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 ۰۳/۳۰/۶۳۰۰       مسعود فارانی
 به نفع خود تعریف و تحریف کرده اند. همیشه تاریخ  اصلی را مراجع زر و زور 

 اندزمانیکه  ناگزیر به ذکر وقایع و رخدادهای حقیقی تاریخی شده اند ، آنگاه کوشش کرده 
 تا اهمیت آنرا کمرنگ جلوه داده  از برجستگی آن جلوگیری نمایند. بطور مثال ترویج و پیاده کردن 

 زبان  پارتی دری در هند که بوسیلۀ کی این امر تحقق پذیرفت بیشتر از انظار مردم بدور مانده شده است .  
   در تاریخ زبان پارتی دری میباشد و روشن درحالیکه این رویداد یکی از حوادث بس مهم

 در قارۀ هند دریترویج زبان  ها وی لود
 

درصحنۀ سیاسی هند ظهور  ، سلسلۀ لودی ها  خلجی هاودیگری  غوری هایکی  ،دو سلسلۀ سالطین  افغانی در هند در پایان

منحیث  شللاه  ُملتان ق( در منطقۀ  هـللللللللل -383 -373طی سللالهای   شیییخ حمید لودی ،بهلول لودیازسلللطان  . گرچه قبلکرد

ند به حیث سلللر سللللسللللۀ شلللاهان لودی در نیمقاره ه سیییلطان بهلول لودی، اما ازنیمه  قرن پانزدهم میالدی، بود حکمرانی کرده
   تمدن بزرگی را در هند اساس گذاشته اند. لودی ها قبل از مغلها  .شناخته شده است

تاریخ و سلللرنوشلللت بسلللیار  ال  دارد که خواندن رن در کنار کسللل  رگاهی ازوقای   سیییلطان بهلول لودی
 حالوت خاصی را نیز دارا میباشد. ،تاریخی

                                                   سلطان بهلول لودی: 
بهرام و نواسلللله  ملک کاالشللللد،  فرزند  می یاد«  بلو »که در طفولیت بنام « بهلول لودی»  وانی بنام 

مادر را از دسلللت داد وتحت سلللرپرسلللتی و حمایت را ودر هنگام تولد ش پدر ، تولدقبل از . وی بود خان
را  بهلول لودیبرادرزاده اش اسالم خان در هندوستان قرار گرفت . « سرهند»حاکم  اسالم خانکاکایش 

از رن شلل ا ت و درایت از خود نشللان داد که  ،شللهامتدرین  نگ  بهلول . شللده بود  به یکی از  نگها فرسللتادکه تازه  وان 
چنان تحت تاثیرش ا ت ودرایت بهلول  اسالم خانبخصوص کاکایش  پیروزبدر رمد واین پیروزی همه را م ذو  وی ساخت، 

ابه بن بهلول داشتن  سه پسروصیت کرد که و ودهنگام مرگ با  همچناناسالم خان قرار گرفت که وی را به دامادی پذیرفت. 
کاکای دیگرش  وب ای وی  نکرد را بحیث والی قبول بهلولدهلی دولت  امامیتواند  انشلللللین او قرار گیرد،   ا ت لیاقت وشللللل

ساخت تا وظیفه فیروزخان را قوای م هزی را ازمرکز  بهلولسرکو   برایو  دردست بگیردرا  "سرهند"حکمرانی  مؤظف 
 داشت تقررش را ب ایزیاد احترام محبت و بهلولبه برادر زاده اش وبود  دور اندیش و الیقیی ردم  که فیروز خاناما فرستاد. 
مقابله  به خودقوای دهلی مقابله بادانسلللللته  ر   خود لفامی میان ا ضلللللایدرتفرقه اندازی یک نوع  دهلی از طرف  بهلول 

ی نبردبعد از روهای دولتی زیاد بود، فیروزخان شلللللود. چون نی قوای دولتیا ازه نداد تا درگیر  نگ با بهلول هبرخاسلللللت و ب
ها  لودیاز اقتدار « سللرهند » حکمرانی  ید وبدین گونهرسللپسللرش شللاهین خان به قتل  سللیر شللد وبدسللت قوای دولتی امختصللر

 د.خارج گردی
رمانروای از خاندان خضرخان سادات  در دهلی  بدست داشت . ف شاهسلطان سید محمد درین وقت زمام هند را شخصی بنام

،مداخله  لودی ها سللعایت  ده یی از مغرضللین درباردر سللاحه نفوذشللیطنت و اما به  هند گرچه شللخص حلیم و دانشللمندی بود،
 .   برای مدت کمی سبکدوش شدند« رهند س»ها ازحکمرانی  لودیکرد که درنتی ه 

مسؤلیت خانواده های کاکا و پسرکاکایش را بدوش گرفت وبا متانت دررن وضعیت   روز خانیفبعد از اسارت کاکایش  بهلول
 بهلول هزار نفررا تحت فرمان خود در رورد. 03حساس به  م  روری نیروی تازه دست زد وبزودی نیروی بزرگی مرک  از 

خاطر   محمد سیدسلطان  م حقایق را بهبا این نیرو توانست  دوباره زمام والیت سرهند را بدست گیرد و بعد درنامۀ مفصلی تما
 شاهسید محمدسلطان    .ا الم نمود سلطان محمدضمناً خود را مطی  دولت  ساخت  وپادشاه را متو ه اشتباه اش  نشان کرد و

شناخت درحضور  را از مله مقربین دربار خود بهلول لودیکه از حقیقت قضیه باخبر شد  ر   بران اشتباه خود، ملک 
لبته این امربعد ازرن صورت  مثل فرزندش احترام قایل شد.ا خویش ا الم نمود و به او وی را بحیث فرزند درباررسما ًاراکین 
سلطان محمود از دست  دهلی را ،"سرهند"حکمران  بهلول لودیبکمک  محمدشاه سید سلطانمیالدی  ۰٤٤۳درسالکه  گرفت
دهلی وسرزمینهای  طور قابل مالحظه ای دربموقعیت او را لودی  ملک بهلول متصرف شد. موفقیت بدست رمده توسط خلجی
 اور تقویت کرد.م 

  هلولب ولیعهد ،  سید عالوالدین،کمتر بود  بهلولنسبت به  سید عالوالدینبنام  سید محمد شاهاز رن ای که سن فرزند اصلی 
م(، 1447وفات کرد   سیدمحمد شاه. زمانیکه احترام زیادی  به او مر ی میداشترا برادر بزرگ خود خطا  میکرد  و لودی

یرازۀ زودی شب شخص استراحت طل  بود، سید عالوالدینبرتخت سلطنت دهلی تکیه زد.  چون  سید عالوالدینپسرش ولیعهد 
" به دهلی رفت وبه بدایونایالت " بطورپنهانی از حمیدخان .، از نزدش پاشیداعظم خود حمیدخانوزیرامور براثر اختالف با 

به عالء الدین تصفیه نمود،  حمیدخان دهلی را از و ود بهلول لودیتوطئه  لیه سلطان  الء الدین پرداخت.  هنگامی که ملک 
 ه :پیغام داد ک ملک بهلولبه  عالء الدین" پیغام فرستاد تا به دهلی بیاید وامور سلطنت را بدست گیرد، مگر بدایون" در خان

اعالم نموده به درباریان خود گفت : پدرم نیز هستی، از طرف من سلطنت بتو مبارک باشد. و بیعیت خود را به وی توبرادربزرگ من 
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اورابحیث  فرزند بزرگ خود می شناخت، ازجانب دیگر صداقت و بزرگواری او در امور مردم و مملکت سزاواراین است تا تاج وتخت را 
 برایش اهدا کنیم ." 

میالدی به سلطنت هندوستان رسید .  1541دور اندیش و صادق به تاریخ  ، بحیث سیاستمداری مدبر ل لودیبهلوبه این ترتی  

راکه هنوز سییند  و ردهولپور ،جونپوسللکه و خطبه بنام او منحیث سلللطان بزرگ دربخش ا ظم هند  اری شللد. مناطقی  مثل: 
   بخشید.بیشتر را وسعت  دهلیدولت  ساخت وقلمرو تحت قلمرو دولت هند نبودند، ضمیمه دولت مرکزی

 و یک دشمن برده انسانی شکسته نفس ، متواضع ، با انصاف ،عادل ، یک دوست مهربان،سلطان بهلول  با تمام بزرگی اش 
 . او بر تخت سلطنت نمی نشست و نشستن برزمین را برتخت ترجیح میداد .بار و متحمل بود

وانی ر یت خود مسللؤالنه باخبر خصللوصللیات ر ویکی های زندگی همیش ازبار هلولبت میکند که سلللطان  تاریخ از او حکای 
. اگر روزی سلللرداری ویا امیری از زیر دسلللتانش از وی رزرده خاطر میشلللد، شلللخصلللا ً بدیدارش میرفت واورا در ر وش بود

 ی گفت :ید مدمیگرفت و بعدا ً شمشیرش را دو دستی در پیشروی او میگذاشت و سر فرازانه بدون ریا وتر
 "!اگربه نظر خودت من لیاقت پادشاهی را ندارم مرا بوظیفۀ دیگری بگمارید  "

به فقرا و بینوایان بیشلللللتر از هرکس مهربان بود ، از دانشلللللمندان  سیییییلطان بهلول
، لما وخبرگان حمایت و قدردانی میکرد . رسللللیدن مردم را نزد خود چنان سللللهل 

ند ومالقات کند. او در سللللاخته بود که هرکس میتوانسللللت بدون مشللللکالت اورا ببی
 ونه کالمش :نیز بود . نمښتو،  شا ر چیره دست زبان پکنار دانش سیاسی واال

 د داد لـه پــاســــــه وریځي، ګوره  په ورکه راسه      ړم ملک به زرغون ک
 ه السهــومي زما لـه زیب مــجهان ب    ڼ دیدعــــدل په درو رو يخــول م  

همین خبرگی و  دالت او بود که توانست در فضای کامال ً 
طرافیانش سال بدون  برو ستم بر مردم و ا 38ررام مدت 

میالدی به  مر  1481، بتاریخ سلطنت کند . این ابرمرد

 در لودی گاردن دهلی ها ابدات دوره لودییکی ازملق   شهزاده نظام خان هشتاد سالگی چشم از هان بست و پسرش
  زبان دری را در هند مروج ساخت. و لطان بخش ا ظم هندوستان شدس سلطان سکندر لودیبه 

 سلطان سکندر لودی وترویج زبان دری در هند 
فی  و برکات پدر به ارث برده   چون بسیار  میق از سلطان بهلول لودیفرزند  سلطان سکندرلودی

گمنشانۀ پدر را در خود کامل سختگیر بود ( صفات و مشخصات بزر نسبت به پدردر اموراداری  فقطبود  
در سلطنت هند ، چون انسان منضبط بود توانست بعد ازوفات پبه سلطنت هند رسیدم   1481اریخ بتسکندرلودی . سلطان داشت

   . به این ترتی  بیشترین زمان فرمانروایی وی  ر  تصرفات در نگ ولشکر کشی ها در هند گذشت.را بیشتر وسعت بخشد
و  « مالوه»را در«رولی ن »میالدی قلعۀ مستحکم  1411را و در سال «  پتنه »میالدی  1411بطور مثال در سال    

« رنتهمبور»را و سپس « بهار»را و بعد از رن تمام  القه «  گوالیار»و بعدا ً « سنبل»میالدی منطقۀ  1131و 1133درسال

 .بسیاروسعت پیدا نمود بنگالتابه  جهلم رابه قلمروسلطنت خود ملحق ساخت . سلطنت او از دریای
بر مردم ور ایا بسیار مهربان بود، روزمره نرخنامۀ های اشیای ضروری مردم را منطقه به منطقه می طلبید و  سلطان سکندر

انی با اینست که این سلطان مدبر افغ ندمیداننیکخو . رنچه بسیار قابل قدر ویاد روری ازین سلطان برسی وکنترول میکردشخصا ً 
دفتر و دیوان و حسابداری دربار  .ر تمام هند  رایج و  مومیت بخشیدری را دتبار است مگر زبان و رسم الخط د ښتونرنکه پ

را امر کرد تا من بعد بزبان پارتی دری تنظیم شود . اولین کسی که بزبان پارتی دری صحبت را بین درباریان ر از کرد  خود 
بود که در دربار سلطان محبو  ملت هند  ،سلطان سکندرلودی

بان دری صحبت نمود و ادبای دری زبان چون هند  بزکشوروسی  
 و سلطان سکندربنابه  القه   را در دربار بیشتر  ای داد. 

 القمندی مردم  بزبان پارتی  محبوبیت وی بین مردم، روزبروز
شد و شا ران زیادی هندی  به این زبان  دری  بیشتر و بیشتر می

طان سلروی می روردند.   تحت همین  و ادبی رایج شده بوسیلۀ 
دانشمند وزیر بود که در زمان او برای اولین بارلودی  سکندر

کتابی طبی مهمی را « میان بهوه» طبی  وادی  بزرگ هند بنام 
لطان سبه زبان  پارتی دری تر مه کرد و بنام  زبان سانسکریتاز 

تا کنون مشهور « طب سکندری» اهداء نمود، که بنام  سکندر
 جدید   دهلی در لودی سکندر سلطان آرامگاه : فوق عکس ــ کتابی دیگری را که حاکی ازگزارشات  ال  دربارتعقی  رن همین شخص  به. است

و  توښشناخته شده در زبان پ شا ر خودشسکندرسلطان   پارتی دری نوشت. به زبان« دربار سکندری»بنام  سلطان میباشد، 
       تخلص میکرد.              «  گلرخی » ښتودری بود. اوبه زبان پ
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دوست می داشت و با  القه « ښتوپ »باشد برابر بازبان مادری خود «  دری پارتی»سلطان سکندر زبان دیگر کشورش را که 
شتن ذوق بلندش گفته بود : سلطان سکندر لودیدر ترویج رن کوشا بود .   »م را زبان دیگرکشور تونم ،ښازینکه من پبنابه دا

  .رایج میکردم را «ښتوپ »ن می بودم  در آنصورت زبانښتودر هند رایج کردم  و اگر من غیر پ «دری
شمند ملی، ازقول دوست گرامی ام ،  سور رشیددان ستاد پوهنتون نهرو ،پروفی در دربارهای  ....» :در  ای تذکرمیدهند که، ا

تمام محافل ومجالس وفیصیییله های درباری بزبان پشیییتو صیییورت میگرفت  لودی مطابق اثرمعروف این دوره واقعات مشیییتاقی
چهارده حکمران والیتی سیییکندر لودی به تمام   .ثبت می گردید ،وبعدآ تمام آن بزبان دری که زبان رسیییمی کتابت وپخش بود

 ....« .دآشنا بودندری ت میکردند وبا زبان باقوام افغان ساکن درهند ارتباط داشت که همه بازبان پشتو صح
دودمان لودی  ,تبار پشتونی دومین فرمانروا  منحیث 1117نومبر سال  21  بتاریخ سکندر لودییا نظام خان  سلطانسران ام 

 از بر بخش بزرگی دهه ۰حدود  سلللال یعنی 08 کندر لودیسییی سیییلطانیا  سللللطان ا ظم دهلی چشلللم از  هان فرو بسلللت .  
 اری از متون انگلیسی وی را منحیث امپراطور یاد کرده اند .که در بسیروائی کرد فرمان هندوستان

بخصوص در بخش ترویج زبان وفرهنگ دری کمتر یاد شده است .  سلطان سکندر لودیمتاسفانه  در تاریخنامه ها از خدمات 
که بعد ها سلللب  ای اد لغت نامه ها ، بمیان رمدن شلللعرای بزرگ  پارتی دریبه زبان  سیییلطان سیییکندر لودیاین خدمت بزرگ 

 ، تا کستان ودر رن کشور شد، که ازبرکت رن ایران امروزه  پارتی دری بزباندری زبان درهند و چاپ ونشر و کت  فراوان 
م در بین ن بیسللللتهفتاد قر . بیشللللترین مناب  تحقیقی قبل از دههاز لغتنامه های تدوین شللللده در هند اسللللتفاده میکردندافغانسللللتان 

 مناب  هندی بود که بزبان فارسی کت  بیشماری را به نشر سپرده بودند . و تا یکی، ایرانی دانشمندان افغانی، 
 جاودانه شاد و نام نامی شان گرامی و سرفراز باد!وفرهنگ دوست،این پدر و فرزند مدبرانهای رو  

 نیکویی که بعد از مردنت عرفیچنان خوکن به بقول عرفی شاعر :            
 مسلمانت به زمزم شوید و هندو بسوزاند                  

 
 م(1451-1411) سلطان ابراهیم لودی:

ابراهیم بعد از درگذشت سلطان سکندر لودی، پسرش سلطان 

برتخت سلطنت هند تکیه زد.  او برخالف  1117در سال  لودی

خصایل پدر وپدرکالنش ، ردم  صبی ،بدگمان ، خشن و در 
سیاست مدبر نبود. بر زیر دستان وامیران لشکری وملکی ظلم 

 دودمانمیکرد و تعدادی از رنهارا بقتل رسانید . ازینرو  سلطنت 
 حاکم دولت خان لودینی  بوسیلۀ ها با خیانت و بی اتفاقی خود لودی ها یع لودی

که برای سقوط دولت سلطان  عالوالدین عالم شاهپن ا  و کاکای رزرده خاطرش 
به کابل رفت واو را تشویق بگرفتن دهلی نمود،  شاهربابُ ابراهیم لودی درهند،نزد 

م(.اما فراموش نشود که سلطان ابراهیم لودی مردی سخت ش ا ی 1101برچیده شد  

پت از بابر شکست خورد وخود با تنی چند  بود وهنگامی که سپاهش در میدان پانی 
 در لودی گاردن دهلی ها بدات دوره لودیآیکی از ــ میدانه ازز سران لشکر مشوره داده شد کطرف یکی ارمیدان باقی مانده بود، به او ازد

فرارکند، مگراو باو ودی که شکست خورده بود وبه تنهائی کاری از پیش برده نمیتوانست، مگر مرگ را 
 برننگ فرارازمیدان تر یح داد وبه پیشباز مرگ مردانه شتافت تاسران ام درمیدان نبرد  ان باخت.  پایان

                                                                                                 

                                                                                  
 دولت خان حاکم پن ا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 این مقاله با استفاده از منابع ذیل تهیه شده است:

 
History of India 

 و شده م. در شرح حال خاندان شاهان لودی نوشته ۷۸۸۱. ق./ ه ۶۸۶لودی که بسال  بزبان پشتو از احمدبن سعید استاالخبار اللودی. کتابی ی فیداللواعالم –
 .استدر آن کتاب نقل شده ر بهلول لودیاشعا
کتاب  قوم ماکوصابزی است. اینبن بارک خانقندهار نگاشته شده و مؤلف آن سلیمان م. در ارغسان ۷۸۷۱. ق. / ه ۶۷۸االولیای افغان که بعد از سال تذکرة –

                                                                                                                 .استشده  برداری  و نشرکسپشتانه شعرا عش. در کابل شش صفحه آن در جلد اول  .ه ۷۱۷۱است و بسال شرح حال بسیاری از شعرا و اولیاء افغان را آورده
 ،کابل5001ون ، نومبرڅمروری کوتاهی بر تاریخ افغانستان و قضیۀ پشتونستان، مولف ، عتیق پا –
 ویکی پدیا ، دانشنامۀ آزاد -  

  151لتان، ص پوهاندحبیبی،  تاریخ مختصر افغانستان ،چاپ پشاور،بحث لودیان م  -        
 ویکی پدیا بزبان هندی

  http:// www.boloji.com/history/008.htmـــــ         http://www.indiasite.com/delhi/history/sikander.html         تاندیا سای      
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