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  زبان و ادب فارسي در منطقة بيهار
  ∗ي انصاريغالم مجتٰب

انهماك خاطر در  در دورة تركان و افغانان، زبان و ادبيات فارسي را سالطين عصر با
فرمانروايان سلطنت دهلي از اين زبان و ادب خيلي . فروغ رسانيدند كشور هندوستان به

گاه خود منصب و مرتبة دردر نمودند و سخنوران و نويسندگان فارسي را  حمايت
نويسان و  تاريخ. دادند از هر طريق مورد تشويق و حمايت قرارعظيم بخشيده و آنها را 

گرانسنگي را هاي  گنجينهنوشتند و بدين طريق نگاران در بارگاه سلطاني تاريخها  وقايع
  .براي ما فراهم ساختند

. اصي نداشتندولي سالطين دهلي براي آموزش و پرورش عموم مردم، اهتمام خ
انجام  اين كار را در حقيقت علماي دين و صوفيان كرام، در مساجد و خانقاه به

اي هم وجود  در اين وال متّصل هر خانقاه و مسجد، محلّ درس و مدرسه. رسانيدند مي
آموختند و درسهاي ديني و  داشت كه در آنجا طالباِن علم، زبان عربي و فارسي مي

مراكز فرهنگ و جامعة مسلمانان، همين مدارس . گرفتند ن فراميآن زبا مذهبي را هم با
مراكز ادبي و تعليمي از اين نوع، در سراسر كشور هند . خانقاه و مسجد بود متّصل به

                                                   
  .)بيهار( استاد بازنشستة فارسي دانشگاه بيهار، مظفّرپور -∗
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گسترده بود كه برخي از آنها شهرت زيادي داشت؛ يكي جونپور كه در آنجا همراه شعر 
و ديگري كتابخانه و مدرسة دهلي دادند  و ادب فارسي، درسهاي ديني و مذهبي هم مي

ها و نسخ تصنيفات  عموماً در اين مراكز كتابخانه هم وجود داشت كه آنجا مجموعه. بود
علماي دين، متفكّرين متين، سخنوران و نويسندگان و . عربي و فارسي در دسترس بود

ند و نمودند تا مطالعه و بررسي كن مراجعه مياين مراكز  صوفيان سراسر كشور هند به
اين هم مبني بر حقيقت است كه زبان و ادب . زبان فارسي يا عربي بدهند درسهايي به

فت، حكومت وقت البتّه بعداً يا كشور هند رواج وسيلة اولياي كرام به فارسي نخست به
زبانهاي  دار تبليغ دين و مذهب، با اين اولياي كرام عهده. مواظب و متوجه شد

ند، ولي برد مي كار هرا ب ١»شابا پوربي«در استان بيهار ي بودند؛ مخصوصاً هندوستان
  .تفكّراِت متصوفانه و دينِي ايشان با زبان فارسي بود

بيهار يا ديگر سرزمين را بررسي كنيم،  طور اگر شعر و ادب فارسي مربوط به همين
ام دادن زبان و ادب فارسي، اولياي كر رسد كه اينجا نيز در رواج اثبات مي بدون شك به

 »ناصري طبقات« توجه به با. اند جام دادهناها اقدام شايسته و قابل توجهي را  و خانقاه
 در آنجا ،ميالدي ١١٩٩بختيار خلجي بعد از فتح بيهار در سال شود كه محمد  روشن مي

اميران و رجال دولت خلجي هم بر اين حكمت عملي . دارالعلوم و مسجد بناكردچند 
نمودند تا زبان و ادب فارسي و عربي ميان   مساجد و مدارسي بنامعمول شده، خانقاه و

همين طريق زبان و ادب فارسي پيشرفت  در منطقة بيهار به. پذيرد عموم مردم رواج
 ولي زبان عموم ،بردند مي كار هامور سلطنت همراه زبانهاي محلّي ب اين زبان را در. كرد

  .مردم نشد
 كرام خيلي ناولياي دين و صوفيا ه ادب فارسي بشد رشتة زبان و چنانكه قبالً ذكر

ترين و نامورترين عالمان و فاضالن عصر  اين صوفيان و اوليا، برجسته. استوار بود

                                                   
  .نام يك زبان محلّي هند:  پوربي باشا-1
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عالوه بر تسلِط كامل بر علوم ديني و مذهبي، ايشان در رشتة علم و ادب هم . اند بوده
براي فروغ و . دادند ميزبان فارسي  قدرت كامله داشتند و درسهاي ديني و متصوفانه به

طور انفرادي و شخصي  تعالي اين زبان هيچ معاونتي از سالطين زمان نطلبيدند، بلكه به
ايشان زبان فارسي را . عرصة وجود آوردند تخليقات گرانبها در نثر و نظم فارسي به

كاربردند، بلكه محيط و مقامي را درنظر داشته، افكار و خياالت  براي ادب بهتنها  نه
پس بررسي كليات و دواوين شعر . مذهبي و ديني را هم بدين زبان پيوست نمودند

 بلكه در دورة كنوني شايان عمل هم ،تنها ارجمند است فارسي اين زمان براي ما نه
چنان انعكاسي از محبت و اخوت انساني  ما در ادبيات فارسي اين عهد به. است
در حال . رسهاي خود نمايان ساخته بودندكردار و د خوريم كه اولياي كرام با برمي

حاضر مراكز ادب و شعر فارسي، منير، بيهار شريف، بار، راجگير و در بيهار شمالي 
صوفيان كرام و علماي دين، براي تبليغ مذهب . باشد قابل توجه مي) ويشالي(پور  حاجي

ين يحيي منيري، الد در اين زمينه نام شيخ شرف. در بيهار زبان فارسي را وسيله ساختند
پدر . تولّدش در نواحي پتنا در قرية منير بود. ميان شعرا و ادبا سرفهرست است در

مقام مادرش هم در . بزرگوارش، مخدوم يحيي منيري نامور و بزرگ صوفيان عصر بود
بنگاله الدين احمد در قرية سونارگاون در  شيخ شرف. زمينة تصوف بلند و باال بود

وي در رشتة علوم و حكمت اسالمي و شعر و منطق و فلسفه . تحصيل نموده بود
دهلي رفت و  بعداً براي تحصيل درس اختصاصي به. دست آورده بود دستگاِه كامل به

در و آباد برگشت  شاه پس از آن به. الدين فردوسي درسها گرفت آنجا از شيخ نجم
وفاتش در سال . ديدجنگلهاي بيهيا و كهسارهاي راجگير مشغول عبادت و رياضت گر

زبان و بيان . افتاد، در نثر فارسي حامل مقاماِت ممتازي بود ميالدي اتّفاق ١٣٨٠
عظمِت او از اين امر روشن . تقريباً شانزده كتاب نوشت. تصانيفش ساده و روان است

شود كه دانشور مشهور و معروف فارسي از بارگاه اكبري، ابوالفضل، در  مي
الدين احمد كه  شيخ شرف. يادآور شده استمخصوصاً را  وي تصانيف» اكبري آيين«
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وسيلة ملفوظات و مكتوبات خود خواص و  الملك هم مشهور است، به لقب مخدوم به
  .عوام را هدايت نمود

پوش، دومين صوفي بزرگ، فيلسوف و شاعر از خانوادة شيخ  جناب احمد چرم
 ديوانش .نام چرمپوش موسوم بود هعلّت پوشيدن لباس چرم، ب الدين احمد، به شرف

  .بدرود گفترا ميالدي اين جهان فاني  ١٣٦٤در سال . زبان فارسي موجود است به
وي در بلخ متولّد و بعد . جناب مظفّر شمس بلخي هم شاعر و اديب اين عهد است

دوران  در. الدين احمد گرديد  و مريد شيخ شرف،بيهار وارد شد از حصوِل تعليم به
 دهلي، براي دو سال در مدرسة مشهور و معروف فيروزشاهي خدمت معلّمي توقّف در

در منظوم و منثور فارسي مقامش . افتاد ميالدي اتّفاق ١٣٨٦وفاتش در سال . داد انجام
در كالمش رغبت صوفيانه و فيلسوفانه غالب و شعرهايش بيشتر حامل . ارفع است

  .الوجود است وحوت
. نوشتة توحيد نيز قابل تذكّر است حسين معروف بهاز صوفيان اين عهد نام شيخ 

عالوه بر چيزهاي ديگر، يك . الدين احمد بود وي هم يكي از ارادتمندان شيخ شرف
زبان عربي  الوجود به عنوان وحدت كتابي ديگر به. زبان فارسي نوشت مثنوي هم به

زبان  پسرش، شيخ حسن، آن را به. نهاد» الخمس حضرت«كرد و نامش را  تصنيف
اين كتاب در پتنا در سال . گذاشت» االسرار كاشف«كرد و نامش را  فارسي ترجمه

نام شيخ احمد لنگر دريا معروف  يك صوفي ديگر به. چاپ رسيد ميالدي به ١٨٩٦
سبك اين تصنيف مانند . مشهور است» القلوب مونس« است كه يكي از تصنيفاتش به

 بررسي اين تصنيف دربارة خياالت و از. سبك مكتوبات و ملفوظات اين عهد است
ديوان وي هم . آيد مي دست كرام اين زمانه اطالعات گرانسنگي به معتقدات صوفيان

  .خيلي مشهور است كه در آن رنگ تغزل و تصوف هويدا است
عربي و  عالوه بر سخنوران و نويسندگان، در بيهار شاعران ديگري مربوط به

نامهاي مصنّف . دست است دراختصار  ن بهفارسي هم موجود بودند كه ذكرشا
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، ابراهيم قيام فاروقي، خالق »شرفنامه«، شاه شعيب، صاحب لغات فارسي »االصفيا مناقب«
  .اند غيرهم مشهور زمانه شيخ حسن علي قلي و» الفيض مفتاح«

 كثرت وجود داشتند در بيهار شمالي نيز در اين دوره صوفيان كرام و علماي دين به
دادند و مردمان  انجام ميخود وسيلة ملفوظات و مكتوبات  تبليغ دين را بهكه فرايض 

نام جناب قاضي شطاري  يكي از بزرگترين صوفيان به. اين منطقه را فيضها رسانيدند
جانب  پور به است كه مزارش در بنيابسار نزديك ويشالي واقع در سي كيلومتري حاجي

م عرص اين مرد بزرگ هر سال امروزه ه. و هنوز باقي استشمال غرب است 
شود و بالتفريق مذهب و ملّت مسلمانان و هندوان  احترام و اكرام برگزار مي با
او دو . منقول است» االسرار مدن«اشعارش در . شوند رة او حاضر ميزيارتش بر مقب هب

نام يكي جناب عبدالرحمن، ساكن . صفت بودند پسر داشت و هر دو صوفي و ولي
اهللا سرمست، ساكن موضع تنكول  رپور و ديگري جناب ابوالفتح هدايتسرياگنج مظفّ

پور هم  الدين مال شيو راجنداها حاجي از اخالف ايشان جناب ركن. پور بود حاجي
نام شيخ فتو و شيخ برهان در زمان  دو نفر بزرگ دين به. صوفي مشهور عصر بود

  .شمال بيهار شهيد شدنددر » برگذر«شدند و در ناحية  آباد وارد سليم فيروزشاه تغلق به
فروغ  شاهان مغول در استانهاي مختلف كشور دانش و فرهنگ فارسي را به

فارسي و در زمان ايشان در استان بيهار مراكز متعدد ديني و درسي عربي و رسانيدند 
پور و بهاگلپور، مهمترين و  ميان آنها بيهار شريف و حاجي در. بودندمشغول فعاليت 

ترين  ترين مراكز بودند كه آنجا عالوه بر آموزش زبان فارسي و عربي، عمده فمعرو
اين كار را مخصوصاً اولياي وقت و علماي زمان . گرفت مباحث ديني هم انجام مي

و مخارج ضروري، شاهان عصر و دادند كه براي مدد معاش  خوبي انجام مي به
شريف در اين وقت گهوارة بيهار . بخشيدند ايشان موقوفات مي زمان به امراي
اين خطّه مولد و ماواي . رفت شمار مي ترين ادب و فرهنگ و تمدن اسالمي به عمده

الحق بره حقّاني بود كه از مناطق دور دست  شمس ترين دانشور هند، موسوم به معروف
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شدند و متمتع  بيهار شريف وارد مي كسب فيض به هندوستان تشنگان علم و دانش به
  .شدند مي

اي از مراكز ديني  پور اصالً شاخه حاجي. بود) ويشالي(پور  ديگر مركز مهم، حاجي
طور اساسي  بوده كه در آنجا درسهاي فارسي را به) سارن(پور عشري  و تعليمي حسن

 در سراسر هند مشهور و معروف ،اهللا مدرسة مير ملك فتح. دادند ميتعليم و اختصاصي 
. شدند ميمستفيض آمدند و  اينجا مي كشور بهمناطق ة تشنگان علوم و فنون از هم. بود

و  شهرت ،رفت، طالبان علم شمار مي حتّي از دهلي كه مهمترين مركز كشور به
شتافتند و از  پوري عشري مي حسن  به،اهللا را شنيده صالحيت و استعداد مير ملك فتح

در سيد احمد سيد حسن دانشمند، پ. شدند فارسي و عربي برخوردار ميدانش و علم 
مير ملك . سارن آمد و در اين مدرسه داخل شد حصول تعليم به ، از ميرت به١پير دمريا

چون فراست علمي و ادبي وي را مشاهده كرده خيلي متأثّر شد و دختر خويش اهللا  فتح
 ناگفته نماند كه اين همان سيد حسن دانشمند است كه جد .٢ازدواجش درآورد را به

بعد از وفات مير ملك . پوري بود ان و مثنوي، سيد قاسم حاجيامجد صاحب ديو
حسن دانشمند مسؤل اين مدرسه شد و خدمات درس و تدريس را انجام  اهللا، سيد فتح

نشين  از فرزندان وي، سيد احمد پير دمريا، سجاده. ٣هجري فوت كرد ٩٤٥داد و سال 
خدمت درس و تدريس   بهاين خانقاه پور شد و در مدرسه متّصل به خانقاه حاجي

پسر دوم سيد حسن دانشمند، مخدوم سيد مبارك جانشين پدرش در . پرداخت

                                                   
  ).موجوده صدر مقام ويشالي(پور   مزار و خانقاه ميناپور، حاجي-1
اكابر آن كه عرف مير ملك اهللا  مخدوم سيد فتح: حسين از خادم نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -2

ديار از فرزندان سلطان العارفين بايزيد بسطامي بودند درخواست نسبت آن حضرت با بنت خود 
عمل   ايجاب كرده عقد شرعي به،موجب اُنس الهي و حديث رسالت پناهي آنجناب به. نمودند
  .آوردند

  .نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -3
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بهاگلپور رفته همانجا استقرار  پور عشري ماند و پسر سوم مخدوم سيد حسين به حسن
 و ١نمود هجري رحلت ٩٧٢پور در سال  مخدوم سيد احمد پير دمريا در حاجي. نمود

موجود و ) پور حاجي(مزارش از سنگ مرمر، هنوز در ميناپور . شتدر ميناپور مدفون گ
  .زيارتگاه خاص و عام است

الدين عبدالقادر و  مخدوم سيد محيسيد احمد پير دمريا سه پسر داشت، يكي 
.  ثاني نام داشتيديگري مخدوم سيد قاسم و سومي مخدوم سيد محمد پيردمريا

مرد  ، جانشين جدش سيد حسن دانشمند شد و بهالدين عبدالقادر مخدوم سيد محي
مخدوم . افتاد وفاتش در زمان حيات پدرش اتّفاق. داد تعليمات روحاني و عرفاني مي

نشين  كرد و خالفت گرفت و سجاده دست پدرش بيعت پوري به سيد قاسم حاجي
فارسي را علم و دانش و استعداد شعر در زبان و ادب . پور شد خانقاه ميناپور و حاجي

كرد و همانجا  پور فوت هجري در سيدپور حاجي ١٠١٣وي در سال . از وي آموخت
گرفتن از پدرش  مخدوم سيد محمد پير دمرياي ثاني، بعد از اجازه. ٢مدفون گشت

راجگير رفت و در  در اثناي همين سياحت به. ير و سياحت گذرانيدس چندين روز به
حالت  گويند كه به مي. تداخرپمراقبه  حيي منيري بهالدين احمد بن ي حجرة شيخ شرف

سملي محلّه  در شرِق شهر پتنا بهو  مشرف شد ،فيض روحاني موصوف مراقبه به
مزارش در . موسوم است» محلّه دمري« بهنام او   حاال اين محلّه به.٣پذير شد سكونت

  .همين محلّه بر لب درياي گنگ واقع، و مرجع خاص و عام است

                                                   
  .نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -1
  ).مزار مقدس ايوبي در سيدپور است( همان -2
الحق احمد يحيي منيري  شيخ شرف حجرة متبركه به در راجگير به (نامه تاج العلما مع رحلت تذكرة -3

اين عبارت يافتند كه يا سيد سرتاج ما واليت پتنا  فيض روحاني آنحضرت اجازت به سيده بهر
 رونق افروز شده بيرون بلده پايين سملي ،استرضاي بزرگان در پتنا  باشد، آخراآلوان بهركمبا

  ).ودندفرم قيام
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مركز مهم در اين عهد در منطقة بيهار، بهاگلپور بوده كه دربارة آن رئيس سومين 
ميالدي در فورت ويليام هم  ١٨٨٣ماه اوت در سال  كميته آف ريوينيو جانشور به

بر طبق اقوالش اين مدرسه و مركز را در دورة جهانگير، بلكه اصالً در . تذكّرداده است
باوجود . انداخته بود  بنا.م ١٥٧٦/ه ٩٨٣عليه، در سال اهللا  محةموالنا شهباز راكبري، عهِد 

 وي پيشواي بزرگ روحاني هم بوده كه شهرة كماالت ،عمل بودن يك عالم با
شاءاهللا تا دنيا باقيست،  روحانيش امروز هم در چهار جانب جهان گسترده است و ان

هاي   كه هزينهدر اين مدرسه تقريباً دويست دانشجو موجود بودند. ١خواهد ماند باقي
موالناي موصوف چهار پسر داشت؛ . پرداختند آنها را از خزينة مخصوص مدرسه مي

شاه شجاع براي  ،شد شجانشين پدر بزرگواركه محمد سالم  يك پسر او موسوم به
  .اخراجات اين مدرسه اراضي زيادي را در بهاگلپور وقف كرد

 و در ان فارسي خيلي مشهور بودعلم و ادب و زب در اين زمان باره هم در ترويج به
 درسهاي زبان و ادب فارسي و ،ا محمد دانشمند ملّ،نجا عالِم برجسته و دانشوِر بزرگآ

هاي عهد  اش امروز هم باقيست كه كتيبه  مقبره.نمود بناهم مسجدي و داد  عربي مي
مدرسة ممتاز ديگري در راجگير بود كه در آنجا . استشده شاهجهان بر آن كنده 

در منطقة بيهار تعداد . دادند ميدرس علم  طالبان منصور دانشمند و چهار پسرش به لّام
زيادي از اين قبيل مدارس وجود داشت و بسياري از معلّمين مشهور و معروف 

 مثالً موالنا قاضي .عرصة وجود آمدند كه شهزادگان تيموري را درس دادند به
همين طوري موالنا . آموخت ميشاه را درس  جهاندار ،اهللا اهللا بن موالنا حفيظ مجيب

عوض آموزش و پرورش  عهِد اكبر پادشاه عالمي بزرگ بوده كه به اهللا به امان
وي محمد معظّم و بعداً .  خصوصي بخشيده شد٢او جاگيري بهشهزادگان مغول 

                                                   
  .٧٠، ص )اردو (هند اور پاكستان كي اوليا:  فهمي، مفتي شوكت علي-1
  .دادند  خود ميةافراد مورد عالق امالكي بوده است كه پادشاهان به عنوان هديه به:  جاگير-2
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 زبان و ادب فارسي در منطقة بيهار  

  

زيب  عهِد اورنگ وي به. زمانة شهزادگي درس داده بود عالم پادشاه را هم به شاه
ديگر بزرگان علم و دانش بيهار كه شهزاده . ١مرگ رسيد ت غايت سالخوردگي بهحال به

الدين احمد بن مال  معظّم را تعليم و تربيت نمودند، مال ضياءالدين محدث و مال سراج
  .سعيد از فريدپور بودند

 مدرسة سيف خان مشهورترين بود كه بر لب رود گنگ ،استان بيهاردر اين عهد در 
ه هادن اين مدرسه را استاندار مغول، سيف خان بنا. داشت قرارشاه شيرعة غرب قلدر 
 ترقّيغايت   اين درسگاه به،الدين هيبت جنگ  نواب زين،عهِد استاندار ديگر به. بود

دربارة . نهاده بود اين مدرسه بنا نواب مذكور يك كتابخانة بزرگ ملحق به. رسيده
اينجا هر دانشجويي را درسهاي علم  كه ٢ت ابوالفضل نوشته اس،نصاب اين مدرسه

درجه داده  نجوم، اقليدس، منطق، رياضي، طبيعات، حكمت، تاريخ و مذهبيات درجه به
. بالك مين نيز تفصيالت نصاب اين مدرسه را همين جوري مطرح كرده است. شد مي

هور مش» نظاميه درس«نام  هداشت كه ب  بيهار رواج مختلف دررسامداينگونه نصاب در 
از اوصاف . دادند مي عالوه بر درسهاي علوم ديني، علوم سياسيات هم ياد. بود

خصوصي اين نصاب تعليم آن است كه طالبان هر دو طبقه از هندوان و مسلمانان از آن 
مين در اين زمينه نوشته است كه از آغاز قرن شانزدهم،  بالك. شدند مستفيض مي
دگيري علم و ادب فارسي نمودند و شديداً يا  بهروعجوش و خروش ش هندوان نيز با

 برابر ،اواخر اين قرن صالحيت ادبي و تعليمي ايشان در حتّي .كسب علم كردند
ياِز تزبان و ادب فارسي شهرت و ام ميان دانشوران هندو كه به از. مسلمانان گرديد با

 راجه  ووردي  نامهاي راجه رام نراين موزون، ديوان علي،دست آوردند خصوصي به
 كامل لطستزبان و ادب فارسي  مهاراجه تكاري به. كرت سينگ، شايان ذكر است

  .داد اي ترتيب  رساله،كشاورزي آنجا يا، مربوط بهگبخش داشت و دربارة 
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