استفاده نمي

هايي که                         ّ          مي و با سياست آموزش مشخ ص در مدرسهصورت رس به تدريس زبان فارسي
 و کافران”: »طبقات اکبري«قول صاحب  به .شد يراه انداز، مسجد نبودند  به وابسته

  .١“پرداختند، تا آن زمان در ايشان رواج نبودکه                   ّ      خواندن و نوشتن خط  فارسي  به
 …قرنهندوها در اين ”که  همين معني نوشته است  به نيز» تاريخ فرشته«مؤلف 

  .٢“گامي براي آموزش و تحصيل فارسي برنداشته بودند
 .فرمان مذکور باعث رواج بيشتر زبان فارسي در مملکت گرديد، به همين طريق

در عهد حکومت سلطان سکندر پديد که  عالئم انقالب فکري”: قول سيد عبداهللا   به
  .٣“بر افکار و اذهان هندوان هويدا گرديد، آمد

بيش از ، باشند فکر مي از هندوان روشنکه  فرقة کايست نمايندگان،      ًخصوصا 
در . هندوان ديگر در اين سمت فعاليت نشان دادند و مورد اعتماد دولت قرار گرفتند

بلکه بعضي از ، وجود آمدند به دانان اين دوره نه تنها در ميان هندوان گروهي از فارسي
وني از يعبدالقادر بدا،    ًمثال . تنددرجة بلندي نيز نايل گش به هندوان در ادبيات فارسي

گويند اسم اين شاعر هندو پنديت  مي(نام برهمن ياد کرده است  به شاعر هندويي
 کرد و نيز در اين قرن کتب عربي و فارسي را تدريس ميکه  )دوگرمال بوده است

  .٤گفت فارسي شعر مي  به

                                                   
  .١٧١طبقات اکبري، ص   .١
  .١٨٧ص تاريخ فرشته،   .٢
  ٣٠ادبيات فارسي در ميان هندوان، ص   .٣
  .١٨٧، ص ٢التواريخ، ج  منتخب  .٤



  ٤٤  قند پارسي

تعليم در  به بلکه، کرد تعليم سپاهيان افغاني تأکيد مي به سلطان سکندر نه تنها
در زمان او نه تنها در شهرهاي گوناگون چندين مدرسة . دکر         ّ      ها نيز دق ت جد ي  مدرسه

و استادان و علماي بزرگ  ١هاي ويران گشته دوباره تعمير يافتند مدرسه، نو تأسيس شده
. عمل آمد  به بلکه در برنامة درسي مدارس نيز تغييرات، براي تدريس جلب گرديدند

 بنا. بود) معقول(سياست آموزشي سلطان سکندر تأکيد بر علوم عقلي           ويژگي مهم 
دهلي آمدن عبداهللا تلنبي در زمان سلطان  به قبل از »تذکرة علماي هند«معلومات   به

از علوم منطق و کالم شايع » شرح صحائف«و » شرح شمسيه«جز  به سکندر در هند
داهللا تلنبي علم معقول را در هند محض عب »تذکرة علماي هند«قول مؤلف   به بنا. نبود

  ).١٠١ ص(  .رواج بخشيد
المواقف في علم «و » مطالع«. افتيهاي معقول رواج  در اين دوره تدريس کتاب

  ّ                                سک اکي دوباره جزو برنامة درسي قرار » العلوم مفتاح«تأليف قاضي عضد و » کالم
  .شد مي                                   تعليم صرف و نحو نيز توج ه خاصه ظاهر  به ها در مدرسه. گرفتند

، بنگال، انديشخ، لوهام، گجرات، دکن، مناطق ديگر سرزمين هند در اين دوره در
  ّ           عل ت توج ه خاص  به، در زمان سالطين دهلي مستقل بودندکه  سند و کشمير، جونپور
تکامل و  ادبيات فارسي راه، ترويج و پيشرفت زبان فارسي  به زبان هاي فارسي سالله

 هاي مختلف از جانب شعرا و علما و فضال گرانمايه در رشته ها اثر پيمود و ده    ّ     ترق ي را 
  .قلم آمدند  به

از سالطين لودي بيش از همه سلطان سکندر براي ترويج و توسعة ، همين طريق  به
محض . علوم و فنون در سراسر مملکت و ايجاد نهضت ادبي و عرفاني اهتمام ورزيد

هاي موافق  ادبي اين قرن زمينه،                                            زير حمايت و توج ه خاص او براي سبزش حيات مدني
  .فراهم آمدند

                                                   
  .٣٦تاريخ داوودي، ص   .١
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