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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده دليکنې د ليک: يادونه ير و لولـ، نيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  مسعود فارانی

   قارۀ هندنيمنگاهی به ترويج زبان فارسی در
  

  .درجهان هميش تاريخ مثل قانون غرض منافع سياستمداران تعريف و تحريف شده است
وقايع رخداده  در تاريخ راکه ناگزيربه ذکر آن شده اند ، خواسته اند  اهميت آنرا کمرنگ جلوه داده برجستگی اش را  با تالش جلوگيری 

. بطور مثال ترويج وپياده کردن زبان فارسی در هند که بوسيلۀ کی اين امر تحقق پذيرفت بيشتر از انظار مردم بدور مانده شده است.  ندنماي
   .درحاليکه اين رويداد يکی از حوادث بس مهم در تاريخ زبان فارسی ميباشد

  
، سلسلۀ لودی هادرصحنۀ سياسی هند جی هاخل وديگری غوری هادر پايان دو سلسلۀ سالطين  افغانی در هند، يکی 

در منطقۀ ملتان  ) هق-٣٨٠ -٣٧٠( طی سالهای شيخ حميد لودی، بهلول لودیگرچه قبل ازسلطان . ظهور کردند
 به حيث سر سلسلۀ شاهان سلطان بهلول لودیمنحيث  شاه حکمرانی کرده بود، اما ازنيمه  قرن پانزدهم ميالدی، 

  .ته شده استلودی در نيمقاره هند شناخ
 تاريخ و سرنوشت بسيار جالب وانسانی دارد که خواندن آن در کنار کسب آگاهی ازوقايع تاريخی سلطان بهلول لودی

  .حالوت و زيبايی خاصی را نيز دارا ميباشد
  : سلطان بهلول لودی

ياد ميشد،  فرزند  »  بلو«که در طفوليت بنام » بهلول لودی« جوانی بنام 
وی قبل از تولد پدر را و درهنگام .  بودبهرام خانواسه  و نملک کاال

 اسالم خانتولد مادر را از دست داد و تحت سرپرستی و حمايت کاکايش 
برادرزاده اش اسالم خان . در هندوستان قرار گرفت» سرهند«حاکم 

 بهلول.  را که تازه جوان شده بود به يکی از جنگها فرستادبهلول لودی
از آن مت، شجاعت و درايت از خود نشان داد که درين جنگ چنان شها

پيروز بدرآمد و اين پيروزی همه را مجذوب وی ساخت، بخصوص 
 چنان تحت تاثير شجاعت و درايت بهلول قرار گرفت اسالم خانکاکايش 

 که وی را به دامادی 
وجود همچنان هنگام مرگ با اسالم خان . پذيرفت

. ا به لياقت و شجاعت خود ميتواند جانشين او قرارگيرد بنبهلولداشتن  سه پسر وصيت کرد که 
 فيروزخان راکاکای ديگرش  نکرد و بجای وی  را بحيث والی قبولبهلولدهلی دولت  ولی 

 قوای بهلولمؤظف ساخت تا وظيفه حکمرانی سرهند را دردست بگيرد و غرض سرکوب 
اليقی بود  و به برادر زاده اش  که آدمی دورانديش وفيروز خاناما . مجهزی را ازمرکز فرستاد

تفرقه اندازی يک نوع دهلی از طرف  بهلول  محبت و احترام زياد داشت تقررش را بجایبهلول
 درميان اعضای فاميل خود دانسته غرض مقابله با قوای دهلی خود به مقابله برخاست  و به

نبردی لتی زياد بود،  فيروزخان بعد از چون نيروهای دو.  اجازه نداد تا درگير جنگ با قوای دولتی شودبهلول
از اقتدار » سرهند « مختصر بدست قوای دولتی اسير شد  و پسرش شاهين خان به قتل رسيد  و بدينگونه حکمرانی 

  . ها خارج گرديدلودی
.  از خاندان خضرخان سادات در دهلی بدست داشت سلطان سيد محمد شاهدرين وقت زمام هند را شخصی بنام

 ها، لودیای هند گرچه شخص حليم و دانشمندی بود، اما به سعايت عده يی از مغرضين دربار در ساحۀ نفوذ فرمانرو
  .   برای مدت کمی سبکدوش شدند» سرهند« ها ازحکمرانی لودیمداخله کرد که درنتيجه 

و با متانت درآن  مسؤوليت خانواده های کاکا و پسرکاکايش را بدوش گرفت فيروزخان بعد ازاسارت کاکايش بهلول
 هزار نفررا تحت فرمان ٢٠وضعيت حساس به جمع آوری نيروی تازه دست زد  و بزودی نيروی بزرگی مرکب از

 با اين نيرو توانست دوباره زمام واليت سرهند را بدست گيرد و بعد درنامۀ مفصلی تمام حقايق  بهلول.خود در آورد
 کرد و پادشاه را متوجه اشتباه اش ساخت و ضمنًا خود را مطيع خاطر نشانمحمد   سلطان سيدرا بوسيلۀ پيکش به

 که از حقيقت قضيه باخبر شد غرض جبران اشتباه خود، ملک سيد محمد شاهسلطان .   اعالم نمودسلطان محمددولت 
م  را ازجمله مقربين دربار خود شناخت  در حضور اراکين دربار رسما وی رًا بحيث فرزند خويش اعالبهلول لودی

سلطان  ميالدی ١٤٤٠ که درسالالبته اين امر بعد ازآن صورت گرفت. نمود و به او مثل فرزندش احترام قايل شد
موفقيت .  حکمران سرهند، دهلی را از دست سلطان محمود خلجی متصرف شدبهلول لودی بکمک سيد محمد شاه

  .در دهلی  و سرزمينهای مجاور تقويت کردبدست آمده توسط ملک بهلول لودی موقعيت او را بطور قابل مالحظه ای 
 را سيد عالوالدین، بهلول کمتر بود بهلول نسبت به سيد عالوالدین بنام سيد محمد شاهاز آنجايکه سن فرزند اصلی 

، )م١٤٤٧( وفات کرد سيد محمد شاهزمانيکه . برادر بزرگ خود خطاب ميکرد و احترام زيادی به او مرعی ميداشت



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ين په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئگه کله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 شخص استراحت طلب بود، بزودی سيد عالوالدینچون .   برتخت سلطنت دهلی تکيه زددینسيد عالوالپسرش 
" بديوان"حميدخان بطور پنهانی از ايالت . شيرازۀ امور بر اثر اختالف با وزير اعظمش حميد خان، از نزدش پاشيد

دهلی را از وجود حميدخان هنگاميکه ملک بهلول لودی . به دهلی رفت و به توطئه عليه سلطان عالء الدين پرداخت
پيغام فرستاد تا به دهلی بيايد و امور سلطنت را بدست گيرد، مگر عالء " بديوان " در به عالء الدين خانتصفيه نمود، 

تو برادر  :الدين به ملک بهلول پيغام داد که 
بزرگ من هستی، از طرف من سلطنت بتو 

 مبارک باشد و بيعيت خود را به وی اعالم 
  

پدرم او را بحيث  :  به درباریان خود گفت نموده 
فرزند بزرگ خود می شناخت، ازجانب دیگر 
صداقت و بزرگواری او در امور مردم و مملکت 
سزاوار این است تا تاج  و تخت را برایش اهدا 

 ." کنيم 
  

 بحيث سياستمداری بهلول لودیبه اين ترتيب 
مدبر، دور انديش و صادق به تاريخ 

سکه و .  سلطنت هندوستان رسيدميالدی به١٤٥١
خطبه بنام او منحيث سلطان بزرگ  در بخش 

ر، جونپو: مناطقی مثل . اعظم هند جاری شد
  را که هنوز تحت قلمرو دولت هند نبودند، ضميمه دولت مرکزی ساخت و قلمرو دولت  سند  وردهولپو

  .لطان سکندر لودی در دهلی جديدآرامگاه س                                                      
  

، انسان شکسته نفس، متواضع، با انصاف، عادل، یک سلطان بهلول با تمام بزرگی اش. دهلی را وسعت بخشيد
او بر تخت سلطنت نمی نشست و نشستن بر زمين را برتخت .  دوست مهربان و یک دشمن برده بار و متحمل بود

  .ترجيح ميداد
خصوصيات روانی رعيت خود مسئوالنه و  هميش ازباريکی های زندگی  بهلولد که سلطان ت ميکنتاريخ از او حکاي

اگر روزی سرداری  و يا اميری از زير دستانش از وی آزرده خاطر ميشد،  شخصاً  بديدارش ميرفت و . باخبر بود
انه بدون ريا و تريد او را  در آغوش ميگرفت  و بعداً  شمشيرش را دو دستی در پيشروی او ميگذاشت و سر فراز

 :ميگفت 
  . "اگربه نظر خودت من لياقت پادشاهی را ندارم مرا بوظيفۀ ديگری بگماريد " 

 به فقرا و بينوايان بيشتر ازهرکس مهربان بود، از دانشمندان، علما  و خبرگان حمايت  و قدردانی سلطان بهلول
کس ميتوانست بدون مشکالت اورا ببيند  و مالقات رسيدن مردم را نزد خود چنان سهل ساخته بود که هر. ميکرد 

  :نمونه کالمش .  نيز بودتواو در کنار دانش سياسی واال، شاعر چيره دست زبان پ. کند
  

ي، وره  په ورکه راسه      م ملک به زرغون ک    د داد لـه پــاســـــــهوري
  ه السهــي زما لومـه زيب مــجهان ب      ڼ دی دعــــدل په درو رويخــول مِِ

  
 سال بدون جبر و ستم بر مردم  و ٣٨همين خبرگی و عدالت او بود که توانست در فضای کامالً  آرام مدت 

ميالدی به عمر هشتاد سالگی چشم ١٤٨٩اين ابرمرد، بتاريخ . اطرافيانش سلطنت کند
لطان بخش  سسلطان سکندر لودی ملقب به شهزاده نظام خان ازجهان بست و پسرش

 .عظم هندوستان شدا
 سلطان سکندر لودی و زبان فارسی

 چون بسيار عميق از فيض و برکات پدر سلطان بهلول لودی فرزند سلطان سکندرلودی
) تنها در يک مورد که نسبت به پدر در امور اداری سختگير بود(به ارث برده بود 

لودی سکندرسلطان .  صفات و مشخصات بزرگمنشانۀ پدر را در خود کامل داشت
به سلطنت هند رسيد، چون انسان منضبط بود توانست بعد از وفات پدر ١٤٨٩بتاريخ 

به اين ترتيب بيشترين زمان فرمانروايی وی غرض تصرفات درجنگ و لشکر . سلطنت هند را بيشتر وسعت بخشد
   .کشی ها در هند گذشت



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ين په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئگه کله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و در » مالوه«را در نرولی «ميالدی قلعۀ مستحکم ١٤٩٩را و در سال  » پتنه«ميالدی ١٤٩٥بطور مثال در سال 
ً  » سنبل«ميالدی منطقۀ ١٥٠١ و١٥٠٠سال را و سپس » بهار«را و بعد از آن تمام عالقه » گواليار«و بعدا

  . بسياروسعت پيدا نمودبنگال تابه  جهلمسلطنت او از دريای.  رابه قلمرو سلطنت خود ملحق ساخت» نتهمبور«
 بر مردم و رعايا بسيار مهربان بود،  روزمره نرخنامه های اشيای ضروری مردم را منطقه به منطقه لطان سکندرس

آنچه بسيار قابل قدر و ياد آوری ازين سلطان ميدانم اينست که اين سلطان مدبر . می طلبيد و شخصاً  کنترول ميکرد
دفتر و ديوان . ارسی را در تمام هند  رايج و عموميت بخشيد تبار است مگر زبان و رسم الخط فتونافغانی با آنکه پ

اولين کسيکه بزبان فارسی صحبت را بين . و حسابداری دربار را امر کرد تا من بعد بزبان فارسی تنظيم شود
 سلطان محبوب ملت هند بود که در دربارکشور وسيع چون هند به سلطان سکندرلودی،درباريان آغاز کرد خود 

و محبوبيت سلطان سکندر بنا به عالقۀ .  ی صحبت نمود  و ادبای فارسی زبان را در دربار بيشتر جای دادزبان فارس
وی بين مردم، روزبروز عالقمندی مردم  بزبان فارسی بيشتر و بيشتر ميشد و شاعران زيادی از هند به اين زبان 

بود که در زمان او برای اولين بار لودی  رسلطان سکندتحت همين جو ادبی رايج شده بوسيلۀ .   روی می آوردند
 بزبان فارسی ترجمه زبان سانسکریتکتابی طبی مهمی را از » ماهين بهرا«دانشمند طبيب و اديب بزرگ هند بنام 

به تعقيب آن همين شخص . تا کنون مشهور است» طب سکندری« سکندر اهداء نمود، که بنام  کرد و بنام سلطان
  .به زبان فارسی نوشت» دربار سکندری«کی ازگزارشات جالب دربارسلطان ميباشد، بنام کتابی ديگری را که حا

.                                 تخلص ميکرد »  گلرخی «تواوبه زبان پ.  وفارسی بودتوخودش شاعر شناخته شده در زبان پسلطان سکندر
دوست می داشت و با » تو پ«باشد برابر بازبان مادری خود  » فارسی«ديگر کشورش را که سلطان سکندر زبان 

» فارسی« تونم، ازینکه من پ: بنابه داشتن ذوق بلندش گفته بود سلطان سکندر لودی. عالقه در ترويج آن کوشا بود
را رایج » توپ« ت زبانن می بودم  در آنصورتوزبان دیگرکشورم را در هند رایج کردم  و اگر من غير پ

  .ميکردم
، تبار پشتوندومين فرمانروای   منحيث  ١٥١٧ نومبر سال ٢١بتاريخ نظام خان یا سکندر لودی سلطانسرانجام 

 بر   دهه٣ حدود   سال يعنی٢٨ سلطان سکندر لودی.  طان اعظم دهلی چشم از جهان فرو بستدودمان لودی يا  سل
  .وی را منحيث امپراطور ياد کرده اندفرمانروائی کرد که در بسياری از متون انگليسی  هندوستان  از بخش بزرگی

 بخصوص در بخش ترويج زبان وفرهنگ فارسی کمتر ياد سلطان سکندر لودیمتاسفانه  در تاريخنامه ها از خدمات 
 به زبان فارسی که بعد ها سبب ايجاد لغت نامه ها ، بميان آمدن سلطان سکندر لودیاين خدمت بزرگ . شده است

هند و چاپ ونشر و کتب فراوان بزبان فارسی در آن کشور شد، که ازبرکت آن ايران شعرای بزرگ پارسی زبان در
بيشترين منابع تحقيقی قبل از دهه هفتاد قرن بيستم . امروزه و افغانستان صاحب کتاب های زياد فرهنگ لغات هستند 

  .ا به نشر سپرده بودنددر بين دانشمندان افغانی وايرانی ، منابع هندی بود که بزبان فارسی کتب بيشماری ر
  !  روانهای این پدر و فرزند مدبروفرهنگ دوست،جاودانه شاد و نام نامی شان گرامی و سرفراز باد

  
  چنان خوکن به نيکويی که بعد از مردنت عرفی
  مسلمانت  به  زمـــزم شـويـد  و هـندو بسوزاند

  

  :سلطان ابراهيم لودی
 در ابراهيم لودیسلطان عد از درگذشت سلطان سکندر لودی، پسرش 

پدر او برخالف خصايل .   برتخت سلطنت هند تکيه زد١٥١٧سال 
بر . ، خشن و در سياست مدبر نبودبدگمان ،وپدرکالنش، آدم عصبی

 زير دستان واميران لشکری
وملکی ظلم ميکرد و تعدادی از آنهارا بقتل رسانيد 

 ها با خيانت و بی دودمان لودیازينرو  سلطنت . 
دولت خان قی خود لودی ها يعنی  بوسيلۀ اتفا

 حاکم پنجاب و کاکای آزرده خاطرش لودی
 که برای سقوط دولت سلطان عالوالدین عالم شاه

 به کابل رفت باُبرشاهابراهيم لودی درهند،نزد 
واو را تشويق بگرفتن دهلی نمود، برچيده شد 

اما فراموش نشود که سلطان ابراهيم ).م١٥٢٦(
شجاعی بود وهنگامی که لودی مردی سخت 

سپاهش در ميدان پانی پت از بابر شکست خورد وخود با تنی چند درميدان باقی مانده بود، به او از طرف يکی از 
سران لشکر مشوره داده شد که از ميدان فرارکند، مگراو باوجودی که شکست خورده بود وبه تنهائی کاری از پيش 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ين په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئگه کله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

رارازميدان ترجيح داد وبه پيشباز مرگ مردانه شتافت تاسرانجام درميدان برده نميتوانست، مگر مرگ را برننگ ف
 .   نبرد جان باخت

 پايان
 
  

  
  دولت خان حاکم پنجاب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :این مقاله با استفاده از منابع ذیل تهيه شده است

در شرح حال خاندان .  م١٢٨٧./ ق.   ه۶٨۶لودی که بسال  کتابی است بزبان پشتو از احمدبن سعيد. االخبار اللودی اللودی فی اعالم –
  .است ن کتاب نقل شدهاشعار بهلول لودی در آ شاهان لودی نوشته شده و

قوم  بن بارک خان قندهار نگاشته شده و مؤلف آن سليمان در ارغسان.  م١٢١۵. / ق.   ه۶١٢االوليای افغان که بعد از سال  تذکرة –
 در کابل شش صفحه آن در جلد. ش .  ه١٣١٩است و بسال  کتاب شرح حال بسياری از شعرا و اولياء افغان را آورده اين. ماکوصابزی است

                                                                                                                 .است شده  برداری  و نشر کسپشتانه شعرا عاول 
  ،کابل٢٠٠٧ون ، نومبرمروری کوتاهی بر تاريخ افغانستان و قضيۀ پشتونستان، مولف ، عتيق پا –
  ، دانشنامۀ آزاد ويکی پديا -  

   ويکی پديا بزبان هندی١٢٩  پوهاندحبيبی،  تاريخ مختصر افغانستان ،چاپ پشاور،بحث لوديان ملتان، ص -        
        انديا سايت 

 tmlh.sikander/history/delhi/com.indiasite.www://http  
htm.٠٠٨/history/com.boloji.www  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


