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  در بنگاله يفارس

  ♦چوپرا. ام.کتر آرد

  ∗خان محمد صادق جونپوري: مترجم
سالطين و . شود مياز قرن سيزدهم آغاز بنگاله سلسله حکومتي مسلمانان در منطقه 

الدين  توسط اختيار) ي بنگالهنظامپايتخت (» لکهنوتي«استانداران مسلمان با تسخير 
. کار کردند  به م شروع۱۲۰۴در سال ) يبکالدين ا فرماندهي نظام قطب(بختيار خلجي 

البته در . پايان رسيد  به م۱۵۷۶توري مغول در سال اسلسله سالطين بنگاله با توسعه امپر
عنوان يک زبان مذهبي و فارسي از حيث نماد فرهنگي   به زمان سالطين بنگاله، عربي

 .مطرح شد
، حکام و رزمندگاني بود ، شاهد محققان، تاجرانهدر زمان اين سالطين، سرزمين بنگال

که زبان شان فارسي بود و اين روند در زمان شهنشاهي مغول نيز توسعه و گسترش يافت 
 فارسيزبان شاعران  و م تعداد قابل توجهي از محققان، حکام  ۱۸۵۷- ۱۵۷۶و از سال 
  .ند که اسامي شان با تاريخ و ادبيات فارسي و اين منطقه گره خورده استظهور کرد

                                                   
 ١٩٣٤دکتر رويندرا موهن چوپرا فرزند دکتر هيرا الل چوپرا، نويسنده و شاعر فارسي زبان، در سال  ♦

وي مدرک کارشناسي ارشد خود را در رشتة تاريخ و  .به دنيا آمد آباد، پنجاب افظميالدي در ح
-۲۰۰۲(وي براي چهار دوره . از دانشگاه کلکته دريافت کرد. م ۱۹۵۶فرهنگ اسالمي در سال 

چندين کتاب . رئيس ايران سوسايتي، کلکته بود) ۲۰۰۹-۲۰۱۰، ۲۰۰۸-۲۰۰۹، ۲۰۰۴- ۲۰۰۳، ۲۰۰۳
، »مذهب سيک«، »پنجاب و بنگال«، »ميراث پنجاب«: ي به چاپ رسيده استاز وي به زبان انگليس

زنان شاعر فارسي «، »هندوازم در زمان حال«، »تعاليم و فلسفة رومي«، »روابط فرهنگي هند و ايران«
 . »آغاز، گسترش و زوال ادبيات فارسي در هند«و » زبان

 . ي، دانشگاه دهليات فارسيزبان و ادب يدکتر يدانشجو   ∗
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شدت  به زبان بنگالي نيز قرن کامل، زبان رسمي بنگاله بوده است و ۶ا فارسي ت
ني غتحت تاثير آن قرار گرفت و واژگان و اصطالحات زيادي از زبان فارسي باعث 

  .شد آنسازي 
ي ها نشر و گسترش آموزه به آمدند وبنگاله  به صوفيا و عرفاي متعددي از ايران
ادبيات عرفاني ايران . ي در اين منطقه پرداختنداسالمي و همچنين زبان و ادبيات فارس

اعم از اسالمي و غير اسالمي با استقبال گرم اين منطقه روبرو شد در عين حال اشعار 
ي ها تجارب، انديشه و نمادبيان عنوان مهم ترين و موثرترين ابزار   به متصوفانه فارسي

  . عرفاني مطرح گرديد
له اعالم شده بود، تعداد چشمگيري از از آنجايي که فارسي زبان رسمي بنگا

قصد شغلي و يا بعضا براي ايجاد روابط با سالطين و استانداران اين   به هندوان هم
 .قرن نوزدهم ادامه داشت هند و اين روند تا ميانپرداختيادگيري فارسي  بهمنطقه، 

  :زمان سالطين بنگاله دنبال کرددر توان  محورهاي زير را مي
o ن بر سالطين بنگالهايرانيا اثرات  
o تصوف و فارسي در بنگاله 
o بنگالهي فارسي در زمان سالطين ها کتيبه 
o تاثير گزاري فارسي بر زبان و ادبيات بنگاله 
o  ليه تاريخ بنگاله در تاريخ نويسي فارسيمنابع او 

  بنگالهسالطين  بر ناايراني اثرات
 ي پايتخت گور و پاندواويژه در شهرها  به دربارهاي خود رسم و رواجبنگاله سالطين 

روي کار  به را مراتب بوروکراسي سلسله و ايراني ترتيب دادند بر اساس دربار شاهي را
  .١يک دين تحت حمايت دولت ترويج کردند عنوان به دين اسالم را آوردند و

 قرن پانزدهم که در اوايل) ۱۴۲۴- ۱۴۰۲( يونگل يکي از سفراي امپراطور طبق نقل
در دربار ايران  يها اين سالطين بازديد کرده است، دربار داراي ويژگياز دربار يکي از 

                                                   
  تنيا .ام چارديخ بنگال، ريمسلمان در تار يکا، عناصر فارسيرانيالمعارف اةريدا  .١
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نمايش  ي قيمتي وها مانند پر طاوس، چتر، تاج منبت کاري شده با سنگ دوره ميانه
  .سخاوتمندانه طال و جواهرات بوده است

مهاجران فارسي  ويژه به خارجي تحت کنترل مسلمانان بيشتربنگاله ارتش سالطين 
قرن سيزدهم و  در با ايرانبنگاله  ارتباط. قرار داشت يران و آسياي مرکزياز ا زبان

 ترين مياز قدي که برج چوتا پاندوا شود ميآن مشاهده  در معماري اسالمي چهاردهم
  .استبنگاله آثار اسالمي باقي مانده در 

روابط ايران و  مرحله جديد طليعه) ۱۳۵۷-۱۳۴۵( الدين الياس شاه عهد شمس
همخواني بسياري با ايران  ي اين دورهها و سکهبنگاله معماري اسالمي  .است بنگاله
قابل تطبيق هستند  راحتي با فرهنگ شاهي ايران  به پادشاهان سلسله الياس شاهي. دارند

سلطان  در عهد. م ۱۳۷۵ مسجد بزرگ آدينه که در سال توان در ميو نمونه آن را 
  .مشاهده کرد ).م۱۳۸۹-۱۳۵۷( شاه فرزند الياس سکندر

سعي کرد ) .م۱۴۱۰-۱۳۸۹( الدين اعظم شاه فرزند سلطان سکندر شاه سلطان غياث
ولي  نپذيرفتاگرچه حافظ دعوت او را  .دربار خود فرا خواند  به حافظ شيرازي را تا

را نشان بنگاله دربار  اين واقعه ايران محوري. غزل مشهور خود را براي او فرستاد
  .ه بودبرخوردار شدبنگاله ارسي نيز از حمايت بي دريغ سالطين زبان و ادب ف. دهد مي

کم رنگ  )۳۳-۱۴۱۵( محمد شاه الدين از زمان سلطان جاللبنگاله  بر تاثير ايران
 اثرات فرهنگ محلي بر آن غالب بود و فرهنگي را عرضه کردند که طبقه حاکم شد و

فته ماهوا، يک سياح طور موقت تحت شعاع قرار گرفت و طبق گ  به فرهنگ ايراني
 اگرچه ديدن کرده است،بنگاله از . م ۱۴۳۲-۱۴۲۵ هاي مسلمان چيني که بين سال

  .١برخي از افراد دربار با زبان فارسي آشنا هستند اما زبان رسمي بنگالي بود
معکوس  .م ۱۵۷۶ توسط امپراطور اکبر در سالبنگاله اين بومي گرايي بعد از فتح 

. ر عرض سيصد سال اين منطقه با فرهنگ شمال هند متحد شدبراي اولين بار د شد و
اگرچه اين روند مقداري طول کشيد ولي در زمينه عرضه دوباره زبان و فرهنگ ايراني 

                                                   
1. The house of Raja Ganesha of Bangal, by A. H. Dani, Journal of the Asiatic Society of 

Bengal, 1952, pp 121-70. 
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  .اهميت زيادي داشتبنگاله در 
داکا، پايتخت ايالتي  توان در معماري شاهي ميدومين انعکاس تمدن ايراني را 

 يها کشورگشايي. ي قلعه الل باغ مشاهده کردها باغ در قصرها و ويژه به گورکانيان،
که آنها  اين منطقه شد به سربازان، اديبان و صوفيان ورود فرمانداران، گورکانيان باعث
. ويژه ايران بودند  به و از شمال هند، افغانستان اصالتاً آنها. خواندند ميخود را اشراف 

دم مهاجر از کشمير، مشهد، تهران، مر مملو از شهر داکا .م ۱۶۳۰طبق يک اثر مورخ 
از آن جايي که اين اشراف اصالتا از خارج هند بودند  ١.بدخشان، مازندران، و گيالن بود

 بيشتر اين مهاجرين. ي اسالمي مانند عربي و فارسي حمايت کردندها لذا آنها از زبان
افراد  اگرچه اين اشراف فرهنگ و روش زندگي خود را برتر از. شيعه مذهب بودند

جذب فرهنگ بومي شدند و فرهنگ  آنهادانستند اما در اواسط قرن هيجدهم  ميبومي 
نژاد خارجي و  مترادف بابنگاله وضعيت اشراف در . آميخته شدبنگاله آنها با فرهنگ 

صفويان يکي . همين منوال بود به اين حالت تا پايان قرن هيجدهم. فرهنگ متعالي بود
 تاجران ارمني بودند، براي سفارت که در حقيقت اجداد را رمنيي مشهور اها از خانواده

  .هند فرستادند  به
از  »التواريخ باده نادريه مجمع«ابوالحسن گلستاني، مورخ و نويسنده کتاب 

اين سرزمين وارد شده  به .م ۱۷۵۶ است که در سالبنگاله  به مشهورترين مهاجران
 مهم از شهرهاي که بيشتر افغان بودند،نخبگان سياسي را  ،اين مهاجران هجوم .٢است
عنوان خوش نشين منسجم   به و آنها در آنجا خود را کشاند داخلي تر بخشهاي  به

پيش از . راه يافتبنگاله  به نيز از طريق نظام ماليات گورکانيان ها اثرات ايراني. کردند
نظام اداري  همراه خود گورکانيان شد اما ميزبان بنگالي ثبت   به آن تمامي اطالعات

فراگيري اين   به گماشتگان محلي اين امر باعث تشويق. ارمغان آورندند به کامال فارسي
زبان فارسي را فراگرفتند تا شغل دولتي خود را  ،و هندوها هر دو مسلمانان. زبان شد

                                                   
1. An account of the Celebrities of Bengal of the Early Years of Shah Jahan’s Reign Given 

by Muhammad Sadiq, by A. Halim, Journal of the Pakistan Historical Society 1, 1953, pp 
355-56. 

2. History of Bengal-Muslim Period (1200-1757), by J. Sarkar, Patna, 1977, pp 224-419. 
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ابقا شد و مسلمانان و هندوان هر دو بنگاله در  اين صورت زبان فارسي به .حفظ کنند
  .ت کردنداز آن حماي
ادبيات فارسي  ةذخير  بهاست و بنگاله ميالدي قرن گسترش تصوف در  ۱۸قرن 

 ي عاشقانهها در آن زمان داستان. اين آثار از نوع متوسط بود د اگرچهشمحلي نيز اضافه 
وارد شد و عميقاً بنگاله ادبيات فوکلور   به جامي مانند يوسف و زليخا و خمسه نظامي

  .در آن رواج پيدا کردهاي صوفي  فارسي و ارزش واژگان تشبيهات ادبي و ذخيره
اثر مهمي بر زندگي اجتماعي،  شش قرن فارسي و فرهنگ ايراني در حدود زبان
تا بنگاله  توان گفت که ميطور خالصه   به .گذاشتبنگاله  و فرهنگي مردم سياسي،

. ارد امطبق گفته مورخ ريچ. شرقي ترين بخش جهان فارسي است ،اواسط قرن نوزدهم
واژه مستعمل عربي فارسي در زبان  ۵۱۸۶ايتن فرهنگي تهيه شده است که داراي 

  .بنگالي است
صورتي در زبان  به و عبارات ها به گفته مورخ ديگر هاللي، بسياري از اين واژه

  .١اند که قابل شناسايي از لحاظ لغت شناسي و تلفظ نيستند بنگالي آميخته شده

  هتصوف و فارسي در بنگال
آمد و اثر بنگاله  به صوفي است که اولين) ه ۱۲۴۴: وفات( تبريزي الدين شيخ جالل
شاگرد بهاءالحق و او از سلسله سهرورديه . اي از خود بر جاي گذاشت قابل توجه

در ديوتاال نزديک پاندوا در  ها در اوايل حکومت ترک ه ۱۲۳۵وي در سال  ٢.بودملتاني 
اسالم   به وي در روستاهاي مختلف مردم را. ليغ شدتب و مشغول ساکنبنگاله شمال 
وي بعد از وفات . و از احترام همه مسلمانان و هندودان برخوردار بود کرد ميدعوت 

  .نام تبريزآباد مشهور شد به در ديوتاال مدفون شد که بعدها
 دربار به که االصل است محققان ايراني از الدين سمرقندي يکي ديگر قاضي رکن

قاضي  .عنوان قاضي لکهنوتي منصوب شد  به و وارد) ۱۲۱۳-۱۲۱۰( دان خلجيعلي مر
                                                   

1. Perso-Arabic Elements in Bengali by G.M. Hilali, Dacca, 1967. 
ف يتال ۱۵۳۶و  ۱۵۳۰ ين سالهاين آمده است که بيرالعارفيدر س يزيتبر الدين ن نام جاللياول يبرا  .٢

  .شده است
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که از او تعاليم اسالم را  يک يوگي هندو مالقات کرد سمرقندي در لکهنوتي با
قاضي . و زبان سانسکريت را از او فرا گرفت گرفت و در عوض او علوم يوگافرا

 ت در موضوع يوگا را با عنوانالدين کتاب امريت کوند، اثر مشهور زبان سانسکري رکن
  .هر سه زبان مهارت داشت  به وي. عربي و فارسي ترجمه کرد  به »الحيات حوض«

از حمايت دولتي  تعدادي از صوفيان مشهوربنگاله  در اوايل دوره سلطنت در
چشتيه در آن ميان نقش مهمي در ترکيب فرهنگي  ةصوفيان سلسل. برخوردار بودند
الدين  حضرت نظام ة، خليف)۱۳۵۷: وفات( عثمان سراج خيحضرت ا. جامعه داشتند

قطب عالم  و فرزند وي شيخ نور ،)۱۳۹۸: وفات( ، شيخ آل الحق پاندويهدر بنگال اوليا
اي از  شيخ نور قطب عالم حجم قابل مالحظه. تاثير زيادي گذاشتندبنگاله بر مردم 

. يادگار گذاشت  به ز خودا شکل رساله عرفاني و ملفوظات  به ادبيات صوفي فارسي را
ويژه از  به مسلمان شدن بسياري از مردم بومي آنها باعث معنوي تعاليم ساده، عملي و

  .جامعه شد طبقه پايين
در قابل مالحظه سلهت از افرادي است که سهم اهالي الدين يمني از  شيخ جالل

هت ديدن از سل ۱۳۴۴که در سال  ١ابن بطوطه. دارندبنگاله  تشکيل فرهنگ مشترک
رفتند و  ميمالقات وي  به غير مسلمانان هر دو مسلمانان وکه کند  مييد يتا ،کرده است
. شد ميمسافران داده  دريشان و  به اين هدايا. کردند ميخدمت او تقديم   به هدايايي
نامه  ، فرزند يکي از پيروان شاه جالل، زندگي)۱۵۶۲: وفات( نام شيخ علي به شخصي

دانشمندان و . سلهت آمد  به تن از پيروان خود ۳۱۳شاه جالل با . کرد را تهيه شاه جالل
اين سرزمين آمدند و در ميان مردم  بهبنگاله در اوايل فتح  صوفيان ايراني االصل بسياري

تعمليات ساده و  آنها. و باعث رواج زبان و ادب فارسي شدند بومي سکني گزيدند

                                                   
ابن .مالقات کرد و سه روز با او بود ۱۳۴۴با شاه جالل در سال  شخصاً) ۱۳۷۷: وفات( ابن بطوطه  .١

 يو .ان بزرگ استيبرجسته و صوفي ها تيخ از شخصين شيا: سدينو يم يبطوطه درباره و
 ستانهن کويساکنان ا. است يمرد سالخورده ا يو .ز دارد که همه از آن اطالع دارندين يمعجزات

 Ibne batuta, the Rehla of Ibne Batuta,translated by اند همسلمان شد يدست و  به )سلهت(

mahdi Husain, 1952, pp 238-39 
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دين اسالم گرويدند  به که بسياري از هندوان کردند ميتبليغ  صورتي  به عملي اسالم را
  .و از آن جايي که زبان آنها فارسي بود لذا تازه مسلمانان نيز اين زبان را فرا گرفتند

  هسلطنت در بنگال ةآثار فارسي در دور
رک بعد از مسلمانان تُ. گاه زبان و ادب فارسي در شبه قاره است شرقي ترين پناهبنگاله 

در  .عنوان زبان درباري معرفي کردند  به زبان فارسي را سيزدهم، قرن دربنگاله فتح 
ديدن کردند و بنگاله تعداد زيادي از دانشمندان و هنرمندان مسلمان از  ۱۴و  ۱۳قرون 

شهرهاي لکهنوتي، غور،  در اين سرزمين ساکن شدند و زبان عربي و فارسي را در
  .پاندوا و سانارگان گسترش دادند

زبان   به در موضوع يوگا( »امرت کوند«کتاب  ترجمهبنگاله در  اولين اثر فارسي
انجام  »الحيات حوض«نام   بهو  الدين سمرقندي قاضي رکن است که توسط )تيسانسکر
  .اسلوک دارد ۵۰اين کتاب ده باب و  .گرفت

 السلطنه فرزند سلطان بلبن اولين نايب) ۸۹- ۱۲۸۳( الدين محمود بوگرا ناصر در زمان
 قاضي الدين مدبر، دبير خاص و شمس بنگال، نويسندگان بسياري همچونو سلطان 

. يادگار گذاشتند به نظم و نثر فارسي آثاري از خود به آمدند وبنگاله   به اسير از دهلي
معلم و پدر زن صوفي مشهور بيهار ) ۱۳۰۰وفات ( ابوطوامه در بخاري الدين شيخ شرف
 شهر سونارگان آمد و  به ۱۲۸۷و  ۱۲۸۲هاي  بين سال منيري، الدين يحيي شيخ شرف

. کتاب مقامات را در رشته تصوف تاليف کرد که در زمان حيات وي بسيار مشهور شد
حتي شواهدي دال  .و علماي حديث مشهور بود محدثان دليل کثرت بهشهر سونارگان 

حکومت  در زمان. وجود دارد مير ابومعالي سوره اخالص از تاليف تفسير فارسي بر
 نام  به الدين بوگرا خان، کتابي در فقه فرزند نصير) ۱۲۹۹-۱۲۰۹( الدين کيکوس رکن

. شعر است ۱۸۰اين اثر در ده جلد و شامل  ١.نامه حق توسط مؤلفي نامعلوم تاليف شد
ظاهرا توسط يکي از  الدين ابوطوامه نسبت داده شده ولي شيخ شرف  به اين کتاب

  .نوشته شده استبر اساس ملفوظات او  شاگردان وي

                                                   
1. Banglapaedia-persian 
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شعر فارسي مهارت  درکه خود ) ۱۴۱۰-۱۲۸۹( شاه الدين اعظم در زمان غياث
صورت يک مرکز مهم ادبيات فارسي درآمد و بسياري از   به شهر سونارگان داشت،

توان  مياين عهد را .دربار راه يافتند به د ديگرنو افراد دانشم نويسندگان فارسي و فقيهان
 در همين دوران از حافظ شيرازي دعوت .١ناميدبنگاله رسي در ادبيات فا عهد طاليي

در . غزل مشهور خود را براي سلطان فرستاد بيايد ولي ويبنگاله  به عمل آمد تا  به
اثر مشهور خود يوسف و زليخا  زمان همين سلطان، شاه محمد ساغر، يک شاعر بنگالي،

  .بود سلطان احترام خاصي براي علما و صوفيه قايل. را نوشت
در . دين و ادب بود نيز از حاميان) ۱۴۳۳-۱۴۱۵( الدين محمد شاه سلطان جالل

الدين هروي،  امير زين علماي بزرگي همانند) ۱۴۷۴- ۱۴۵۹( الدين باربک شاه دربار رکن
 الدين کرماني، و امير شهاب الدين حکيم کرماني حکيم و مؤلف فرهنگ امير شهاب

 رکن و حميد، سيد جالل، سيد محمد ملک يوسف بن شاعراني چون منصور شيرازي،
  .٢ديگران حضور داشتند

در  ترين فرهنگ فارسي در شبه قاره است، ميکه شايد قدي »فرهنگ ابراهيمي«
مخدوم  به اين فرهنگ. تاليف شد ابراهيم قوام فاروقي همين دوران توسط موالنا

زبان  گسترش نشانگر وجهاين اثر قابل ت. الدين يحيي منيري تقديم شده است شرف
غور،  مانندبنگاله ديگر  مراکز بسياري در آثار عربي و فارسي. استبنگاله فارسي در 

 در زمان سلسله حسين شاهي. تاليف شدند سلهت و چيتاگنگ درباري، رنگپور، پاندوا،
زبان فارسي و عربي ) ۱۵۱۹-۱۴۹۳( ويژه در دوران حکومت عالؤالدين حسين شاه  به

سيد مير علوي کتابي   به در همين دوران محمد بودايي مشهور. گسترش يافت بنگالهدر 
  .فصل داشد ۲۷اين کتاب . نوشت »الرمييةهدا«نام   به درباره تيراندازي

ي فارسي ها زبان از حاميانبنگاله در  )۱۵۳۸-۱۴۹۴( سالطين سلسله حسين شاهي
در . رشد و گسترش پيدا کرد در سايه توجهات آنها ها و بنگالي بودند و هر دو اين زبان

                                                   
1. Bengal Under the Rule the Early Ilyas Shahi Dynasty by ABM Shamsuddin Ahmad, 

Dhaka, 1987. 

2. Banglapaedia, op.cit. 



  ١٦  قند پارسي

نوشتند  ميفارسي  به بنگالي و نويسندگان فارسي  به ي قبلي نويسندگان بنگاليها زمان
 ي بنگالي خودها ولي در دوران حسين شاهي بسياري از نويسندگان بنگالي در نوشته

صنفي در  اين صورت به .ي فارسي استفاده کردندها ي مذهبي از واژهها ويژه نوشته  به
در اين نوع . نام ادبيات دو زبانه معروف است به وجود آمد که امروزه  به بنگاليدبيات ا

 ي فارسي در آنها ادي از واژهيزبان بنگالي است اما تعداد ز  به نوشته با وجودي که اثر
شانزدهم و هفدهم در آثار ديني و غير ديني  اين نوع نوشتار در قرون. کار رفته است  به

دوران گسترش و . م ۱۵۷۶-۱۲۰۴از سال بنگاله ن سلطنت در دورا. رواج يافت
  .استبنگاله در  شکوفايي زبان و ادب فارسي

  ).م  ۱۷۱۷- ۱۵۷۶( آثار فارسي در دوران گورکانيان
 شد چرا که اين زبان در زمان گورکانيان زبان فارسي زبان انديشمندان و طبقه اشراف

 دستيابي سلمانان، هندوان نيز برايعالوه بر م و صورت زبان اداري درآمده بود  به
اين کارمندان دولتي که با زبان فارسي . گرفتند ميمناصب دولتي اين زبان را فرا   به

اين امر زبان و ادب بنگالي را نيز تحت . شدند ميعنوان منشي خوانده   به آشنايي داشتند
دند و بسياري از از حاميان زبان فارسي بوبنگاله حاکمان گورکاني در . تاثير قرار داد

) .م ۱۶۰۶-۱۵۵۶( در زمان حکومت اکبر. پناه دادند شاعران فارسي را در دربار خود
آمد و مثنوي شيرين و بنگاله   به قزويني نام ميرزا جعفر بيگ به يک شاعر مهاجر ايراني

 جهانگير ميرزا ناتان، يکي از افسران ارتش در عهد. سبک جامي نوشت به خسرو را
  .زمان تاليف کرد سربازان شاعر آن بهارستان غيبي را در شرح حال) .م ۱۶۲۷- ۱۶۰۶(

 همراه ارباب خود  به ،هميرجمله حاکم بنگال الدين تالش شاعر و مورخ دربار شهاب
. م ۱۶۶۳در سال  »تاريخ آسام« يا »فتح عبريه« نام به آسام رفت و تاريخ معتبر آسام را  به

  .تاليف کرد
اين   بهبنگاله همراهي قاسم خان، حاکم   بهادق در زمان شاهجهان، محمد ص

وي . تاليف کرد .م ۱۶۸۸را در سال  »صادق  صبح« تاريخ و تذکره و سرزمين سفر کرد
کتاب . شدبنگاله حاکم  .م ۱۶۳۹شاهزاده شجاع نيز بود که در سال  همچنين در خدمت

ان است که نامه بسياري از شاعران و نويسندگان فارسي زب شامل زندگي »صادق صبح«
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حکومت شجاع، مير محمد  در زمان. کردند ميزندگي  )داکاي امروزي( در جهانگيرنگر
  .را تاليف کرد »تاريخ شاه شجاع«معصوم 

 تشکيل داد وبنگاله حکومت مستقلي در  هيجدهم مرشد قلي خان در اوايل قرن
در آن جا  رافارسي  تعداد زيادي نويسنده و شاعر مرشدآباد منتقل کرد و  به پايتخت را

زبان فارسي   به نواب نصرت جان از داکا تاريخي در همان زمان .تحت حمايت قرار داد
تاليف کرد که از سوي ايسياتيک سوسايتي در کلکته  »تاريخ نصرت جاني«با عنوان 

  .چاپ شده است

  ها انگليسي فارسي در زبان
نيز  ها، نگليسيحکومت ا تشکيل الدوله در جنگ پالسي و نواب سراج بعد از شکست

. رواج داشت و آثار فارسي مهمي در اين دوران نوشته شدندبنگاله زبان فارسي در 
 اروپا  به سفرنامه مؤلف الدين که ميرزا اعتصام اثر) .م ۱۷۵۶( »نامه واليت شگرف«مانند 

 الم حسينعاثر ) .م  ۱۷۸۳( »سيرالمتاخرين«. آرچيبلد سوينتن است کپتان همراهي  به
) .م  ۱۷۶۳( »تاريخ بنگاله«سليم و  غالم حسين اثر) .م ۱۷۸۷(السالطين  سراج ،طباطبايي

  .اثر منشي سليم اهللا
را  »شمشير تيزتر«و  »مؤيد برهان«کتاب  از شهر داکا) ۱۷۸۳: ت(آقا احمد علي 

نيز اثر  »هفت آسمان«و  »رساله ترانه«. فارسي است تتاليف کرد که دو فرهنگ لغ
خواجه عبدالرحيم  :داکا عبارتند از گر نويسندگان فارسي زباندي. همين نويسنده است

نثر فارسي نوشت، مولوي عبدالغفور نساخ که  به را »تاريخ کشميريان داکا«صبا که 
 توان از مياز ديگران نويسندگان قرن نوزدهم در داکا . را نوشت »المعاصرينةتذکر«

موالنا  صديقي، الدين کاظم علي، آقا محمد منشي وارث علي ضيا، عبدالمنيم ذوقي،
  .نام برد الدين و منشي جالل اهللا برهان الکريم، شاه فضل

سينگ، پبنا و  باريسل، ميمن چيتاگونگ، سلهت، فريدپور، يها عالوه بر داکا شهر
  .از مراکز فعال زبان و ادب بودند ي ديگر نيزها شهر
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  قرن نوزدهم در اوايل مطالعات فارسي در کلکته
زبان و ادب فارسي در هند بودند اما  حکومت گورکانيان از پيشگامان در دوران هندي مردم

مستعمره  مهاجران دوران  به مطالعات فارسي در کلکته محدود قرن نوزدهم از اواسط
مدرسه  از پيشگامان مطالعات فارسي بود و در همان زمان سياتيک سوسايتييا. انگليس شد

عهده داشتند و نيز   به مهاجران را که بيشتر امور اداري راو مديران اروپايي آن طبقه  کلکته
  .تا زبان فارسي را بياموزند ندبومي و اروپايي ديگر را تشويق کرد انديشمندان

درخشيدند  ميدر قرن نوزدهم بسياري از شاعران فارسي زبان در آسمان کلکته 
. نوشت .م  ۱۸۹۱ال را در س »تاريخ کلکته«که ) .م ۱۸۹۶-۱۸۲۸(عبدالروف وحيد  مانند

نور خان که يکي از منشيان فورت ويليم کالج بود و يک مثنوي درباره کلکته در سال 
، سيد ).م  ۱۸۸۵- ۸۳۴( ، عبيدي).م ۱۸۸۹-۱۸۳۴( عبدالغفور نساخ .نوشت. م ۱۸۰۶

 امير علي حسين فرياد و سيد محمد آزاد، منشي محمد خادم از بردوان، سيد الطاف
در کلکته  ۱۸۸۶صوفي فارسي زبان که در سال  ز شاعرانيکي ا .)وزيرالسلطان(

  .درگذشت سيد فتح علي ويسي است که اشعار فارسي وي داراي مقامي ارجمند است

  ميراث تيپو سلطان
دست  به تيپو سلطان کتابخانه شاهي .م ۱۷۹۹بعد از سقوط سرينگاپتم در ماه مي 

کتاب و  شاهي تيپو سلطان که شامل هزاران کتابخانه مرور زمان به .افتاد ها انگليسي
در  اين صورت  به .سياتيک سوسايتي منتقل شديا  به نسخه خطي عربي و فارسي بود

  .وجود آمد به بزرگي از منابع فارسي کلکته ذخيره
جا  کلکته آورده شدند و در همين به ها توسط انگليسي افراد خانواده تيپو سلطان

ويژه در معماري چند  به ش ادبي و فرهنگي کلکتهگستر سهم آنها در. ساکن شدند
  .قابل مالحظه است و بناهاي ديگر مسجد

  در قرن بيستممطالعات فارسي در کلکته 
. سرودند ميزبان فارسي شعر  به در اوايل قرن بيستم نيز در کلکته بسياري از شاعران

 »تحفه احوال«و  »ديوان«که ) .م  ۱۹۱۱- ۱۸۷۲( اسدالزمان خان گوهر شاعراني همچون
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که  »کليات ارمغان احباب«نويسنده ) .م ۱۹۱۴-۱۸۴۵(  عبدالعلي دري .او موجود است
، عبدالحميد ).م  ۱۸۳۹: وفات( شهيد الدين احمد منتشر شد، حفيظ .م  ۱۸۸۶در سال 

  .همه اين شاعران پرورده مدرسه کلکته بودند). .م  ۱۹۲۶: وفات( حميد
تا اوايل قرن بيستم محل تجمع شاعران  ميالديکلکته از اواسط قرن نوزدهم 

طور مرتب برگزار   به ي شعرها شب. فارسي زبان از شمال، شمال غرب و شرق هند بود
سياتيک سوسايتي در ارتقاي سطح ادبي اين شاعران و اديبان يمدرسه کلکته و ا. شد مي

اين . شدزبان فارسي در کلکته نوشته  به در نتيجه آثار زيادي. نقش مهمي داشته است
زبان فارسي بر اثر سياستهاي . ادامه داشت اواسط قرن بيستم و تجزيه هند وضعيت تا

  .دولت مرکزي و محلي اثر خود را از دست داد

  دانشگاه کلکته زبان فارسي در
دانشگاه کلکته وابسته  به زبان فارسي در قرن بيستم بسياري از پژوهشگران مشهور

  :نها چنين استاند که اسامي تعدادي از آ بوده

  ).م ۱۹۷۶-۱۸۹۴( پروفسور محمد زبير صديقي
وي اهل ساالرپور شهر پتنه .مطالعات اسالمي در دانشگاه کلکته است استاد وي اولين

و مدرک  در ادبيات و حقوق را از دانشگاه پتنا ايالت بيهار بود و مدرک فوق ليسانس
دست  به براون. جي.فسور ايدانشگاه کمبريج و تحت راهنمايي پرو دکتراي خود را از

که عنوان رساله دکتري  »ي عربي و فارسي پزشکيها افسانه مطالعات« کتاب وي. آورد
  .شگاه کلکته چاپ شده استنباشد، از دا ميوي 

  ).م  ۱۹۶۹-۱۸۹۸( دکتر محمد اسحاق
وي در زبان فارسي کالسيک و  .وي استاديار گروه عربي و فارسي دانشگاه کلکته بود

وي مدرک دکتراي خود را از دانشگاه لندن تحت . ر و ادبيات مهارت داشتمدرن، شع
، )دو جلد( »ن در عصر حاضراسخنوري اير«. حاصل کرد »شعر فارسي مدرن«عنوان 

وي مقاالت . از آثار مشهور او هستند »چهار شاعره ايراني« و »شعر مدرن فارسي«
ترين موفقيت  بزرگ. ته استبسياري در موضوعات مختلف زبان و ادبيات فارسي نگاش
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مرکزي براي  اين موسسه. در کلکته است .م ۱۹۴۴وي تاسيس ايران سوسايتي در سال 
. چاپ رسانده است به ي زيادي راها در هند است و کتاب گسترش زبان و ادب فارسي

  .شود ميمجله دو زبانه اندو ايرانيکا نيز هر چهار ماه يک بار از سوي همين مرکز منتشر 

  ).م ۱۹۹۹-۱۹۱۸( ر عطا کريم برقدکت
 .م  ۱۹۸۷تا  ۱۹۵۴وي از سال . دست آورد  به ک دکتراي خود را از دانشگاه تهرانروي مد

اثرات زبان فارسي بر زبان « :آثار وي عبارتند از .تدريس پرداخت به در دانشگاه کلکته
احوال و در  جستجو« ،»آموزش در ايران تحت تاثير اسالم« ،)دو جلد( »و ادب بنگالي

  .منتشر شد .م  ۱۹۷۱، آخرين اثر وي از ايران در سال »صفي علي شاه آثار

  ).م ۱۹۹۴-۱۹۰۶( دکتر هيرا الل چوپرا
 .دي.در دانشکده اس فوق ليسانس از دانشگاه پنجاب، وي بعد از دريافت مدرک

کلکته آمد و در بخش تاريخ و فرهنگ   به وي بعد از تجزيه هند. تدريس پرداخت  به
 ي فارسي، انگليسي، هندي، پنجابي و اردوها وي در زبان. تدريس پرداخت  به اسالم

، )ص(وي شاعر اردو فارسي بود و قصايد بسياري درباره حضرت محمد. مهارت داشت
شرح  نبا نوشت وي. هايي از ايران سرود و شخصيت )ع(، امام حسين)ع(حضرت علي

وي از . گاه تهران بدست آوردشريمد بهگوت گيتا مدرک فوق دکتري خود را از دانش
  .در دانشگاه کلکته تدريس کرد .م ۱۹۸۵تا  ۱۹۵۴سال 

  اثرات زبان فارسي بر زبان و ادبيات بنگالي
، زبان بنگالي در موضوعات و سبک تحت تاثير زبان فارسي هدر بنگال از زمان سلطنت

شاعران و اديبان  ي زبان فارسي در زبان بنگالي وارد شد وها تدريج واژه به .قرار گرفت
ادبيات صوفيه بنگالي  .کار بردند به ي خودها بنگالي افکار ادبيات فارسي را در نوشته

 .غزل فارسي سروده شد طرز به ادبيات فارسي دارد و وشنوا پادابلي  به شباهت زيادي
ي هندوان و مسلمانان هر ها توان در نوشته ميرا  گورکانيان اثرات زبان فارسي در دوران

بود، بنگاله از آن جايي که زبان فارسي براي بيش از هفتصد سال زبان رسمي . يافتدو 
 در نتيجه. ي از طريق ايرانيان و صوفيا وارد شدبنگالزبان  فارسي در يها بسياري از واژه
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و  ها مملو از واژه مدارک دولتي، اصطالحات ديواني و حتي زبان محلي بنگالي
توان از سه زاويه  ميبر زبان بنگالي را  ن فارسياثرات زبا. شد اصطالحات فارسي

  :بررسي کرد
  ي فارسي در ادبيات بنگاليها استفاده از واژه .۱

اخيراً فرهنگي تهيه  .واژه فارسي در زبان بنگالي وجود دارد ۸۰۰۰- ۳۰۰۰حدود 
بسياري از  .واژه فارسي در زبان بنگالي را جمع آوري نموده است ۵۱۸۶شده که حدود 

بعد از . برند ميکار   به خود ي بيگانه را در زبان روزمرهها که آنها واژه دانند ميمردم ن
اثري بر   به ، براي حدود دو قرن ما کمتر۱۲۰۴توسط مسلمانان در سال بنگاله فتح 
زبان مادري خود  به آنها .نوشته شده باشد زبان بنگالي به خوريم که توسط مسلمانان مي

زبان محلي وارد شدند و  به تدريج به ها اين واژه .نوشتند ميفارسي و يا عربي 
  .ي بنگالي را تحت تاثير قرار دادندها نوشته

 زبان بنگالي به ترجمه آثار شاعران فارسي .۲
بنگالي حمايت  به آثار کالسيک فارسي همواره از ترجمهبنگاله  حاکمان مسلمان

 رافارسی ي و عاشقانه آثار مذهب بسياري از نويسندگان مسلمان و حتي هندو. کردند مي
و اصطالحات فارسي در زبان  ها اين صورت واژه  به زبان بنگالي ترجمه کردند و  به

ليلي و مجنون، شيرين و فرهاد، يوسف و زليخا،  يها مثنوي عالوه بر .بنگالي وارد شد
  .ترجمه شد بنگالي  به و غيره نيز اشعار عمر خيام، موالنا روم، فردوسي، حافظ، سعدي

 آثار شاعران و نويسندگان بنگالي ي فارسي، مذهب و فلسفه برها وشتهاثر ن .۳
آنها مسئول . و زبان آنها فارسي بود آمدند بيشتر ايراني بودندبنگاله  به صوفياني که
 آزادي و نماد ، ايران هميشههدر نتيجه در بنگال. ليبرال در منطقه بودند تبليغ تعاليم اسالم

تحت تاثير ادبيات  نويسندگان و شاعران بنگالي سياري ازافکار ترقي پسندانه بود و ب
  .قرار گرفتند فارسي، فلسفه و مذهب

، )Gyanpradip( »گيان پراديپ«کتاب ) .م  ۱۶۴۸- ۱۵۵۰( در قرن شانزدهم سيد سلطان
دو  .را نوشت) Yogkalandar( »يوگ کلندر«و ) Gyanchautisha( »گيان چوتيشا«

در اين دو اثر . داراي مطالب مشابهي هستند »وتيشايان چگ«و  »گيان پراديپ«کتاب 
شکل سوال و جواب  به الهيات دين، ذکر و از خود گذشتگي، فلسفه تصوف، عرفان،
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. جا دارد ها لق شکلي ندارد و در قلب انسانادهد که خ ميمطرح شده است و توضيح 
  .آشنايي با قلب انساني آشنايي با خداست

 .روحاني ايراني و هندي است ل مذهبي و اعمالاعما شامل »يوگ کلندر«کتاب 
قرار دارد و با انجام اعمال عبادي روح  روح ابدي در جسم انساني نظر نويسنده  به

  .شود ميانساني با روح ابدي متحد 
 )ص(زندگي پيغمبر اسالم را نوشته و در آن »نبي بانگشا« سيد سلطان همچنين کتاب

از اساطير  »هري بانگشا« طرز  به اين اثر. اده استي اسالم را توضيح دها و دستورالعمل
  .نيز از ديگر آثار مهم اوست »وفات رسول«و  »شب معراج«. هندوي نوشته شده است

همه اين آثار نظريه . را نوشت »نامه قيامت«و  »مقتل حسين«کتاب  محمد خان
خوب و بد را داوري درباره ارواح  مسلمانان درباره مبدا، ارتقا و ويراني زمين و روز

شامل  را نوشت که »نامه سورت«حاجي محمد  در قرن هفدهم. دنده ميتوضيح 
اين اثر همچنين  .دستورالعمل مراسم عبادي، امور دنيوي و يوگا و کيهان شناسي است

 شريعت، طريقت، حقيقت و معرفت  به با عمل تواند ميدهد که انسان چگونه  مينشان 
  .اند ي عربي و فارسي شرح داده شدهها سايل با واژهاين م. ثواب اخروي حاصل نمايد

وي اهل . استبنگاله صوفي  مشهورترين شاعر ).م  ۱۶۹۸-۱۶۱۸( سيد آلل
بود و بنگاله وي فرزند حاکم مسلمان  .در بنگالدش است پور در شهر فريدپور جالل

وي . ي عربي، فارسي و سانسکريت نيز مهارت داشتها در زبان عالوه بر موسيقي
نظام  دولت قاضي. را تکميل کرد دولت قاضي »ميانا ستي اثر«يا  »لورچندراني«اب کت

  .اسالمي شاعري و اصطالحات فارسي را در ادبيات بنگالي رايج کرد
اثر  »پدماوتي«سلطان سليمان کتاب  وزير دربار مگان تاکور، درخواست به سيد آلل

گري نيز نظم کرده که برگردان آلل اثر دي. بنگالي برگرداند بهجايسي را  محمد ملک
  .فارسي است »الملوک سيف«

ي فارسي ديگر بيگانه محسوب ها واژه قرن آثار دو زبانه است و قرن هفدهم
 »گيان ساغر«و  »آگم«کتاب  کانو فقير به علي رضا معروف در قرن هجدهم. شوند مين

 ه روحاني،چهار مرحل شناسي، کيهان »آگم«موضوع . تصوف است را نوشت که درباره
نيز در همين موضوع است ولي مطالب  »گيان ساغر«. خدا است به شناسي و عقيده روان
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 توانيم ميکند که از طريق فقر يا درويشي ما  ميتر بيان کرده است و تاکيد  را مفصل
  .حقيقت برسيم  به

در قرن . شود ميفراواني ديده   به زبان بنگالي نيز سبک دو زبانه در آثار عاشقانه
حبيب اهللا حسين و  جناب علي، شاعراني مانند غريب اهللا، سيد حمزه، عارف، يجدهمه

که در  بسياري از شاعران هندو نيز. اي از شاعران دو زبانه هستند نمونه احمد الدين عزيز
اثر . اند از سبک دو زبانه استفاده کرده اند، کار کرده »نامه جنگ«يا  »نبي بنگاش«موضوع 

  .و غيره ديد نويسندگاني چون بارات چاندرا ريگونکر توان در آثار ميزبان فارسي را 
افکار و  افزايش نهاد و مسلمانان بنگالي  به ي فارسي روها استفاده از واژه تدريج  به

شباهت  صوفي بنگالي نيز تادبيا. کار بردند به ي خودها نظريات فارسي را در نوشته
تحت تاثير زبان  گر شاعران هندو بنگالياز طرف دي .ادبيات فارسي داشت به زيادي

سبک  در قرن نوزدهم. نوشتند ميتحت تاثير آن  ي خود راها سانسکريت بودند و نوشته
داشت، توسط متعصبان  ي نو نقش مهمي در گسترش ادبياتها دو زبانه که با ايده

لو از زبان بنگالي نمودند که مم به نوشتن آثار خود  به شروع متوقف شد و آنها مذهبي
سبک فارسي و عربي از راست   به حتي کتاب. و اصطالحات عربي و فارسي بود ها واژه

نهضت بنگالي . آنها اين نوع ادبيات را ادبيات بنگالي اسالمي ناميدند. شد ميشروع 
اين نهضت دوام . بود ها سادو باشاي پنديت عليه العمل و جهاد قلمي عکس اسالمي

خوانندگان از آن استقبال  اديبان و که بين رفت چرازودي از   به چنداني نداشت و
ي عربي و فارسي در زبان ها در جذب واژه اثرات مهمي کوتاه مدت اين نهضت. نکردند

  .بنگالي داشت
نامه  اولين هفته دان مشهور، رام موهن راي، مصلح و فارسي در قرن نوزدهم راجا

اين . در کلکته منتشر کرد .م ۱۸۲۲ يلآور ۱۲را در  »االخبارةمرا«نام  به فارسي زبان را
منتشر  .م  ۱۸۲۳آوريل  ۴تا  ۱۸۲۲آوريل  ۱۲شد و از  ميمنتشر  نامه روزهاي جمعه هفته

 نام به اي راجا رام موهن کتابچه. شد و اولين نشريه فارسي زبان در هند است
 تمامي. دانست توان پدر روزنامه نگاري فارسي مياو را . نوشت »الموحدين حتفة«

  .نوزدهم با زبان فارسي آشنايي داشتند انديشمندان قرن
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در اواخر قرن بيستم نيز بسياري از شاعران بنگالي تحت تاثير زبان فارسي قرار 
. خورد ميچشم   به هاي مشهور ادبيات بنگالي ميان آنها از شخصيت داشتند که نام دو تن

از  .م  ۱۹۳۲ هور است و در سالنام شکسپير ادبيات بنگالي مش  به رابيندرا نات تاگور که
خود   به يک ملي گرا که نام شاعر شورشي را قاضي نذراالسالم ايران ديدن کرد و

عرفان حافظ و  به تاگور از بچگي تحت تاثير عرفان فارسي قرار داشت،.اختصاص داد
اين نکته اشاره   به »پراشي« ويژه به ي خودها عالقه فراوان داشت و در نوشته سعدي
ي فارسي را با ها نذراالسالم در زبان فارسي مهارت داشت و واژه قاضي. ستکرده ا

  .برد ميکار  به ي خودها مهارت در نوشته
غني  به در طي قرون متوالي کمک بزرگي زبان فارسي بينيم که مي به اين صورت ما

  .زبان و ادب بنگالي انجام داده است سازي

  در منابع تاريخي فارسيبنگاله 
 اثر حسن نظامي اولين اثر ادبي فارسي در زمينه تاريخ هند است که »ثرالما تاج«

ضياءالدين  .را در بردارد) .م ۱۲۱۷-۱۱۹۲(ها  ي غوري و اوايل حکومت ترکها سلسله
 کند که تاکيد مي قرن سيزدهم نام به از مورخان و متفکران ).م ۱۳۵۷- ۱۲۸۵(برني 

 اثر مصنوعي و نثر .يسندگان معتبر استاز نو »الماثر تاج«خواجه صدر نظامي نويسنده 
  .سبک فارسي است به مزين و کامالً

دارد و همچنين مطالبي درباره ديدار  درباره امور اداري اطالعات مفيدي »نامه فتح«
بيهار و  الدين ايبک بعد از فتح قطب در بدايوان با خلجي الدين محمد بختيار اختيار
  .کند ميعنوان . م ۱۲۰۴ فتح راکند و تاريخ اين  ميبيان بنگاله 
 .م ۱۲۲۰در سال  الدين محمد عوفي اثر سديد »الروايت الحکايات و لوامع جوامع«

 تااکنون. درباره وضعيت اجتماعي در اوايل قرن سيزدهم است نوشته شد که منبع مهمي
طقه ظهور من مطالبي درباره از اثر عوفي ما اطالعات بود ولي اثر منهاج سراج تنها منبع

تاريخ  اين اثر فصل جديدي از. کنيم  ميآزاد جغرافيايي سياسي در شرق هند پيدا 
اشاره شده  ها و بيمارستان ها کارخانه به کند و ميآن زمان را بيان  اجتماعي اقتصادي

و  »الماثر تاج«در  اطالعات موجود به صديقي اين اثر. اچ.طبق نظر آي. است
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و گسترش فرهنگ هند و  در هند ومت مسلمانانحک درباره تاسيس »ناصري  طبقات«
  .کند مياضافه  مسلمان در مراحل اوليه

وابسته  دربار  به در هند شاعران فارسي زبان بسياري حکومت مسلمانان در اوايل
 يکي از اين شاعران است که الدين سيد سراج. شعر و شاعري پرداختند  به بودند که

در دهلي  .م  ۱۲۵۴وي در سال . بسته بوده استوا .)م ۱۲۳۶-۱۲۱۰( دربار التتمش  به
-۱۲۳۳( ملک عزالدين طغرل طغري خان ديوان وي حاوي اطالعاتي درباره. درگذشت

  در لکهنوتي و محيط فرهنگي آن است ) .م ۱۲۴۵
او  اول. نيز از دو نظر داراي اهميت است .)م ۱۳۲۵-۱۲۵۳( امير خسرو آثار

بار . اين که او دوبار از شرق هند ديدن کرده است کند و دوم ميصادقانه بيان  واقعات را
و بار دوم  ۱۲۸۰-۸۱در سال  ).م ۱۲۸۸-۱۲۶۶( الدين بلبن سلطان غياث اول همراه
  .م ۱۳۲۴الدين تغلق در سال  همراه غياث

در بنگاله سلطان دهلي و  داستان مالقات »السعدين قران«امير خسرو در اثر خود 
 »الفتوح خزاين«نام  به آثار ديگر وي. کند ميبيان  .م  ۱۲۸۸- ۹۰ در سال سرجو کنار رود

  .مهم هستند اجتماعي و فرهنگي شرق هند در شناخت تاريخ »اعجاز خسروي«و 
نوشته شد، . م ۱۳۲۶که در سال ) .م ۱۳۵۱-۱۳۰۱(الملوک  اثر تاج »االنس بساتين«

 از درباريان »لملوکا تاج«. اجتماعي و فرهنگي هند است اثر مهم ديگري در زمينه تاريخ
) .م  ۱۳۵۱-۱۳۲۵( محمد بن تغلق و دبير خاص) .م ۱۳۲۵-۱۳۲۰( الدين تغلق غياث
 الدين توسط محمد بن اغلق و شکست غياثبنگاله وي شاهد فتح مناطق بيهار و . بود

  .بود ).م ۱۳۲۸-۱۳۲۰( بهادر شاه
 که) .م ۱۳۱۰متولد ( اثر عصامي) .م ۴۹-۱۳۴۸تاليف در سال ( »السالطين فتوح«

عزالدين . نيز شهرت دارد، منبع مهم ديگري در تاريخ هند است »شاهنامه هندي«نام   به
اطالعات مهمي اثر اين . بود) .م ۸۸-۱۲۶۶( سپهساالر لشکر بلبن پدر بزرگ عصامي

محمد بن تغلق و وضعيت اجتماعي آن  فتح تيرهت و لکهنوتي توسط سلطان درباره
  .دهد ميدوران 

دين برني که نديم سلطان محمد بن تغلق بود نيز از نظر تاريخي مهم آثار ضياءال
فتاواي «، ).م ۵۹-۱۳۵۸تاليف ( »تاريخ فيروز شاهي«ي ها نام  به او سه کتاب. است
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تاريخ فيروز شاهي منبع مهمي در . تاليف کرده است »ثناي محمدي«و  »جهانگيري
  .اند ده کردهتاريخ هند است و مورخان ديگر نيز از اين کتاب استفا

درباره دو هيئت  تفصيل به شمس سراج عفيف اثر »تاريخ فيروز شاهي«کتاب 
بيان ) .م  ۱۳۸۹-۱۳۵۱( تغلق فيروز شاه نگر توسط سلطان لکهنوتي و جج به اعزامي

اثر  »فتوحات فيروز شاهي« قرن چهاردهم عبارتند از  به متعلق دو اثر ديگر. کند مي
 فتوحات اثر اول درباره. اثر مؤلفي نامعلوم »شاهي سيرت فيروز«فيروز شاه تغلق و 
زندگي اجتماعي و فرهنگي آن دوران  مورد است که مطالبي نيز در سلطان فيروز شاه

  .کند بيان مي
مکتوبات که توسط حاکمان مسلمان  منابع مهم ديگر نيز وجود دارند که عبارتند از

بسياري از نسخ . ثر ابن بطوطه و غيرها »رحله«، ها اند، آصفيه، تذکره نوشته شدهبنگاله 
که بايد در  ي مختلف وجود دارندها و مدارس، مسجد و کتابخانه ها خطي در خانقاه

  .مورد آنها تحقيق کرد
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