
  ٩٠  قند پارسي

  رواج زبان فارسي در کشمير
  چهاردهم و پانزدهم نوقردر 

      الد ين  شرف به                     ّ سهروردي ترکستاني ملق ب عبدالرحمنسيد  چهاردهم                در نيمة او ل قرن 
نام او مربوط  به استقرار حکومت اسالمي در کشمير محض که شاه بلبل  به و معروف

شخص در تفکر  اين.                                              ّ     است، همچون ستارة درخشان در افق اين سرزمين تجل ي کرد
محض با نفوذ و تبليغ و راهبري او حاکم . وجود آورد  به                   ّ مردم کشمير گردش کل ي

                                      ً     گفتند، از دين بودايي رو گردانيده، رسما  دين  او را رينچن نيز مي که رتنجو، کشمير
توان همچون آغاز حقيقي سلطنت اسالمي  ين دوره را ميادر واقع . ١اسالم را قبول کرد

 که اند دين اسالم نقل هم آورده  به دربارة وجه گرايش رينچن. ي نمودف            در کشمير معر 
  :مختصر آن بدين طريق است

در  که کشمير آمد، او در کنار درياي جهيلم جاي گرفت  به شاه وقتي که بلبل
شاه  باري سحري زود رينچن با شنيدن اذان بلبل. ساحل مقابل آن قصر رينچن واقع بود

چنان روح رينچن را نوازش » اهللا اکبر«شنيدن صداي . ماز ديدبيدار گشت و او را سر ن
پس . او پرسيدصحبت شد و از مذهب  او هم  با شاه رفته، اختيار نزد بلبل او بي که کرد

اين دين ايمان   به هايش رينچن                                                  از آشنايي با تعاليم عالي دين اسالم و رفع شک  و گمان
 ./ه ٧٢٦سال   به مطابق»          تاب محم ديطلوع آف«.                               آورد و سلطان صدرالد ين نام گرفت

  .٢.استدين اسالم    بهروي آوردن رينچن  تاريخ. م ١٣٢٤

                                                   
1. Parmu R. K., History of Muslim Rule in Kashmir, Delhi, p. 80. 

  ؛٧٠رياض، محمد، احوال و آثار و اشعار ميرسيد علي همداني، ص   .٢
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دنبال او نه  به ،                                                دين اسالم گرويدن و سلطان صدرالد ين نام گرفتن رينچن به پس از
اي از اعيان و اشراف کشمير دين اسالم را قبول                                     تنها اهل خانواده و خويشاوندان و عد ه

تعداد  که                        سعادت اسالم مشر ف گرديدند  به کشميريان نيز از ارها تننمودند، بلکه هز
  .١هزار نفر نوشته است ١٠                        آنها را مفتي محم د سعادت 

حکومت اسالمي را در اين  که باشد                                     سلطان صدرالد ين او لين حکمران کشمير مي
  .فتياسرزمين برقرار نمود و حکومت هند در کشمير خاتمه 

 نه و ، نفوذ اسالم در کشمير خصوصيت اجباري نداشتشود طوري که معلوم مي  به
مردم با راه ضرب شمشير و اشغال کشور، زورآوري و خونريزي و مقابلت شديد   به

غلقيه بود، تدر آن زمان تحت سالطين  که راه هندوستان ازبراي نفوذ عقايد بيگانه و نه 
ن واقعة مهم هيچ عنصر اي. شد وارد، بدون جور و ستم آميز صلح         ً          بلکه کامال  مستقيم و 

  ّ         حت ي از قرن  که خارجي در برنداشت، بلکه نتيجة اوضاع داخلي نامساعد کشمير بود
در اين زمان . داشت ادامه پانزدهمد و اين احوال تا آغاز قرن بونزل ت به رو يازدهم

ديگر مناطق هندوستان شمالي خيلي  به کشمير از لحاظ اقتصادي و اجتماعي نسبت
و . ٣خيلي سست جريان گرفت اينجاجامعة فئودالي در   به روند گذر. ٢دعقب مانده بو

در کشور امنيت و آسايش را برقرار  که اي بودند                              مردم کشمير در جستجوي چنين قو ه
  .کردهموار را اين صورت حال براي گسترش اسالم در اين سرزمين راه . نمايد

تقسيم جمعيت  اسالم  هب                                   هاي مهم  گرايش اهالي هندومذهب کشمير يکي از عامل
نمايندگان  که در اين زمينه بود. شود نيز محسوب ميکاست و طبقات مختلف   به

 دين هندويي اعتراض نموده، بهي طبقاتهاي پاييني براي نجات يافتن از استبداد  طبقه
  .٤آوردند دين اسالم روي مي  به

 تنها با آمد بلبل    ام ا بودکشمير با مسلمانان چند قرن پيش آغاز يافته  تعامالت هاگرچ
هرچند  که                        ّ     ين نکته را نيز بايد تذک ر دادا. شاه در کشمير حکومت اسالمي استقرار يافت
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زودي   به مناطق ديگر هندوستان ديرتر انتشار يافت، ولي  بهدين اسالم در کشمير نسبت 
چنين چنين از هند  اي از ههيچ گوشدر  که چنان وسعت پيدا کرد در اين قلمرو آن

  .ستتي برخوردار نيوسع
ماه عنان حکومت را در دست  ٧سال و  ٢ که                          پس از وفات سلطان صدرالد ين

در دورة حکمراني او در حکومت کشمير مقام بلندي داشت و  که داشت، شاه ميرزا
نام سلطان   به شده، هاي بين خودي پيروز باالخره وزير سلطان گشته بود، در مبارزه

سلطان  .١آغاز شدحکمراني ساللة شاهميري  ست وتخت کشمير نشر ب      الد ين شمس
 دوبعد بيش از  من.                                                     الد ين در دورة حکمراني خود پراکندگي مملکت را برهم داد شمس
  .٢نمايندگان خانوادة شاهميري در کشمير حکمراني نمودند) ١٥٦١-١٣٤٩(قرن 

ود وقوع پيوست، ور  به در دورة حکمراني شاهميريان که         هاي مهم ي يکي از واقعه
براي تعليم و  که کشمير بود  به عارفان زيادي از نقاط مختلف آسياي مرکزي و ايران

                                    ّ                     اين سرزمين قدم گذاشتند و مردم اين خط ه را مورد هدايت قرار  به تبليغ دين اسالم
                                       امثال مير سيد علي همداني، مير محم د علي  هاي عارفان بزرگ      ً        خصوصا ، فعاليت. دادند

ن عراقي در ترويج و گسترش کامل دين اسالم در اين سرزمين     الد ي مير شمس و همداني
  .تأثير فراواني داشت

. زبان فارسي در کشمير نيز زمينة خوبي فراهم آورد سترشفعاليت اين عرفا براي گ
 خود که ترويج و گسترش کامل دين مبين اسالم در کشمير زبان و ادبيات فارسي  اب همزمان

  .گشت، خيلي تکامل يافت اين سرزمين محسوب ميوسيلة تبليغ فرهنگ اسالمي در 
                                                           مردم کشمير تا اين زمان با زبان فارسي آشنايي داشتند، ام ا در  که         ّ     مورد تذک ر است

هاي مسلمان و ورود عارفان بزرگ، سخنوران و دانشمندان  نتيجة حکمراني سلسله
ة خاص و عام حلق  به نفوذ زياد پيدا نموده،در اين سرزمين زبان فارسي  ،زبان فارسي

درآمد، در محافل ادبي محبوبيت تمام پيدا کرد و بتدريج همچون زبان کارگزاري و علم 
زمان  در کهسنسکريت  زبان. دست آورد  به و ادب مقام زبان فرهنگي کشور را

                                                   
1. Smith V. A. The Oxford History of India, p. 279. 

2. The Oxford History of India, p. 278-279. 
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در زمان حکومت  وارد اين سرزمين شد و) اول ميالديسدة (حکمراني کنيشکه 
عين در عهد سالطين شاهميري زبان رسمي اين هاي کشمير و براي يک دورة م راجه

دره، سامديوه، سرايان کشميري چون کشيمين ها سخن طول قرندر و  ١سرزمين بود
چريه و ديگران اثرهاي  ، بهمهه، انندهوردهنه، ابهينوگوپته، بهسکر، سامننده، اتپلکلهنه
جاي خود را ، ندبود اين زبان تأليف نموده  به بهاي ديني و فلسفي و علمي و ادبي گران
زبان سنسکريت جاي خود ) ١٣٧٣-١٣٥٤(      الد ين  در زمان سلطان شهاب. فارسی داد  به
  .٢زبان فارسي داد به را

موقعيت خيلي  اينجادر     ام ا گشتهکشمير وارد  ١٤تنها در قرن  زبان فارسي هاگرچ
و گ                    ّ                         قرن گذشته از اين خط ه آن قدر عالم و شعر فارسي ٦قوي پيدا نمود، در طول 

گسترش زبان فارسي . تاريخ چنين ادوار پربار معنوي را کم در خاطر دارد که برخاستند
هاي کشمير آن را چون زبان علمي و    ّ       حت ي پنديت که بلندي رسيد به      ّ           و تجل ي آن آنچنان

 که همچنان. زبان فارسي نوشتند به ادبي اختيار نمودند و بعضي کتب ديني خود را هم
. ناميدند مي »ران صغيريا«گفتند، کشمير را  مي »غزنين خرد«و  »اصفهان ثاني«الهور را 

خواجه  قول  به .سبب نيست اين افتخار فقط نصيب کشمير شده است و اين بي
  :عبدالحميد عرفاني 

وسيلة تدريس و تعليم زبان خارجي   به      ّ يک مل ت که تر نظير دارد در تاريخ دنيا کم”
  .٣“يادگار گذارد  به ها رزش مثل کشميريرا ياد بگيرد و در آن زبان آثار پرا

مير سيد علي همداني،  مانند عرفاي بزرگ سعي و کوششه طوري که تأکيد شد، ب
 که                         الد ين عراقي و ديگران بود                                            سيد جالل الد ين، مير محم د علي همداني، مير شمس

  .           ّ                          مردم اين خط ه را مورد هدايت قرار دادند
        ّ                       تمام مبل غان ديگر اسالم در کشمير   به تمير سيد علي همداني نسب که بايد گفت

. رود شمار مي  به هاي روحاني اين سرزمين ترين شخصيت بزرگاز تر است او  معروف
                                                   

- ١٠٥هاي هند،  ، ادبيات خلقسيريب ريکاو؛ ٢٨٩ ، ص                          ،سروري، عبدالقادر  .١
  .١٢٨، ص زبان کشمير ايران صغير يا تذکرة شعراي پارسي ،عبدالحميد خواجه  عرفاني،  ؛١٢٦

  .٤٣، ص                           .٢
  .٤٧زبان کشمير، ص غير يا تذکرة شعراي پارسيايران ص  .٣
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 که   ّ          غف اراف نوشته .ع. شخصيت او اعتقاد عظيم داشتند به ها مردم کشمير در همه زمان
قول  به سبب نيست، زيرا و اين بي .١“نامند را رهبر بزرگ کشمير مي علي همداني”

  .٢“خلقي را مريد خود ساخت”کشمير رفته،  به دانشمند ايراني مهدي درخشان او
) ه  ١٣٧٢سال (        بار او ل . کشمير سفر کرده است  به مير سيد علي همداني چندين بار

نفر خويش و اقربا و مريدان و شاگردان وارد  ٧٠٠            الد ين همراه  در عهد سلطان شهاب
آن وقت . اقامت داشت آنجاآمد و چهار ماه در  پور فرود      الد ين کشمير شد، در محلة علي

بنا بر سعي مير . غلق جنگ عظيمي برپا بودت                       الد ين و سلطان فيروزشاه  ميان سلطان شهاب
      الد ين  براي برقرار نمودن صلح در شهر فيروزپور با سلطان شهاب که سيد علي همداني

                        ب تا مرز سرهند تحت تصر ف مالقات نمود، کار با صلح انجام يافت و واليت پنجا
  .٣                الد ين محم د درآمد شهاب

در زمان سلطان ) ه ١٣٧٩سال (کشمير  به                              مسافرت دو م مير سيد علي همداني
در ) ه ١٣٨٤سال (        بار سو م . سال طول کشيد ٥ تا ٢                      الد ين صورت گرفت و مد ت  قطب

  :نويسد صوص ميسلطانزاده در اين خ .م. است و بس اين ديار تنها چند روز توقف نموده
گفت ميرزا حيدر چهل  به سال و ٦سيمياناف مير سيد علي همداني .ا.به عقيدة ا”
 .سال در کشمير زندگي کرده است ٣مري کشميري  هاعظم ديد خواجه  قول  به روز و

و مشاهدة دليل و  از مقايسه… اند ناصحيحي راه داده  به فکر ما هر سه مؤلف هم  به
 که اي آمدن ممکن است چنين خالصه  به ر سيد علي همدانيهاي سفر و زندگي مي سنه

  .“سال اقامت ورزيده ٥هاي آن  در کشمير و مضافات
ابيات ذيل کشمير   بهمير سيد علي همداني سفر اول  مناسبت  به               سيد محم د خاوري

  :را سروده است
ــي ــر ســيد عل ــدان مي ــو    شــه هم ــرد نک ــبعه ک ــيم س ــير اقل   س

ــ  شد مشرف ز مقـدمش کشـمير   ــدايتاه ــهر را ه ــو ل آن ش   ج

                                                   
  .٦٤زبان کشمير، ص  ايران صغير يا تذکرة شعراي پارسي  .١
  .٨٣سرايان همدان، ص  بزرگان و سخن  .٢
  .١٧٣، ص٢ تاريخ حسن، ج  .٣
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ــاريخ مقــــدم او را   يـــابي از مقـــدم شـــريف او    ســــال تــ
                   ّ  گذرانيده، سلسلة مرت ب  آنجامير سيد علي همداني چندين سال حياتش را در 

      ّ                                  وي مبل غان و واعظان متعدد را تعليم داده، . وجود آورد به عرفاني را در اين سرزمين
شناس  تعليمات اسالم اب د، تا مردم راکر نقاط گوناگون کشمير ارسال مي به آنها را
 تأسيسها  شاگردان مير سيد علي همداني در سر تا سر کشمير خانقاه و مدرسه. نمايند
يک مسجد کالن  آنجا                   ُ                          چنانچه، سعيد محم د ق ريشي در بهجاره مقيم گشته، . نمودند

 انجا                                               الد ين عطايي در موضع شيرپرگنه سکونت نموده، در هم سيد جالل. ختسا
کارهاي تبليغاتي  به حضرت سيد کمال در درپنشهر. درواج داليمات اسالمي را تع

امر مير سيد علي همداني  ه       الد ين ب                 الد ين و سعيد فخر حضرت مير رکن. مشغول گشت
  .در موضع آونپور سکونت نمودند

مير سيد علي  .١دکرمير سيد علي همداني در کشمير کتابخانة بزرگ خود را تأسيس 
. داشتاين ديار نفوذ مذهبي بسيار افراد ن سالطين و بزرگان و ساير همداني بي

.                         الد ين از مريدان او گشتند                  الد ين و سلطان قطب سلطان شهاب، حکمرانان کشمير
      الد ين  سلطان قطب. نگر مسجد جامع بنا کرد             الد ين در سري توصيه او سلطان شهاب  هب

با شنيدن او . آورد جا مي  به دل و جان مرش را باواکرد و ا رهنمايي او عمل مي هنيز ب
سرزمين کشمير با امراي مملکت براي پيشوازش از  به خبر ورود مير سيد علي همداني

سلطان .                                                                         شهر بيرون رفته، در محلة علي الد ينپور منزل شاياني براي اقامت او تهيه نمود
، از رفت خدمتش مي  به                                         الد ين با اخالص و آداب محب ت و ارادت هر روز قطب

. آورد اجرا مي به هاي او را ها و توصيه گشت و همة نصيحت ور مي هايش بهره صحبت
در  که کرد، کنار گذاشت و از دو خواهر تا آن زمان بر تن مي که لباس هندواناو 

ها و مرکزهاي  بنا بر فرمايشات او مدرسه .٢اند، يکي را طالق داد ازدواج وي بوده
                                     از آن جمله، او لين مدرسة اسالمي با نام . يس شدتعليمي اسالمي در هر ده تأس

هاي عربي و فارسي  علوم اسالمي و زبان آنجادر  که نيز بناکردة اوست» القرآن ةسمدر«

                                                   
  .٣٧تاريخ اعظمي، ص  .١
  .١٧٣، ص ٢ تاريخ حسن، ج  .٢
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ارشاد و  به    ً           قبال  هندو بود و که در مدرسة مذکور شيخ سليمان. شد درس داده مي
 ه ظاهر نموده بود،   توج » قرآن«آموزش   به دين اسالم رو آورده  به هدايت شاه همدان

  .شناخته شد» قرآن«                                                  تحصيل پرداخت و پس از آن همچون يکي از مفس رين نامور   به
                                             در آن زمان در شهر و دهات مهم  کشور بنياد گشت،  که در مدارس متعدد ديگري
  .١تعليم زبان فارسي آغاز گرديد

ان آداب سلط.               الد ين عطا نمود سلطان قطب  کاله مبارک خود را بهعلي همداني سيد 
تا آخر سلطنت خانوادة  سر خود نهاد و اين عنعنه به جا آورده، آن را به قبول آن را

شاه کاله علي همداني در  با خواهش سلطان فتح که تا آن دمي. يافت شاهميريان ادامه
  .٢نهادند سر مي به ، سالطين شاهميري کاله او را)١٥١٦(کفن او پيچانيده شد 

مير سيد علي همداني در کشمير اقامت داشت، بين او  هک نيم سالي و در ظرف دو
شد و در پرتو هدايت او برهمنان کشمير  و برهمنان کشمير مباحثه و مناظره برگزار مي

  .آوردند دين اسالم روي مي  به گروه، گروه
شرافت دانشمند و عارف نامور مير سيد علي همداني و عرفاي ديگر   به کشمير را

ارشاد اشتغال   به                      مد تي در کشمير زيستن و. اند رفان شناخته                  همچون مهد تصو ف و ع
تربيت و رشد  مهد      ّ     اين خط ه را  چهاردهمداشتن مير سيد علي همداني از قرن 

از بس که فضاي معنوي کشمير از فيض و رايحة . هاي عرفاني ممتاز گردانيد شخصيت
عالوه بر غزل . ي شد                                               ّالوجودي معطر گشته بود، ناگزير در آيينة شعر متجل  عرفان وحدت

 »بحرالعرفان« که هاي عارفانه عرض وجود کردند ها و داستان و قصايد عرفاني مثنوي
افضل سرخوش،      محم د »نور علي نور«عبدالوهاب نوري،  »العرفان عين«اکمل بدخشي، 

                  حب ي، مثنوي عرفاني  »القلوب تنبيه«                     شيخ محم د چشتي راده و  »کنزالعشق«و  »         عد ت اللقا«
  .از جملة آنهايند »اکنندن« بدخشي گبي ضوع محلي گفتة کاملدر مو

                                                   
  .٤٢، ص؛ تاريخ اعظمي٤٤- ٤٣ ، ص                           .١
زاده،  ؛ سلطان٧٣.؛ احوال و آثار و اشعار ميرسيد علي همداني، ص٢٠٦محمد اقبال، ص . غفّاراف ع  .٢

  .١١-١٠زبان کشمير، ص  ؛ ايران صغير يا تذکرة شعراي پارسي٢٤ سرسخن، ص ،جهاخو ماهر



  چهاردهم و پانزدهم نورواج زبان فارسی در کشمير در قر  ٩٧

کشمير  به ١٣٧٢وقتي مير سيد علي همداني در سال  که شايان يادآوري است
سعيد نام   شاعري بهتشريف آورد، شعر فارسي در اين دوره رواج يافته بود، چون 

ت فارسي در                      ام ا رواج زبان و ادبيا ١                                      محم د خاوري تاريخ ورود او را منظوم ساخت
-١٣٧٣(      الد ين  ، قطب)١٣٧٣- ١٣٥٤(      الد ين  شهاب که آن نيز وابسته بود به کشمير
و ديگر ) ١٤٧٠- ١٤٢٠(العابدين         ً    و خصوصا  زين) ١٤١٨-١٣٨٩(، سکندر )١٣٨٩

اندازه                             زبان و ادبيات فارسي توج ه بي  به پرور شاهميري دوست و ادب سالطين علم
همچنين، اهل علم و . خرج دادند به عي فراوانيداشتند و براي گسترش آن در کشمير س

مانند هرات، مرو، بغداد و سمرقند و  به از مرکزهاي اسالمي آن دوره که ادب فارسي را
از تشويق و حمايت سالطين . نمودند کشمير نهادند، تقدير و پذيرايي مي  به بخارا رو

ان علم و ادب از گروه نمايندگ پرور کشمير برخوردار شده، گروه شناس و ادب سخن
نب کشمير رهسپار شدند و وجود آنها بر زندگي اجتماعي و جا آن اطرافورارود و 

  .٢فرهنگي مردم تأثير عميق گذاشت
                                     الد ين زبان فارسي چون زبان رسمي دولتي  محض در دورة حکمراني سلطان شهاب

زبان فارسي در مدارس ديني در برابر تعليم علوم مذهبي تدريس . اعتبار زياد پيدا کرد
 راجع. نمايند اندازه ظاهر مي مسئلة ترويج زبان فارسي اهميت بي به امرا که گواه آن بود

. اند ها نظرات خويش را دانشمندان و مورخان ارائه نموده اين مسئله نيز در سرچشمه  به
زمان ارتقاي زبان و علم و ادب فارسي ”         الد ين را  عبدالقادر سروري عهد سلطان قطب

 شعر و ادب عالقة وافري داشت و  به که همت اين سلطان به .نامد مي ٣“در کشمير
 که دارالعلومي. ها برپا گرديد ها و مدرسه و خانقاه گفت، کتابخانه فارسي شعر هم مي  به

 سرزمينگاه اساسي علم و ادب فارسي در اين  تعليم نوزدهمد، تا قرن دااو تشکيل 
  .٤رفت شمار مي  به

                                                   
  .٥٢فارسي سرايان کشمير در دورة پيش از تيموريان، ص  ،رياض، محمد  .١

2. Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir, p. 12-19. 
  .٤٤ ، ص                           .٣
  .همان  .٤



  ٩٨  قند پارسي

نزديک اين که سبب   به که در عهد سلطان سکندر مدرسة اسالمي تأسيس يافت
                     در آن مدرسه مير محم د . نام مدرسة مسجد جامع مشهور گشت هب مسجد جامع بود

                                 الد ين کاشي، موالنا سيد حسين منتقي               ّ                      ّ     علي بخاري، مل ا محم د يوسف کشميري، مل ا صدر
کشمير  به همراه امير کبير هب که            الد ين مدهوش در آن دوره جمال. ندداد و غيره درس مي
  .١دنموتأسيس » الوثقي ةعرو«نام  بهاي  آمده بود، مدرسه

 صد ترين دورة تاريخ پنج درخشان”آن را  که العابدين دورة حکومت سلطان زين
و گسترش هاي ترويج  اند، يکي از بهترين دوره ناميده“ سالة حکومت اسالمي در کشمير
حيث  به در اين دوره زبان فارسي. رود شمار مي  به زبان و ادبيات فارسي در کشمير

 در دوران حکومت او علم و ادب در اين سرزمين. زبان رسمي کشمير مقام کسب کرد
 که نويسد سيد عبداهللا مي يدانشمند هند. طور عموم پيشرفت قابل مالحظه نمود  به

کرد، دربارش  ل علم بود و از ارباب علم قدرداني ميفياض اه”سلطان زين العابدين 
مطالب علمي   به ايشان راجع  اب همواره گهوارة علماي هندو و مسلمان بود و بيشتر

  .٢“کرد بحث و مناظره مي
 در رواداري و دلچسپي”العابدين  سلطان زين که اين معني نگاشته است  به الحسن محب

  .٣“شاه پيشرو بود قلي قطب           کبر و محم دشعر و ادب و قدرداني اهل سخن از ا  به
                            ً           داراي طبع موزون بوده، بداهتا  اشعار ناب  که پرور پناه و سخن اين سلطان فرهنگ

نشر و ترويج زبان و   به العاده                              طريق جد ي و با شور و حرارت فوق به سرود، نيز مي
فارسي  زبان گسترشاو در   سهمشک،                                           ادبيات فارسي در اين سرزمين توج ه نمود و بي

 اثر منثور فارسي نيز گواهيانتساب دو . و زبان رسمي شدن آن بزرگ استدر کشمير 
نزديک (او در نوشهره  که دارالعلومي. باشند ترويج زبان فارسي ميدر  اعتبار او  به

براي . ت زبان فارسي و عربي در کشمير گشتعبنياد نمود، مرکز اشا) نگر سري
العابدين از ايران و آسياي مرکزي سخنوران و  پيشرفت اين دانشگاه سلطان زين

                                                   
  .۴۵ص ،                            .١
  .٢٨ادبيات فارسي در ميان هندوان، ص   .٢

3. Kashmir under the Sultans, p. 255. 



  چهاردهم و پانزدهم نورواج زبان فارسی در کشمير در قر  ٩٩

 دعوت او از هرات  هب که از جمله، مولوي کبير. دانشمندان زيادي را دعوت کرد
                     ّ  شيخ اسماعيل کبروي، مل ا  .١کشمير آمده بود، رياست اين دانشگاه را بر عهده داشت  به

      الد ين  مال                        ّ                 ّ                 ّ   پارسا، سيد حسن منتقي، مل ا احمد کشميري، مل ا حافظ بغدادي، مل ا ج
                                      ّ                                  خوارزمي، مير علي بخاري، موالنا بصير، مل ا يوسف راشدي و ديگر اهل علم و ادب 

  .٢اند زمان از استادان اين دانشگاه بوده
 مقصد  هده، بداالعابدين براي دانشجويان کتابخانة بزرگي تشکيل  سلطان زين

عربي و هاي فارسي و  زبان ه      ّ                   هاي خط ي کتب ادبي و ديني ب دست آوردن نسخه  به
  .٣فرستاد امراي ايران و افغانستان و گجرات و سند مي به سنسکريت هديه هاي زيادي

           فارسي توج ه   به بهاي سنسکريت نشر و ترجمة آثار گران  به که العابدين سلطان زين
نمايندة علم  ٢١توسط . تأسيس کرد) دار العلوم به     ّ متعل ق(»       ّ    دارالت رجمه«اي داشت،     ّ خاص ه

بودند، با »    ّ    الت رجمهدار«اعضاي  که نفر عالم سنسکريت ١٠ربي و و ادب فارسي و ع
. زبان فارسي برگردانيده شدند به اثرهاي برجستة مدنيت قديم هندوها ،فرمان سلطان
ها حماسة    ّ                          مل ا احمد کشميري با کمک پنديت، العابدين    ّ              الش عراي دربار زين    ً     مثال ، ملک

 سامديوه را »گراس سريت کته«کلهنه،  »نيترنگي راج«، داستان تاريخي »رتهابهامه«بزرگ 
  .٤فارسي ترجمه شدند به ها و ويدها نيز شستره. فارسي ترجمه کرد  به

 اين نکته نيز که شدند زبان سنسکريت ترجمه مي به از ديگر طرف، آثار فارسي نيز
يوسف «   ً                          مثال ، مورخ مشهور کشمير شريوره . تأثير نماند ترويج زبان و تفکر فارسي بيدر 
جواهرلعل نهرو . ٥)١٥٠٥(زبان سنسکريت درآورد   به جامي را عبدالرحمني »زليخا و

همچون خدمت بزرگ او در ترويج ادبيات فارسي در  را العابدين اين اقدام سلطان زين
  .٦قلم داده است  به کشمير

                                                   
 ,Tikku, G. L. Persian poetry in Kashmir (1339–1846)؛ ۵۹ ، ص                           .١

Berkelly, p.16.  
  .۶۳ص  ،                           .٢

3. Kashmir under the Sultans, p. 73. 
  .٦٤- ٦٣ص  ،                          ؛٤٥٦ شاه صاحب، ص بلبل ،شاه سعادت، مفتي محمد  .٤
  .۶۲ص  ،                           .٥
  .٣٨٤ شاه صاحب، ص بلبل  .٦



  ١٠٠  قند پارسي

در اين دوره زبان فارسي بين هندوان کشمير نيز رواج کامل يافت و در اين راه 
زبان فارسي زبان  که خواست او مي. خرج داد  به لعابدين کوشش زياديا سلطان زين

 که هايي يکي از اقدام. در کشمير سکونت داشتند که غيرمسلمان نيز باشد مردممعاشرت 
مدرسه داخل   به که را ها پنديتهاي  او بچه که ده عملي گرداند، اين بودجا ايناو در 

داد و پس از اتمام تعليم براي  آنها ماهانه مي به زير سرپرستي خود گرفته، به شدند، مي
  .١کرد                   هاي خوب هم مقر ر مي ايشان منصب

ها خدمات  براي ترويج زبان فارسي در کشمير پنديت که يادآوري است به الزم
تحصيل و آموزش زبان و ادبيات   به ها نخست پنديت. اند سامان رسانيده به اي شايسته

  ّ         حت ي تا عهد . زبان فارسي آشنايي داشتند  به از زمان قديم ها پنديت. فارسي گام برداشتند
در زمان . ٢زدند اين زبان آزادانه حرف مي  به که هايي کم نبودند            الد ين پنديت قطب

. زبان فارسي بوده است به       ّ              ّ   يادبهت ه از او لين مصن فاننام  هندويي بهالعابدين  سلطان زين
 بنا .٣زبان کشميري ترجمه نموده بود به را از سنسکريت» شاپرک جين«او همچنين، 

دانست و آن را با  ياد مي فردوسي را از »شاهنامة«      ّ  يادبهت ه  «ريخ فرشتهات«معلومات   به
  .٤زبان هندي ترجمه هم کرده است به         ّ کرد و حت ي صداي دلپذير قرائت مي

سي فار  به در آن که                                                  العابدين براي تعليم علم طب  دارالشفا نيز بنياد کرد سلطان زين
رسالة  که                                                 طبيب مشهور زمان محم د ابن احمد ابن يوسف ابن الياس. شد ده ميداتعليم 
در تمام هندوستان اشتهار داشت، در اين مدرسه مشغول  »کفاية مجتهديه«اش     طب ي

  .٥تدريس بود
سالطين شاهميري در بنياد مساجد و  که اين اعمال و ديگر کارهايي بهنظرداشت 
آنها در رواج اسالم و قبول آن در کشمير  که بگوييمکه دهد  ن مياند، امکا مدارس کرده

  .اند و در برابر آن در گسترش زبان فارسي در اين سرزمين سهم زيادي داشته
                                                   

  .۶۶ص  ،                           .١
  .٢٨ ادبيات فارسي در ميان هندوان، ص  .٢
  .Persian poetry in Kashmir, p. 16؛ ٢٨ ، صهمان  .٣
  .۱۵۶ص  ،                           .٤
  .۵۶ص  ،همان  .٥
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او با نهايت . العابدين در عهد خود زبان فارسي را زبان رسمي قرار داد سلطان زين
از اين لحاظ، در دربار  .تشويق و حمايت شعرا و ادباي فارسي کوشيد  به وسعت قلب

        ّ                           مانند مل ا احمد کشميري، مولوي کبير،  او سخنوران مشهور و دانشمندان معروف زمان
  ّ                        ّ           ّ           ّ           ّ          ّ             مل ا پارسا، موالنا قادري، مل ا ضيايي، مل ا نديمي، مل ا فصيحي، مل ا جميل، مل ا احمد رومي، 

، موالنا سيد          ّ                              الد ين، مل ا علي شيرازي، موالنا حسين غزنوي   ّ               ّ     مل ا محم د رومي، مل ا نور
            الد ين بيهقي  سيد، ناصر                                 ّ                       محم د منتقي، مل ا حافظ بغدادي، موالنا جمال الد ين، قاضي علي

  :که مري در اين مورد نوشته هاعظم ديد خواجه  . و ديگران جمع شده بودند
العابدين فضال و شعراي بسيار در کشمير بودند، چه از  در عهد سلطان زين”

  .١“دان اين شهر   ّ                   ّمول د واليت و چه از متول 
شعر فارسي در کشمير بيشتر رونق ) ١٥٨٩-١٥٦١(ها  در دورة حکمراني چک

سالطين شاهميري براي ترويج ) ١٤٧٠(العابدين      ّ                       البت ه، پس از وفات سلطان زين. گرفت
هاي  ند، ولي ناسازگاريپرداختها  تأسيس مدرسه بهو تشويق زبان و علم و ادب فارسي، 

سال  ٣٠شاهان چک در کشمير تنها . اين کار باقي نگذاشتداخلي فرصت کافي براي 
پايان بعضي از حکمرانان                                                     حکمراني نمودند، ولي در اين مد ت کوتاه بر اثر توج ه بي

-١٥٧٠(شاه  ، علي)١٥٧٠-١٥٦١(شاه  طبع اين سالله، امثال حسين شاعر و موزون
سرپرستي آنها  علم و ادب فارسي، قدرداني و به )١٥٨٦-١٥٨٠(شاه  و يوسف) ١٥٧٩

شعراي بسياري را در دربار خود پرورش دادند و با کوشش  که از اهل علم و سخن
. شعر و شاعري در کشمير رواج کامل پيدا نمود و شان زبان و ادبيات فارسي اندازه بي

 از کساد بازار علم و فن در کشمير »ريخ حسنات«معلومات   به تکيه باعبدالقادر سروري 
  :نويسد رسيد، افسوس خورده، چنين مي نظر مي  به العابدين سلطان زينپس از وفات  که

گستري طبع عالي داشت  در سخن که شاه چک پس، در عهد چکان حسين”
و پرورش و قدرداني سخنوران بسياري را کرد، حرفة شعر و سخن اندک 

  .٢“رواج يافت

                                                   
  .٤٩ تاريخ اعظمي، ص  .١
  .۷۴ص  ،                            .٢



  ١٠٢  قند پارسي

ندين ، چ١از بس که شاهان چک مذهب شيعه را در کشمير رسميت داده بودند
مذهب از ايران و آسياي مرکزي جانب کشمير رخت سفر  سخنور و دانشمند شيعه

    ّ                      ّ             ، مل ا محم د امين مستغني، مل ا عيني، بابا    ّ          ّ                     مل ا نامي، مل ا مهري، موالنا مير علي. بربستند
اسحاق قاري و ديگران از  خواجه  حسن قاري،  خواجه         ّ    ميرم بز از،  خواجه  داوود خاکي، 

  .روند شمار مي  به ن دورهشعراي معروف اي
زبان ) ١٦-١٤هاي  قرن(همين طريق، در دورة حکومت مستقل مسلمانان کشمير 

کار  به فارسي رواج کامل يافته، نه تنها براي امور مذهبي و علمي و اداري و دولتي
  .ظهور رسيد  به بها اين زبان آثار گران به هاي مختلف ادب رفت، بلکه در زمينه مي

     تصر ف   اب عدي نفوذ زبان فارسي در کشمير باز هم بيشتر گرديد و اينهاي ب در قرن
در اين دوره زبان فارسي در کشمير . اين قلمرو از جانب تيموريان هند ارتباط قوي دارد

هاي حيات علم و فرهنگ مقام استوار پيدا  وقت بيشتر رواج يافت و در تمام رشته از هر
زبان فارسي نيز در کشمير  که ادبي فارسيانه بود همين انکشاف محيط اب در رابطه. نمود

  .اوج اعالي خويش رسيد  بهو  خيلي ترويج يافته
تاريخ اين قلمرو رابطة قوي داشته، ورود  به همين طريق، زبان فارسي در کشمير

اين   به هاي فارسي راه تأثير زبان فارسي را نيز داري نژاد و دولت هاي فارسي خاندان
                                                                ام ا رکن مهم و اساسي انتشار زبان فارسي در کشمير راهنمايي اسالم در . منطقه باز نمود
زبان صورت          ً                                    آن اساسا  با زبان فارسي و از جانب فاضالن فارسي که باشد اين منطقه مي

  .گرفت مي
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