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٢٥ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

*دكتر نرگس جابري نسبفصلنامة مطالعات شبه قاره

ان و ادبيات فارسياستاديار زبدانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران جنوب1388سال اول، شمارة اول، زمستان

)25-56:صص(

 ايرانيان به هندمهاجرت

چكيده
ست بلكـه متـضمن     اجايي جغرافيايي و يك حركت جمعي       هبيك جا تنها  مهاجرت نه   

اعي و فرهنگي نيز هست و مستقيم يا غيرمستقيم تابع موازين و قـوانين              اي تحرك اجتم  گونه

.كلي حاكم بر جامعه است

يـك پديـده مهـاجرتي      بر اساس   ،از نظر سياسي در طول هزار سال نهاد حكومتي هند         

 سالطين دهلي و دكن، گاهي ترك، گاهي افغان و زماني نوادگان تيمـور              .شكل گرفته است  

بـومي و مهـاجر اداره      هاي غير ستگاه حكومتي به وسيله شخصيت    داغلب  و مغول بودند و     

.شدمي

 در سده هـشتم مـيالدي    كهكندمهاجر ايراني روايت مي   اولين گروه هاي    تاريخ درباره   

از ايران راهي هند ) پارسيان(پس از انقراض حكومت ساسانيان و گسترش اسالم، زرتشتيان         

ز ورود و گـسترش اسـالم در شـبه قـاره،             مختلف چه پيش و چه پـس ا        در دوران .شدند

ها و شـرايط    به سبب موقعيت  . كردندايرانيان از طبقات مختلف به اين سرزمين مهاجرت مي        

ها گاه به صورت انفرادي و گاه به صورت گروهـي و جمعـي صـورت                 مهاجرت ،مختلف

.گرفتمي

Emil: nargesja@yahoo.com*

7/8/88:                                   تاريخ پذيرش14/3/88: تاريخ دريافت
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مهاجرت ايرانيان به هند ٢٦

اب، حملـه اعـر    -1. تـر بـوده اسـت     هـايي از تـاريخ بـيش      ها در دوره  اين مهاجرت 

.هاي عصر صفويه سياست-4 تهاجم مغوالن، -3هاي غزنويان،  يورش-2

.اول، اهل علم و قلم بودنـد      ي  دسته  . 1:  از ايران به هند مهاجرت كردند       كه هاييگروه

بودند كه به طمع جاه و مقام به اين ديـار كـوچ       نيز  كساني  .3،  گروه دوم، عرفا و صوفيان    .2

.كردند

عللي .1: اند از كه عبارت . استي براي مهاجرت ايرانيان به هند ذكر شده         داليل متعدد 

عللي كه ايرانيان را وادار به      .2. كردكه ايرانيان را به رغبت و اختيار به سوي هند روانه مي           

.كردمهاجرت مي

.، هندوستاناعراب، غزنويان، مغوالن، صفويه مهاجرت، :كليد واژه ها

مقدمه
جايي جغرافيايي و يك حركت جمعي سـت بلكـه متـضمن        هبيك جا نها  تمهاجرت نه   

اي تحرك اجتماعي و فرهنگي نيز هست و مستقيم يا غيرمستقيم تابع موازين و قـوانين                گونه

تنگاتنـگ  ي عالوه با شرايط و روابـط موجـود در آن رابطـه     هب. كلي حاكم بر جامعه است    

انگيزد تا بـراي دسـت يـافتن بـه          د را برمي  هاي مختلف، افرا  تفاوت شرايط در محيط   . دارد

زندگي بهتر يا براي فرار از شرايطي نامساعد،        

.اقدام به مهاجرت كنند

ــاره  ــصادي، ي شــبه ق ــد از نظــر اقت هن

. فرهنگي و سياسي سرزمين مهاجرپذيري بـود  

هاي طبيعي و ثروت موجود در      فراواني نعمت 

ان آريايي را به آن    ماين سرزمين، نه تنها مهاج    

؛ جا كشاند و درهمان مأخـذ سـاكن سـاخت         

هاي اقوام مختلف براي كسب ثروت يـا غـارت          بلكه از آن زمان به بعد مكرر شاهد يورش        
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٢٧ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

رفت صنعت دريـانوردي، هنـد سـرزميني رويـايي بـراي        تا جايي كه با پيش     ،ايمهند بوده 

ظر اجتماعي و فرهنگـي نيـز هنـد از    از ن. ها درآمده بود و مانند آن  ماژالن كريستف كلمب، 

قديم محل برخورد افكار و روابط گوناگون اجتماعي بوده و در هيچ سرزميني به اندازه اين                

)1379:198، ارشادفرهنگ.(ديار تنوع فرهنگي و قومي وجودنداشته است

 سرزمين عجايب   ،شبه قاره «: نويسدشهريار نقوي در مقاله مفصلي درباره هند چنين مي        

توان سرزمين صد دستار، صد گفتـار و صـد رفتـار نيـز           و آن را مي    ،تنوع و تضادهاست  و

)138: 1353،نقويشهريار(.»ناميد

ي يـك پديـده     بر اسـاس     اصوالً   ،از نظر سياسي در طول هزار سال نهاد حكومتي هند         

 سالطين دهلي و دكن، گـاهي تـرك، گـاهي افغـان و زمـاني                .شكل گرفته است  مهاجرتي  

هاي غيربـومي و    دستگاه حكومتي به وسيله شخصيت    اغلب   تيمور و مغول بودند و       نوادگان

.شدمهاجر اداره مي

13دوم قـرن    ي  نيمـه   (الدين بلـبن    مراسم دربار غياث  ي  محمد قاسم هندوشاه درباره     

سيستاني، غوري، سـمرقندي،    ] سرباز[در روز سواري، پانصد     ... «:نويسدچنين مي ) ميالدي

ب شمشيرهاي برهنه بر دوش نهاده به وضع مهيب، پياده به هـاي و هـوي در                 كرد، لر و عر   

بـه طـرز    ] را[رفتند و مجلس جشن را نيز به تكلـف آراسـتي و ايـام نـوروز                 ركاب او مي  

)75: 1ج،1884هندوشاهبنقاسممحمد. (»پادشاهان عجم بسر بردي

دوره هاي تاريخي مهاجرت ايرانيان به هند
 مختلفـي كـه در طـول        هايدر بين گروه  

 ايرانيـان   ،انـد تاريخ به هنـد مهـاجرت كـرده       

پيوندهاي فرهنگي و   . اندموقعيت خاصي داشته  

هـاي تـاريخي    اجتماعي بين دو كـشور ريـشه      

اولــين تــاريخ دربــاره . عميقــي داشــته اســت

روايـت   گونـه    يـن امهـاجر ايرانـي     هاي  گروه
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مهاجرت ايرانيان به هند ٢٨

 ساسـانيان و گـسترش اسـالم،        در سده هشتم ميالدي پـس از انقـراض حكومـت          . كندمي

.از ايران راهي هند شدند) پارسيان(زرتشتيان 

ويژه در فارس و خراسـان رفتـه رفتـه          ه  رفتار مسلمانان با مزديسنان در عصر اموي ب       «

داري از همين خاطر بود كه گروهـي از آنـان در پـاس   فرسا گرديد و به    آميز و طاقت  اهانت

دين نياكان خود، زاد و بوم ديرين را رها كردند و از دژ سنجان در خواف نيـشابور بيـرون                    

پيش گرفتند و سـرانجام در  را جا راه جزيره هرمز     نخست به قهستان خراسان و از آن       ه،آمد

شـصت سـال    .هي ديار هند شـدند     خليج فارسي را   راهنشيني در گجرات از     پي يافتن كوچ  

دينـان  كه اين نخستين دسته مهاجران در گجرات امنيت يافتند، جمعي ديگر از به           پس از آن  

دارنـد، و   به آنان پيوستند و نوادگان اين مهاجران هنوز در هند آيين نياكان خود را پاس مي               

)34: 4جانوشه،حسن. (دارندشهرت به پارسيان

پس از اسالم، زرتشتيان ايراني به تعداد قابل توجهي         «: نويسدو شهريار نقوي چنين مي    

به شبه قاره مهاجرت نمودند و در آن مملكت مصدر خدمات شاياني بـه جوامـع بـشري و                  

)72: 1353،نقويشهريار.(»علم و دانش گشتند

ها پيش از اين گروه، روحانيون زرتشتي براي تبليـغ          ن معتقدند كه سال   ابرخي از محقق  

مهاجرت بـه آن ديـار در ذهـن         ي  ا بازرگاني به هند رفته بودند و از آن زمان انگاره            دين ي 

ها پيش از مهـاجرت  قرن«: نويسددكتر تاراچند در اين باره چنين مي   . ايرانيان نقش بسته بود   

هاي زرتشتي به گروهي زرتشتيان كه به دنبال انقراض حكومت ساسانيان صورت گرفت، مغ     

هـا در   افزايد ايـن  وي مي . ردند و در تاكسيال و مولتان پيرواني داشتند       كهند رفت و آمد مي    

.»زمان امپراتوري آشوكا به شبه قاره آمدند و رسم پرستش آتش و خورشيد را انتشار دادند               

)10ـ3 : 1343،تاراچند(

هاي مختلف چه پيش و چه پس از ورود و گـسترش اسـالم در شـبه قـاره،             در دوران 

ها و شـرايط    به سبب موقعيت  . كردند مختلف به اين سرزمين مهاجرت مي      ايرانيان از طبقات  

ها گاه به صورت انفرادي و گاه به صورت گروهـي و جمعـي صـورت                 مهاجرت ،مختلف

.گرفتمي
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٢٩ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

 اعـراب،   ي  حملـه  -1. تـر بـوده اسـت     هايي از تاريخ بـيش    ها در دوره  اين مهاجرت 

.هاي عصر صفويه سياست-4الن،  تهاجم مغو-3هاي غزنويان،  يورش-2

ي اعـراب بـه ايـران و انقـراض سلـسله      ي حملـه  ي  در نتيجـه    :اعرابي   حمله   -1

ساساني، جمعيت بزرگي از زرتشتيان ايراني      

راهدوم قـرن هـشتم مـيالدي از         ي  در نيمه   

ابتـدا  . دريا و خشكي به شبه قاره كوچيدند      

ديگـر  بعدي در    سده هاي در گجرات و در     

ـ   د پراكنـده شـدند و جمعيـت        شهرهاي هن

.پارسيان هند را به وجود آوردند

پس از تسخير هند به وسيله محمد بـن         

ي هـاي آغـازين سـده       قاسم ثقفي در سال   

تري از  هشتم ميالدي و راه يافتن گروه بيش      

.هاي فردي و گروهي ايرانيان به هند فزوني يافتها و مهاجرتمسلمانان به آن ديار كوچ

در پي حمالت و فتوحـات سـبكتگين و محمـود غزنـوي در             :غزنويانهاي   يورش -2

) يـازدهم مـيالدي  ( پنجم هجري يسدهو اوايل ) دهم ميالدي( چهارم هجري   يسدهاواخر  

هـا  به دنبال اين مهـاجرت    . جمعي ايرانيان صورت گرفت   هاي دسته   يكي ديگر از مهاجرت   

ـ     مناطق  ي  اميران و سربازان غزنوي براي حفظ و اداره          ويـژه در   ه  مفتوحه در سرزمين هند ب

شهرهاي الهور، مولتان و سند ماندگار شدند و الهور را به عنوان پايتخت خويش برگزيدند               

.جا گرد آوردندو سربازان بسيار در آن

هفـتم  ي سده و تاز و كشتار هراس انگيز مغوالن در ربع اول     تاخت: تهاجم مغوالن  -3

 محل رشد و اشاعه زبان و ادبيات        سدهخراسان را كه بيش از سه       ) سيزدهم ميالدي (هجري  

جمعي از اهل قلم و هنر به خـاك و خـون غلطيدنـد و               . فارسي بود، يكسره ويران ساخت    

رهاي همـسايه و گـاهي دورتـر كـوچ          ها راه فرار را پيش گرفتند و به كشو        بسياري از آن  

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


مهاجرت ايرانيان به هند ٣٠

.گـر فارسـي زبـان بـه هنـد كوچيدنـد           هزاران دانشمند، نويسنده، هنرمند و صنعت     . كردند

)165: ارشادفرهنگ(

بـه  ها تقريباً به صورت پيوسته ادامـه يافـت و جريـاني             ها و مهاجرت  پس از آن كوچ   

.ادامه يافتسده آرام و مستمر از ورود ايرانيان در هند شكل گرفت و تا يك نسب

هـاي ناسـنجيده    گاهي شرايط پرآشوب زمانه و زماني هـم سياسـت         : عصر صفويه  -4

گفته شده  .بوده است به سرزمين هاي ديگر     عامل مؤثري براي مهاجرت آرياييان      ،  پادشاهان

است پس از به حكومت رسيدن اكبرشاه در سرزمين هند، مركز شعر و ادب از اصفهان بـه                  

 صـفويه بـه دو       ي در دوره «:گويدالشعراي بهار در اين باره چنين مي      ملك. دهلي منتقل شد  

علت، جمع بسياري از ارباب ذوق و كمال و شوق، مهاجرت را بر ماندن در ايران رجحـان                 

يكي به دليل بعضي رفتار حكام صفوي بود و  . ها به هند رخت كشيدند    تر آن نهادند و بيش  

هـا از شـاعر گرفتـه تـا واعـظ و            راين بـسياري از آن    بناب. ديگري طمع و انتجاع اين افراد     

زيرا پادشـاهان  . نويسنده و هر هنرمندي كه توانست از ايران بگريزد، به سوي هند روانه شد        

دانستند و از هوش و     شهري و همزبان خود مي    تيموري، ايران را وطن خود و ايرانيان را هم        

زباني و مداحي، درباريان گويي و خوش  ذلهها هم در دربار با ب     آن. بردندها لذت مي  ذوق آن 

در اين زمان شعر و شاعري به زبان فارسي در دهلي بيش از اصفهان              . ساختندرا خشنود مي  

الـشعراي ملـك (.»كردندويژه كه پادشاهان صفوي به زبان تركي صحبت مي        هرواج داشت، ب  

)1170-71: 3ج،1381بهار،

گروه هاي مختلف مهاجران
تـوان بـه    هايي از ايران به هند مهاجرت كردند؟ مي       ين سؤال كه چه گروه    ابه  در پاسخ   

:ن اشاره كرداسه گروه از مهاجر

 اختناق حاكم يـا     دانشمنداني كه به سبب جو    ،   اهل علم و قلم بودند     ي نخست دسته  .1

به سبب اختالفات مذهبي موجود در سرزمين ايران و شهرت آزادانديـشي نـسبي در ديـار                 

.رت را به جان خريدند و راهي آن سرزمين شدندهند، رنج هج

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


٣١ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

هـا را بـه    آن،اي بودند كه عناصر فلسفي و فكـري گروه دوم، عرفا و صوفيان شيفته   .2

 گـرايش   يدنياي اسرارآميز و پر راز و رمز هند دعوت كرد و يا برخي ديگر كه به واسـطه           

.ند مهاجرت كردنددربارهاي سالطين هند به اسالم جالي وطن كردند و به سرزمين ه

سوم كساني بودند كه به طمع جاه و مقام به اين ديار كوچ كردند و برخـي                 ي  دسته  .3

.از اينان به مقامات باالي دربار و به دنبال آن به ثروت سرشاري هم دست يافتند

شاعران. الف
شـاه  بابر.دي از ايران به هند مهاجرت كردندسرايان متعدها به هند، سخنبا هجوم مغول

در دربار بابر چنـد شـاعر       . گذاري كرد با فتح الهور، امپراتوري مغول را در هندوستان، پايه        

هـاي  الدين و مال شهاب به خـاطر تنـوع شـكل          زينشيخ  ايراني نيز بودند كه در ميان آنان        

.شعري مورد تحسين بودند

از خدمت شـاه طهماسـب بـه هنـد، گروهـي از            )  ق 963-937(پس از رفتن همايون     

قزلباشان در هند كار و منصب واال يافتند        . شاعران و سران قزلباش به همراه او به هند رفتند         

و گذشته از دهلي، الهور، لكهنو، اگرا، گول كنده، گلبرگه، بيجاپور، احمدنگر، تته، جونپور،             

احمدآباد، پنجاب و كشمير و نقاط ديگر هند مركـز شـكوفان شـعر و شـاعري و ادبيـات                    

عرفي، نظيري نيشابوري، ظهوري ترشيزي، طالب آملي، :  شاعران بزرگي مانند  .فارسي گشت 

)298: 1350،يكتاييمجيد(.كليم و صائب بدان ديار روي آوردند

تـرين انگيـزه و     چنان رواج يافت كه سـاده     در اين دوران مهاجرت شاعران ايراني آن      

گـو از ايـران و   سـي پـس شـعراي فار  . توانست شاعري را راهي آن سرزمين كنـد علت مي 

النهر به هندوستان روي آوردند، پادشاهان تيموري آنان را چنان نواختند كه برخي از              ماوراء

)21: 1384، عباسحسنسيد(.الشعراي دربار شدندها ملكآن

بـسياري از پادشـاهان     : انـد كـه   در بسياري از كتب تاريخي عصر سالطين هند آورده        

سـرايي و   اي در سـخن   كه به گونـه   اند بل  و ادب دوست بوده    مسلمان هند، نه تنها هنرپرور    

گـويي  به همين سبب پيوسته اهل قلم بـراي مـدح     . بديهه گويي و رقت ذوق، دستي داشتند      
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مهاجرت ايرانيان به هند ٣٢

. انـد آوردهآسوده به دربار هنـد روي مـي       مرفه و   يك زندگي   به  شاه و درباريان و دستيابي      

ها را به هند     آن ،داشتند و حتي گاه خود    يها را گرامي م   قدم آن رانان هم م  پادشاهان و حكم  

.اندكردهدعوت مي

محمد قاسم هندوشاه در تاريخ فرشته ضمن شرح دوران پادشاهي محمود شاه بهمنـي              

 داشته است و در عهد او شعراي عرب و عجـم بـه       هم نشيني كه وي با علما     و اشاره به اين   

و پشيمان شدنش را به طور مـشروح  گيري او  ماجراي دعوت حافظ و تصميم ؛انددكن آمده 

) 302:  1جهندوشاه،بنقاسممحمد(.بيان داشته است

دوم سده هفـتم هجـري از ايـن         ي  الدين بلبن در نيمه   دعوت سعدي توسط پسر غياث    

در «:نويـسد  تاريخ فرشته در تعريف از شاه ابراهيم حاكم شرق هند مـي            مؤلفِ. دست است 

و دانشمندان ايران و توران كه از آشوب جهان پريشان          عصر وي فضالي ممالك هندوستان      

)306-305: 2ججـا، همـان (.»بودند به داراالمان جونپور آمده و در مهد امن و امان غنودند           

 تمامي اين شاعران جذب دربار يا دستگاه شاهان و شاهزادگان و درباريان تيموري و               تقريباً

.سيدندها به بهره رمغولي شدند و از خوان نعمت آن

نويسندگان. ب
شاهان مغول از ايـران بـه هنـد مهـاجرت     ي بسياري از نويسندگان سرشناس در دوره     

هايي كه بـراي    كوشش. نويسان از اين جمله هستند    نويسان و تذكره  مورخان، فرهنگ . كردند

ادبيات و زبان فارسي در شبه قاره       ي  هاي فارسي در پهنه     هاي شعرا و فرهنگ   نوشتن تذكره 

.ند و پاكستان صورت گرفته، گواه اين امر استهي 

هنرمندان. ج
بـسياري از خطاطـان     ي  توجه خاص سالطين هند به فن خطاطي باعث مهاجرت عده           

طراز اول ايران به آن ديار گرديد و در آن سرزمين مورد سرپرستي مربيـان ايـن فـن واقـع                

به وجود آمده بود، بـه وسـيله         سيزدهم ميالدي در ايران      سده ي خطّ نستعليق كه در     . شدند

)51: 1353نقويشهريار (.نويسان مهاجر ايراني در هندوستان رواج يافتخوش
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٣٣ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

از كردنــد، هركــدام از آنــان چنــدين نفــرســالطين بــابري از فــن خطــاطي اســتقبال

هندوستاني را كـه در خطـاطي يكتـاي روزگـار بودنـد بـه اعطـاي               نويسان ايراني و  خوش

نويسان قابل توجهي از نقاشان و خوش     ي  در دربار اكبرشاه، عده     . نمودند سرفراز   ه ها خطاب

آنـان حقـوق مكفـي    ي بـه همـه    . به نوشتن و تزيين و تهذيب كتب فارسي اشتغال داشتند         

ـ هاويژه هنگام برگزاري جشنه بـ ها در مواقع مختلف  گرديد و آنپرداخت مي ه هـا،  صل 

)51: همان(.نمودند دريافت ميهاهها و خطاب خلعت،انعام

تـوان نـام    نوازندگان و نقاشان را هم مي     مانند  گروهي ديگر از هنرمندان مهاجر ايراني،       

چنان. اند دربار بوده بگيرِ حقوق ،تر آنان هم مانند نويسندگان و شعرا و خطاطان        برد كه بيش  

هان بهمنـي   و استاد حسين قزويني از نوازندگان مـاهر دربـار پادشـا           كه استاد زمان گيالني   

.اندبوده

علما. د
دهد كه برخي از مهاجران ايراني كه مقيم دربارهاي دهلـي و            سناد تاريخي گواهي مي   اَ

اند همين مهـاجرين طـب      گفته. دكن بودند، در طب سنتي آن زمان تجربه و شهرت داشتند          

 بـيش  هـاي رفـت  در آن سرزمين به پيش     اندكه به شبه قاره هند و پاكستان برده          را اسالمي

.تري نايل گرديد

ه به كارهاي طبابت و معالجه گماشـت      را  پادشاهان مغول هند بسياري از پزشكان ايراني        

 طبيـب دربـار اكبرشـاه در    ،الملك گيالنيحكيم عين« :نويسدمؤلف تاريخ فرشته مي   . بودند

)253 : 1جهندوشاه،بنقاسممحمد (».نموده استمي» يد بيضا«تداوي 

صوفيانعرفا و . ه
به شبه قـاره    را  بازرگانان دريانورد عرب اسالم     

94-93(هايمحمد بن قاسم در سال    . وترد كردند هند

سند را گشود و نفوذ خود      ي  دروازه  ) م712-711/ق
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مهاجرت ايرانيان به هند ٣٤

ي ااي از مترجمان و قرّ    دوم هجري عده  ي  ه  از سد . لتان و پنجاب غربي گسترش داد     ورا تا م  

ه ابوحفص بن صبيح االسدي البصري يكي از تابعين و محدثان سـد           . قرآن به هند راه يافتند    

)125: يكتاييمجيد (.ق به هند رفت.ه126 دوم از راه بلوچستان در سال ي

محمود به سومنات حمله كرد و سـپاهيانش از منـصوره بـه             ) م1205/ ق 416(در سال   

قريب به يـك صـد و پنجـاه         . نين رفتند و در منصوره و مولتان به تبليغ خود ادامه دادند           غز

 و در بخش جنوبي پنجاب آيين       كردسال بعد سلطان معزالدين محمد سام مولتان را تصرف          

. اهل سنت را به اجرا آورد

سـده ي   /  قمـري   پـنجم هجـري    ي سـده ي   رسد كه تصوف در نيمه      چنين به نظر مي   

اولين صوفي كه در آن نـواحي سـكني         .يالدي در اطراف مولتان نضج گرفته است      يازدهم م 

توان گفـت كـه فتوحـات    مي. الدين كازروني از مردم كازرون شيراز است      گزيد شيخ صفي  

 اين منطقه و شهرهاي آن در دنيـاي آن روز     ي محمود غزنوي در مولتان سبب شد كه آوازه       

هاي دست نخورده و    ي يافتن مريد و تبليغ، سرزمين     بپيچد و صوفيان در صدد برآيند كه برا       

در هند آيين حنفي رايج بـود و        . جا به تبليغ و فعاليت مشغول شوند      بكري را بيابند و در آن     

بخـش مـذهبي بـشمار      هاي مـردم الهـام    فكران مسلمان و توده   تر صوفيان براي روشن   بيش

دانستند و معتقد بودند كه     وي مي صوفيه در هند رسالت خود را تأمين سعادت معن        . رفتندمي

، سـبحاني توفيـق ( .در ازاي حكومت سياسي، حكومت معنوي به آنان تفويض شده اسـت        

1377 :178-180(

 هـم در روسـتاها و هـم در    ، پهنـاور اي پيچيده است، اين پديده در هندِ تصوف پديده 

بـوده اسـت كـه    عمق تأثير و مقبوليت آن در ميان مـردم چنـان   . شهرها ريشه دوانده است   

اوچ، ناگور و سيهلت را به صورت شـهري درآورده اسـت، تعـداد              : نواحي روستايي مانند  

هـا تـأثير عمـده در مـسايل سياسـي، اجتمـاعي و اقتـصادي         ها بسيار زياد و خانقاه    خانقاه

تصوف در سطح بسيار گسترده عنايتي به نمادگرايي بذل كرد و بخـش عمـده آن                . اندداشته

. تصوف از اين نظر هم به زبان فارسي خدمتي شايان كرده است       .  فارسي بود   شعر درناگزير  

كوشـيدند،   آن هم مـي    ه ي مشايخ صوفيه نه تنها در زمينه اسالمي فعال بودند بلكه در اشاع           
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٣٥ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

اي در كالبد پژمرده را به سوي اسالم كشاندند و جان تازه    ) تيموريان هند (كه مغوالن   چنان«

)183: جاهمان.(»آن دميدند

غزنويان به شبه قاره راه يافت، يكـي از صـوفياني   ي تصوف از سوي ايران و در دوره    

جا رخت كشيد، ابوالحسن علي بن عثمـان هجـويري صـاحب            نه آ كه از طريق غزنويان ب    

 ق به الهور آمد و اولين اثـر عرفـاني فارسـي             431وي در سال    . است» كشف المحجوب «

 از او صوفيان ديگر بدان سـرزمين روي آوردنـد و بـه              پس. منثور را به شبه قاره هديه كرد      

اي به آموزش تعليمات صوفيان پرداختنـد و بـا سـخنان و دسـتورهاي خـود                 گونه گسترده 

.هزاران تن را جذب تعاليم خويش كردند

م است كه گسترش اسالم و تصوف در شبه قـاره، در اصـل در گـروِ                اين حقيقت مسلّ  

سوي مرزها آمدند و با تكيه بر تعليمات خود، به آرامـي و             نخستين مهاجراني بود كه از آن       

كيـومرث  (.هاي الزم پرداختنـد ها به آموزش  هاي تبليغاتي در كنج خانقاه    به دور از جنجال   

)116-115: اميري

هايي كه در ايران به بار آورد، بسياري از صوفيان راهي   مغول و ويراني  ي  پس از حمله    

الـدين  خواجـه معـين   : ماننـد . ا به نشر افكار خود پرداختنـد      جسرزمين هند شدند و در آن     

، شيخ فريدالدين   ) ق 627متوفي  (، شيخ بهاءالدين زكرياي مولتاني      ) ق 633متوفي   (چشتي

، شيخ ابوعلي قلنـدر    ) ق 695متوفي  (، قاضي حميدالدين ناگوري   ) ق 664متوفي  (گنج شكر 

، )ق725متـوفي   ( دهلوي   يدين اوليا ، شيخ نظامال  )ق725متوفي  ،  پتيالدين پاني شيخ شرف (

متـوفي  (، شيخ جالل مخدوم جهـان گـشت         )ق757متوفي  (شيخ نصيرالدين چراغ دهلوي     

و شـيخ   )  ق 824متـوفي   ( نقـي    ، مخدوم شاه  ) ق 808متوفي  (، شيخ نور قطب عالم      )ق790

). ق825متوفي (محمد گيسو دراز 

در سرزمين هندوسـتان سـهم      زبان فارسي   ي  صوفيه در تبليغ اسالم و ترويج و اشاعه         

ها از نزديك با مردم آن كشور تماس داشته و به تبليـغ ديـن               بسيار بزرگي دارند، چون آن    

ها به نقاط مختلف هندوستان مسافرت كرده و پيغـام اسـالم را بـه               پيروان آن . پرداختندمي
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مهاجرت ايرانيان به هند ٣٦

.انـد تـه پرداخهاي فارسـي نيـز مـي      رساندند و گاهي غير از تقرير به تأليف كتاب        مردم مي 

)55: 1343، نقويعليرضا(

 هنگاميه ايران بار ديگر دچار يورش تيمور گرديد، هفت صد نفر سـيد              م1383در سال   

تيمور قصد داشت سـادات علـوي همـدان را كـه در آن              . از همدان به كشمير كوچ كردند     

 به  به همين علت اين گروه صوفيان     . تاريخ نفوذ و قدرت آشكاري داشتند، قلع و قمع نمايد         

يـا  » اميركبيـر «رهبر اين گروه، صوفي به نام مير سيد علي همداني ملقب به             . هند پناه بردند  

جـا  الدين حاكم آن  بار به كشمير رفته و سلطان شهاب      وي پيش از آن دو    . بود» علي ثاني «

قدم اين مهاجران را گرامـي داشـت و         سلطان كشمير م  . از مريدان ميرسيد علي همداني بود     

تري از ايران به    جريان كوچ و جذب مهاجران بيش     ي   زمينه مناسبي براي ادامه      اين وضعيت 

)212-213: ارشادفرهنگ (.هند گرديد

گرفتن سلسله هاي  مهمي چون سهرورديه، چـشتيه و          گسترش تصوف در هند و شكل     

. خوانـد اين طريقت را به هند فـرا مـي        ي  غيره كانون جاذب ديگري بود كه سالكان شيفته         

از صوفيان به صورت فردي و برخي ديگر بـه صـورت گروهـي راهـي ديـار هنـد                    برخي  

هـاي دربـاري بـه آن ديـار فراخوانـده           برخي از صوفيان هم به دعوت شخصيت      . شدندمي

.شدندمي

الـه  اول قرن نهم هجري پسر شاه نعمـت ي اند كه سلطان احمدشاه دكني در نيمه   آورده

. اله نوه خود ميرنوراله را به دكـن فرسـتاد         شاه نعمت  ماهان به هند دعوت كرد و        ازولي را 

گويند ميرنوراهللا به ايـران بازگـشت و        بعضي مي «: نويسدمؤلف تاريخ فرشته در اين باره مي      

بـن قاسـم محمد(.»گويند توفيق برگشتن نيافت و در خاك دامنگير دكن فوت شد          بعضي مي 

)329-328: 1جهندوشاه،
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٣٧ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

لشكريان. و
هنگامي كه تيموريان هند بر ايـن       

سرزمين پهناور مسلط شدند، به سـبب       

چنين توجهي كه به ايرانيان داشتند هم     

مهـري پادشـاهان صـفوي      به دليل بي  

نسبت به برخي از ايرانيان، گروهي بـه        

ــ ــد مه ــدهن ــسياري از . اجرت كردن ب

ــاجرين در رده ــف  مهـ ــاي مختلـ هـ

 قابل توجهي را در دربـار بـه          هاي هايي را بر عهده گرفتند و حتي مقام       حكومتي، مسئوليت 

نويسنده، هنرمند، حكيم و حتي سپاهي و لـشكري          و    شاعر ،در بين اين گروه   . دست آوردند 

 هم از ايران    جنگ آوران  بسياري از    اهل ذوق و قلم،   غير از هنرمندان و     . شدفراوان ديده مي  

در تاريخ هند ذكـر شـده،       كهچنان.  دربار شدند  مستقيم جذب به هند رفتند و مستقيم يا غير      

هـاي دستگاهدرگريخدمات نظامي هاي مختلف شمار قابل توجهي از سربازان ايراني در رده       

)140: ارشادفرهنگ(.حكومتي به كار مشغول بودند

؛كـرد  اعظم هند سلطنت ميبخشكه بر دهلي و  ) ق685-664(ي بلبن   در زمان پادشاه  

 عالم از اصـحاب سـيف و        يهزبده و نخبه و خالص    ... « : در تاريخ فرشته چنين آمده است     

عديل و نظير نداشتند در درگاه او       قلم و سازنده و خواننده و ارباب هنر كه در ربع مسكون           

)75: 1جهندوشاه،بنقاسممحمد(.»جمع شده بودند] بلبن[

 به هندمهاجرتيل دال
كيومرث اميري اين علـل     . استداليل متعددي براي مهاجرت ايرانيان به هند ذكر شده          

: كندو عوامل را به دو دسته تقسيم مي
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مهاجرت ايرانيان به هند ٣٨

ماننـد فراوانـي    . كـرد عللي كه ايرانيان را به رغبت و اختيار به سوي هند روانه مـي             .1

اسالم، هنرپروري سالطين و امراي مـسلمان       ي  زرگاني، اشاعه هاي مناسب با  ها، زمينه نعمت

.و احراز مقامات دولتي

ثبـاتي اوضـاع    امثال نابـساماني و بـي  ،كردعللي كه ايرانيان را وادار به مهاجرت مي    .2

گيـري پادشـاهان و حكـام محلـي،         مغوالن، سخت ي  سياسي، اجتماعي و اقتصادي، حمله      

 ادب و تعصب شديد مذهبي برخي سالطين صـفوي و           توجهي سالطين صفوي به شعر و     بي

)108، 1374: كيومرث اميري(.» بودسلجوقي

ي در دوره «: اسـت كـه   هاي فكري ايرانيان در اين زمينـه معتقـد        مؤلف تاريخ نهضت  

صفويه به دو سبب جمع بسياري از ارباب ذوق و كمال و شوق و حـال، مهـاجرت را بـر                     

گيرييكي سخت . تر آنان به هندوستان رخت كشيدند     يشماندن در ايران رجحان نهادند و ب      

 سياست و روحانيت را يك كاسه       ،دست شده دولت و فقها كه با دولت هم      ي  هاي متعصبانه 

مـاده  آ موجب شد تا گروهي كه براي تحمل آزار و ضرر و بـازجويي و تقيـه                  ؛كرده بودند 

.نبودند از ايران خارج شدند

 ضعف و شكـستگي ديـرين و اشـتغال دولـت بـه              ديگر طمع و منفعت طلبي به سبب      

ديگـران هاي پي در پي و تقرب يك دسته از علما يعني فقيهان و محدثان بـه دربـار،       جنگ

بنابراين از شاعر گرفته تا واعظ و نويسنده و هر          .  كنند گذران زندگي توانستند به خوبي    نمي

. به سوي هندوستان روانه شـد     ويژه در اوايل حال،     ههنرمندي كه توانست از ايران بگريزد ب      

زبـان خـود   وطن و هـم زيرا كه پادشاهان تيموري هند، ايران را وطن خود و ايرانيان را هم            

پايان هند و اقتضاي آب و هـوا   بردند و ثروت بي   دانستند و از هوش و ذوق اينان لذا مي        مي

گـوي و خـوش     هكشد نيز درباريان را به پذيرفتن مهمانان بذل       كه به استراحت و صحبت مي     

)35-36: 4ج،1368حقيقت،عبدالرفيع(».ساختمند وادار ميزبان و هوش

رفـتن گروهـي   «:  در بيان داليل مهاجرت به هند معتقد است كه  »با كاروان هند  «مؤلفِ

كه علل ديگري توجهي شاهان صفوي به شعر و شاعري بوده بل   قاره نه از بي   از مردم به شبه   

هاي مذهبي شاه طهماسب، فتور     گيريج شاه اسماعيل اول، سخت    داشته است، از قبيل خرو    
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٣٩ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

ارباب مناصب در زمان شاه اسماعيل ثاني و قتل عام شاهزادگان كه مـروج شـعر و مربـي                   

هاي پياپي ازبكان، هجوم عساكر روم به دفعات، دعوت شـاهان هنـد از              شاعران بودند، فتنه  

 گريز از تهمت و بدمذهبي، قلع و قمـع          ايشان، همراهي سفيران ايران، رنجش و ناخرسندي،      

آزردگي از خويشان يا    ) لر، تركمان، تكلو، افشار   (سران طايفه خود در عهد شاه عباس اول         

شهريان، درويشي و قلندري، پيوستن به آشنايان و بستگان خود كه در آن سامان مقـام و          هم

ـ   سفارت، تجارت، سياحت، عياشي و خوش      ؛منصبي داشتند  ازگاري روزگـار،   گذراني، ناس

ـ    گذشته از اين  .يافتن به دربار   راه  و پيدا كردن كار   خـصوص آنـان كـه بـا        هها مردم هند ب

معاني،گلچيناحمد(.نهادند ايشان را ارج مي    ؛ايرانيان اتحاد مذهب و اشتراك زبان داشتند      

) پنج:  1ج، 1369

الطين مسلمان هنـد    كننده دربار س  هاي خيره ها جاذبه به هر حال چه علت اين مهاجرت      

هـاي عرفـان و تـصوف كـه     باشد كه شعراي فراواني را به آن سرزمين كشيد و چه جاذبـه           

 درويشان هنـد كـشانده      ن را به خلوتِ   نا آ ؛اي بر گردن شاعران مفتون و شيفته انداخته       رشته

ران عصر، شاعران و مهـاجران      است و چه ظلم و جور حكام و چه رنجش شاعران از حكم            

ياها كرد و به اين طريق در دهلي دربار بزرگتري ايجاد شد كه نبايـد          ؤ سرزمين ر  يهرا روان 

. كه دربار اصلي ايران و مركز اصلي زبان و ادب فارسي بود  آن را دربار دوم ايران ناميد، بل      

كـه  گفتند و حـال آن     در دربار اصفهان پادشاه و خاصان درگاه به زبان تركي سخن مي            ؛چه

.كردندهلي، شاه و درباريان به زبان فارسي گفتگو ميدر دربار سالطين د

 در هنديگ ايرانتجلي فرهن
هاي فرهنگ ايراني در هند كامالً جلوه 

و تجزيه و تحليل عناصر فرهنگي. استآشكار 

هاي ميانه، تسلط ادبيات مسلمانان در سده

كند و اين به  را بر منطقه ثابت ميفرهنگي ايرانيان

خاطر مهاجرت شمار زيادي از ايرانيان طبقه 
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مهاجرت ايرانيان به هند ٤٠

گرچه كه دهند شواهد تاريخي گواهي مي.فكر به اين ديار بوده استمتوسط و روشن

ها بوده اما فرهنگ ايراني بر ها و مغولقدرت سياسي و حكومتي معموالً در دست ترك

كنند وجود برخي عناصر فرهنگ ايراني در كه اشاره ميبه طوري . دربار تسلط داشته است

هاي آغازين سلطنت مسلمانان به دليل مهاجرت ايرانيان نبوده، بلكه تركان هند، در دوره

ايراني قرار ژرف فرهنگرفتارشان تحت تأثيروكه به اين سرزمين بيايند، انديشهپيش از اين

)200-199: ارشادفرهنگ(.داشته است

مقدمه به برخي عوامل كه در انتـشار و تـرويج فرهنـگ ايرانـي در هنـد نقـش              با اين   

.اي داشتند، اشاره مي كنيمعمده

ان ايرانيتأثير فرهنگ مهاجر.1
در طول تاريخ عناصر خارجي فراواني در فرهنگ اين جامعه وارد شدند ولي همـه در                

وم آورند و حتي در دهلي     ها به هند هج   ها و ترك  كه افغان چنان. آن حل و جذب گرديدند    

از سوي ديگر ماندن مهاجمـان و       . به سلطنت رسيدند اما رفته رفته هويت هندي پيدا كردند         

.  اسـت گذاشتهنخواهي و كم و بيش بر فرهنگ ميزبان تأثير مهاجران در آن سرزمين خواهي    

، هـاي زنـدگي اجتمـاعي هنـد    تأثير برخي عناصر فرهنگ ايراني بر بعـضي جنبـه  ي  درباره

ترديدي وجود ندارد، اما بايد گفت كه نفوذ فرهنگ ايراني ساخت اجتماعي هند را دگرگون          

كه برخي از مهاجران ايراني جذب ساخت اجتماعي هند شدند و برخـي ديگـر       نساخت، بل 

.آن به زندگي خود ادامه دادندي در حاشيه

 بر هـم نـزد، بلكـه        هجوم لشكريان غزنوي و اقوام مهاجم نه تنها تداوم فرهنگ هند را           

كـه بـر فرهنـگ      حكام مسلمان و ايرانيان مهاجر، بيش از اين       . رفته رفته در آن تحليل رفت     

. ميزبان تأثير بگذارند، از آن تأثير پذيرفتنديهجامع

پذيرد و كـم يـا بـيش آن را تحـت     جا كه مهاجر از فرهنگ جامعه ميزبان اثر مياز آن 

راهتوان تأثير فرهنگ ايراني بر ايـن جامعـه را كـه از              دهد، بنابراين نمي  تأثير خود قرار مي   

توان انتظار داشـت    از سوي ديگر، نمي   . مهاجران صورت گرفته، امري ساده يا ناديده گرفت       
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٤١ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

تـر  هاي مهاجرتي آن بسيار قوي    دي چيرگي داشته باشد، زيرا ويژگي     فرهنگ ايراني بر هن   كه  

ترين وسـيله تـراوش فرهنگـي       ن، مهم ادر گذشته مهاجر  . (از حالت تهاجمي آن بوده است     

.)اندبوده

هـاي  ن اعم از مسلمان و زرتشتي كه به هند مهاجرت كردنـد، از رسـته              اتر مهاجر بيش

وران، هنرمنـدان، شـاعران و نويـسندگان        ان، پيشه ارتشي، دولتي و گروهي ديگر از بازرگان      

تر اين نويسندگان، شاعران و ساير هنرمندان مهاجر وابسته به دربـار و دسـتگاه               بيش. بودند

كردند، از اين رو دربـار      حكومتي بودند و كاالي قلمي و كالمي خود را به دربار عرضه مي            

.ها بوده استميدان عرضه كاالهاي آن

در . انـد وقـت بـوده  ي   متوسط يا مرفـه جامعـه      ه هاي مهاجران از طبق  بخش اعظم اين    

تر به مهـاجرت  چنين اهل فن و قلم و هنر بيشه و هم متوسط و احياناً مرفّ    ه هاي گذشته طبق 

به . شدند جذب دربارهاي پادشاهان و قصرهاي بزرگان مي       نيزها   آن تربيشكردند،  اقدام مي 

ن در زنـدگي شـهري      ا ايـن مهـاجر    تـر بيشجا كه    آن نظران از بسياري از صاحب  ي  عقيده

هنـدي رابطـه    ي  شدند و با قشر مرفه جامعـه       فقط در شهرها ساكن مي     ؛پرورش يافته بودند  

گيـري از   هاي هندي تـأثير چـشم     داشتند به همين سبب هم نتوانستند در عمق زندگي توده         

)203: جاهمان (.خود باقي بگذارند

د رواج زبان فارسي در هن.2
صـرف نظـر از     . تـاريخي طـوالني دارد    ي  پيوندهاي زباني مردم هند و ايـران پيـشينه        

تـر در اثـر   رسد رواج زبـان فارسـي در هنـد، بـيش       هاي مشترك تاريخي، به نظر مي     ريشه

.ها به آن سرزمين باشدزبانها و احتماالً هجوم فارسيمهاجرت

محمود غزنوي در آن سـرزمين      ي  هزبان فارسي از هنگام تسخير هند به وسيل       «: اندگفته

رواج آن  ي  هـاي ايرانـي دامنـه     مغول و مهاجرت گروه   ي  رواج يافت و سپس در اثر حمله      

)13-17: 1354سـدارنگاني هرومـل (پادشـاهان غـوري   ي  در دوره » .تري يافت گسترش بيش 
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مهاجرت ايرانيان به هند ٤٢

ايـن  در  . جا سـاكن شـدند     از ايران به شبه قاره رفتند و در آن         يعالمان و دانشمندان بسيار   

)16-1365،15،آرياغالمعلي(. زبان فارسي تا ملتان و بنگال گسترش يافت،دوره

كنند كه نفوذ و گسترش زبان فارسي در كشمير از جمله خـدمات سـادات               روايت مي 

ميرسيد علي همداني همراه با هفت صد سيد هنرمند ايراني وارد كـشمير             . همدان بوده است  

حن شيرين و دلنشين و طبـق اسـتعداد مـردم عـادي بيـان               او حقايق دين اسالم را با ل      . شد

ن و واعظان متعدد را تربيت و تعليم        او مبلغ . گفتنمود به ظاهر به زبان فارسي سخن مي       مي

)49-48: رياضمحمد (.فرستادرا در هر ناحيه از كشمير ميكرد و سپس آنان مي

اره گسترش بيشتري يافت،   ق پانزدهم و شانزدهم ميالدي زبان فارسي در شبه        يسدهدر  

كه سلطان سكندر لودي، هندوان را مجبور به آموختن، خواندن و نوشتن زبان فارسـي   چنان

سـده سند در   ي   گسترش زبان فارسي در منطقه       )187: 1جهندوشـاه، بنقاسممحمد (.نمود

ـ . پانزده و شانزده حيرت انگيز است     هاي   تحـت  ) ق. ه 1021 تـا سـال      927(ند از سـال     سِ

خانـدان   سـپس ها بوداعقاب چنگيزخان و پسر عم ترخاناز مانروايي بازماندگان ارغون،   فر

.بر سر اقتدار آمد و سرزمين سند را مستقل ساخت) هجري قمري1196-1150 (وراكله

. انگيـز اسـت   شـگفت تي كه طي اين دوره در ادبيات فارسي نصيب سـند شـد            رفپيش

در زمـان   . يراني را به ديار خود جلب نمودنـد       شاهزادگان ارغون و ترخان علما و فضالي ا       

مدارسي براي تدريس و تكميل زبان فارسي افتتـاح         » سپاهي«شاه حسين ارغون متخلص به      

)166: سدارنگانيهرومل (.شد

قاره، زبـان فارسـي     در سراسر شبه  » راجه تودرمل «در دوران امپراتوري اكبر به فرمان       

در «: نويـسد ي مفـصلي در ايـن بـاب مـي         مقالهمهدي غروي در    .جانشين زبان هندي شد   

ها حسابيهمهكه   فارسي جانشين هندي شد و مقرر گرديد،         ]شبه قاره [امپراتوري  سراسر  

راه بـا نفـوذ    هـم )26-36 :  1350غـروي مهـدي ( .»شودداري ه گبه جاي هندي به فارسي ن    

هـاي مـذهبي    واژه.هاي عربي، تركي و فارسي در اين سرزمين رواج يافـت      مسلمانان، زبان 

هـا بـه هنـد      ي كه به وسيله ترك زبان     يها، غذاها و كاالها   لباسترعموماً عربي بودند؛ بيش   

 زبان نوشتاري، ادبي، رسـمي و       ،چنان نام تركي خود را حفظ كردند و فارسي        آمده بود هم  
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تدريج بـه صـورت زبـان نوشـتاري عمـومي           هاين زبان در كشمير و دكن ب      . ديپلماسي بود 

)206: ارشادفرهنگ (.ددرآم

كه زبان درباري   اما زبان فارسي هرگز زبان خانگي مردم هند نشد و فراگير هم نشد، بل             

گـسترش زبـان    ي  محمد تقي بهـار دربـاره     . هاي مرفه و نخبگان و اهل قلم بود       اليهزبانِ  و  

ار دهلي  رواج زبان فارسي و ادبيات و علوم در درب        «:نويسدتيموريان مي ي  فارسي در دوره  

زياده از دربار اصفهان بوده است و ظاهراً در دربار اصفهان پادشاه و خاصان درگاه به زبان                 

 شاه و دربار و حرمسرايان همه به فارسـي          ، در دربار دهلي   لياند و فرمودهتركي صحبت مي  

اند و در آن عهد زبان فارسي در هند زبـان علمـي و زبـان مترقـي و دليـل              كردهگفتگو مي 

)1170: 3جبهار،تقيمحمد (.شد و فضل و عزت محسوب ميشرافت

هاي شهرنشين نفوذ   تر در دستگاه حكومتي و برخي گروه      جا كه زبان فارسي بيش    از آن 

مـردم  اي در بين  تر رواج يابد و پايه    داشت، نتوانست فراتر از آن برود و در سطحي گسترده         

هاي عاميانه راه پيدا كرد، از جملـه نـام          باندست آورد، اما برخي از الفاظ آن در ز        ه  بعامه  

بسياري از كاالها و وسايل زندگي، عنوان، مقررات اداري و مالياتي چون به زبان فارسي يا                

.ها در بين مردم رواج يافت اين واژهراهعربي بود از اين 

 زبان اردو.3
مي شـكل    سـو  ويژه در شـمال، زبـان     ههاي محلي ب  در اثر آميزش زبان فارسي با زبان      

 يكي از پيامـدهاي مهـم مهـاجرت         )209: ارشادفرهنگ (.معروف است » اردو«گرفت كه به    

. سـت ها بر فرهنگ هند پيـدايش زبـان اردو        زبانان به هند و تأثير آن     ايرانيان و ساير فارسي   

د و آن   شـمرَ كه زبان اردو را ميراث مشترك هندوان و مسلمانان مي         دكتر تاراچند ضمن اين   

دانـد، پيـدايش آن را در ارتبـاط بـا     بسيار ظريفي از زبان فارسي و هندي مـي        ي  يختهرا آم 

)10-3: 1شماره: 1343تاراچند(.كندميمهاجرت صوفيان ايراني توجيه
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مهاجرت ايرانيان به هند ٤٤

اسالم در هندي دين توسعه.4
گفته شده است كه اسالم توسط سه عامـل         

در قـرن هفـت و هـشت        ) الف: هم به هند آمد   م

ميالدي توسط بازرگانان عرب كه به گجـرات و         

هـاي  در سـال  )  ب ؛دكن رفت و آمـد داشـتند      

نخستين قرن هشتم ميالدي توسط محمد بن قاسم ثقفي مجاهد عرب كه بـه قـصد تـرويج                  

 و افغـان  در قرن دهم و يازدهم ميالدي امراي ترك)  ج؛اسالم بخشي از هند را تصرف كرد     

ها در هند ماندگار شـدند       آن به قصد جهاد به هند حمله كردند و پس از آن برخي سردارانِ            

)59-58: 1337،حكمتاصغرعلي (.جا تأسيس كردندو حكومت مسلمانان را در آن

 نقـش  عرب هاها و  افغان،هاهاي تركبرخي محققين بر اين اعتقادند كه اگرچه يورش       

 اما در رواج آن نقش كمي داشته است و گـاهي  ،ن اسالم به هند داشتهاي در ورود دي  عمده

 برخي  )211: ارشادفرهنگ (.حتي موجب ايستادگي هندوان در برابر مسلمانان نيز شده است         

هيچكس نمي تواند ادعا كند كه اسالم هند را در ميـدان جنـگ مغلـوب     « كه   ديگر معتقدند 

رسند؛ فقرا و عرفاي مسلمان     دست فرا بهم شمشير كه مجاهدانِ اسال  ساخت، ولي پيش از آن    

ي ديگر روان بودند و تعاليم و اصول        قدم به خاك ما نهاده بودند و از دهكده اي به دهكده           

)297: 1339،جمالزادهعليمحمد (».دلپذير اسالم را به مردم عرضه مي داشتند

- اعـراب مـسلمان    هـا تحـت تـأثير     برخي هندي «اند كه و گروهي ديگر بر اين عقيده     

 تـصادم و برخـورد هنـدوها و مـسلمانان     . به دين اسـالم گرويدنـد     -بازرگانان و صوفيان    

.»هنگامي آغاز شد كه اسالم به صورت يك فاتح و شمشيرزن به هند آمد

سلطان محمود سي و انـدي سـال بـا           «:نويسدابوريحان بيروني در اين رابطه چنين مي      

بقايايي از هنود كه باقي ماندنـد، در كمـال          .  را ويران ساخت   هندوان پيكار كرد و بالد هند     

)1362:13، بيرونيابوريحان (.بردندسرهخصومت و عناد با مسلمانان ب
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٤٥ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

ين ي مرفه و هم در بين قشر متوسط و هم در بين طبقات پـا              ه هاي اسالم هم در بين طبق    

تر براي حفـظ موقعيـت    مرفه بيش ه هاي بايد در نظر داشت كه طبق     . جامعه معتقداني داشت  

كه طبقات آمدند در حاليسياسي و اجتماعي و ارتباط با دربار و حكام به دين اسالم در مي         

ها و ظلم و ستم و گاه براي رهـايي از پرداخـت جزيـه مـسلمان                 عدالتيمحروم به دليل بي   

.شدندمي

از مبـاني   اي  اسـالم هنـد آميـزه     « كه   نويسد هند مي  اسالمِي  علي اصغر حكمت درباره   

مسلمانان مهاجر و مهاجم گرچـه افراطـي و         . ديانت پيغمبر عربي اسالم و تفكر هندي ست       

هـاي  ها را پيدا كردنـد و حتـي بـسياري از انديـشه    تدريج خوي هنديهگير بودند، ب  سخت

ايــن امــر در نــوع لبــاس و غــذا و هنرهــا قابــل مــشاهده  . مكاتــب بــومي را پذيرفتنــد

)239-238: حكمتاصغرعلي(.»است

 تأثير تصوف ايراني.5
هاي مختلف در فرهنگ هنـد اثـر گذاشـته         ترين عوامل تصوف كه به گونه     يكي از مهم  

 تـا  ؛كه محل رفت و آمد درباريان و نخبگان بودند       ها عالوه بر اين   خانقاه. است خانقاه است  

هاي ا در محله  ه از خانقاه  برخي. آمدندشمار مي ه  اسالم ب ي  زيادي هم مركز اشاعه     ي  اندازه

ها اثري از تفـاوت     جا كه در خانقاه   از آن . فقيرنشين قرار داشتند و خلوتگاه درويشان بودند      

برخي از هندوان . اسالم داشتندي شد، به همين سبب نقش مهمي در اشاعه   طبقاتي ديده نمي  

د  از دين اجـدادي خـو     ،ين جامعه تحت تأثير عرفا و صوفيان      يهاي پا ويژه اعضاي كاست  هب

.دست كشيدند و به اسالم گرويدند

افكار ايراني و هندي بـود و       ي  خراسان بزرگ محل مبادله   : گويندبرخي از محققين مي   

هاي صوفيانه هنگـامي كـه   با اين وجود انديشه. تصوف نيز از اين محل شكوفا شد ي  فلسفه

يماً از فرهنـگ  كه خـود مـستق  جا تأثير گذاشت، بلبه هند آمد نه تنها بر فرهنگ و تفكر آن   

در تـصوف اسـالمي     ) ودانتيـزم (گويند افكار هندوان    كه مي چنان. ميزبان رنگ و بو گرفت    

)52: جاهمان (.نفوذ بسيار كرده است
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 داد و ستدهاي علمي.6
منـدي سـت    هند و ايران از جمله پيامدهاي ارزشداد و ستدهاي علمي، فلسفي و فنيِ     

هـاي چهـاردهم و   رسـد در سـده    به نظر مي  . داشتندكه مهاجران ايراني در آن نقش مؤثري        

هـاي  در سـال  . گونه داد و ستدها بوده است     پانزدهم ميالدي، كشمير يكي از مراكز مهم اين       

تري م كه فشار حكومت در كشمير بر هندوها كاهش يافت و روابط صميمانه    1470 تا   1420

علمـي و فلـسفي از زبـان        هـاي    مهاجران و مردم بومي برقرار شد، بسياري از كتـاب          ميان

. هاي فارسي و عربي به سانسكريت برگردانده شد       سانسكريت به فارسي ترجمه و نيز كتاب      

زبـان،  ي  هاي ايرانيان به شبه قاره، تأثيرات متقابلي در زمينـه         ها و مهاجرت  در پي مسافرت  

)216-215: ارشادفرهنگ (.ادبيات، هنرها و علوم ميان اين دو جامعه جريان يافت

هاي اقوام قديم از جمله مصر و يونان و ايران    طب اسالمي كه در آن از دانش و آگاهي        

ها به عمل آمده و داشمنداني چون ابوبكر محمـد بـن زكريـاي رازي،               و هندوستان استفاده  

 بـا مطالعـات عميـق علمـي و      ديگرانالرئيس ابوعلي سينا، حكيم ابوالقاسم زهراوي و        شيخ

 كمال رسانيده بودند، به وسيله ايرانيـان بـه           آن را به درجات بلندِ     ،يفن و هاي دقيق پژوهش

هاي علمي هنـدوان    برداري از اندوخته  جا با بهره  در آن . هند و پاكستان برده شد    ي  شبه قاره 

   هـاي  رفتداشتند طب اسالمي به پيش    » آيرووديك« مخصوص به عنوان     كه از ديرزمان طب

 )55: 1353قوينشهريار (.تري نايل گرديدبيش

 هند در شبه قاره بـه  يپادشاهان مغولي قابل توجهي از پزشكان ايراني به وسيله ي  عده

اهللا حكيم ابوالفتح گيالني، حكيم لطـف     براي نمونه   . كارهاي طبابت و معالجه گماشته شدند     

 حكـيم علـي گيالنـي از     والملك شـيرازي  الملك شيرازي، حكيم مسيح   گيالني، حكيم عين  

در زمان اكبرشاه به راهنمـايي      . عالي مقامي بودند كه با دربار اكبرشاه ارتباط داشتند        اطباي  

.ها در نواحي هند و پاكستان ساخته شـد        از بيمارستان شمار بسياري   حكيم ابوالفتح گيالني    

 )55: همان(

چنين از ديگر پيامدهاي علمي و فرهنگي مهاجرت ايرانيان به هنـد، تـدوين كتـاب               هم

برخي از مهاجران ايراني كـه بـه هنـد    . ها به زبان فارسي ست   يخي، ادبي و فرهنگ   هاي تار 
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٤٧ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

تاريخ آثاري از خود برجاي گذاشتند كه گوياي روابط و پيوندهاي           ي  آمده بودند، در زمينه   

.باشدفرهنگي اين دو گروه مي

ـ           »آيين اكبري « ان  تأليف ابوالفضل عالمي، وزير اكبرشاه كه وقايع زمان سلطنت تيموري

فرشته، يكـي   ] مشهور به [ تأليف محمد قاسم بن هندوشاه       »تاريخ فرشته «.هند را در بر دارد    

سـير  «)96: جـا همـان (. باشدشاه ثاني پادشاه احمد نگر مي     از درباريان سلطان ابراهيم عادل    

كـه خان طباطبايي، محتوي وقايع تاريخي هندوستان است        غالمحسيني  نگاشته» المتاخرين

 از جملـه آثـار بـه جـا مانـده از             و)96: جـا همان(شودزنده تاريخ محسوب مي   از كتب ار  

.مهاجران ايراني ست

گويان هنـد بـه جـا    مندي درباره فارسي  تذكره نويسي، آثار ارزش   ي  چنين در زمينه  هم

شاعران به فارسـي سـت كـه در ملتـان           ي   نخستين كتاب تذكره   »الباب لباب  «.مانده است 

2 هــ در     640در حـدود    درگذشته  ؤلف آن سديدالدين محمد عوفي      م. نگارش يافته است  

نوشـته ي »نفـايس المـĤثر   «)92:جـا همـان (.جلد و به سبك مـصنوع نوشـته شـده اسـت          

او شاعران  . برده است سر مي هميرعالءالدوله متخلص به كامي قزويني كه در زمان اكبرشاه ب         

: جاهمان(.تر معرفي نموده است   ه بيش زمان اكبرشاه را نسبت به ساير نگارندگان كتب تذكر        

 به اتمام رسانيده    ق1002 امين بن احمد رازي كه آن را به سال           نوشته ي »هفت اقليم «)93

آن در ذيل بالد    ي   و نويسنده  اييهفت اقليم مشتمل است بر مطالب تاريخي و جغرافي        . است

اند آورده  كه شعر سروده  را   تن از شعرا و عرفا و فضال و امرا و شاهاني             1760مختلف ذكر   

)93: جاهمان (.است

هنـد و   ي  قـاره   فرهنگ واژگان فارسي در شبه    ي  مندي هم در زمينه     هاي ارزش تالش

نامه و قواعـد زبـان فارسـي از جملـه           نامه يا واژه  تدوين فرهنگ . پاكستان انجام شده است   

 فخـر الـدين     مير جمال الدين حـسين بـن       تأليف   »فرهنگ جهانگيري «. ستهاهمين تالش 

م شروع شد و در زمـان   1596/ق1005انجوي شيرازي كه در زمان شاهنشاهي اكبر در سال          

م به پايان رسـيد و مـصراع مـاده          1608/ق1017فرزند او نورالدين محمد جهانگير به سال        

و پس از آن باز در آن تـاليف تجديـد نظـر    » زهي فرهنگ نورالدين جهانگير   «تاريخ او شد    

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


مهاجرت ايرانيان به هند ٤٨

م مجـدداً   1622/ق1032 جهانگير در توزك خود تصريح مي كند در سـال            كهو چنان . كرد

)12: م2007خاناشرفعليم (.نسخه نويني از آن به پادشاه هند عرضه داشته است

ق1062 از محمد حسين بن خلف تبريزي متخلص به برهان كه به سـال               »برهان قاطع «

ده آن را تـأليف     نادشاه گولك  پ )م1083/ق1024م  (در زمان سلطنت سلطان عبداهللا قطب شاه      

 فرهنگ رشيدي اثر موالنا محمد عبدالرشـيد تتـوي سـت كـه از          )91:جاهمان(.ه است نمود

) 91: جاهمان(.جهان بودفضالي عصر شاه

البته بايد يادآور شـد كـه سـنت         . تر نويسندگان اين آثار از مهاجران ايراني بودند       بيش

نوشـته ي   » فرهنگ قـواس  «كه  چنان. داشته است ها قبل در هند رواج      نويسي از مدت  واژه

شاعر دربار دهلـي  س ـ  معروف به كمانگر يا قوا ـ  موالنا محمد فخرالدين مباركشاه غزنوي

هـاي   از آثـار سـال     ؛)91: جـا همـان ()ق715-695(در زمان عالءالدين محمد شاه خلجـي        

.باشدنخست قرن هشتم مي

 معماري-الف: هنر برتأثير. 7
 از  برخـي در  : هاي معماري ايراني در معمـاري هنـد قابـل مالحظـه اسـت             وهتأثير شي 

پتنـاي  (هاي سالطين موريا در شهر پاتلي پوترا        ترين بناهاي هندوستان از جمله كاخ     قديمي

پـس از انقـراض سـلطنت       . گـردد گير فن معماري ايراني مـشاهده مـي       نفوذ چشم ) كنوني

هـا   كشور به دعوت مؤسس سلطنت موريـايي       گران اين هخامنشيان به دست يونانيان صنعت    

هاي آپادانا جا با الهام از عمارات تخت جمشيد كاخبه پاتلي پوترا مهاجرت كردند و در آن       

تأثير فن معماري ايران در هندوستان از قرن سوم پيش از ميالد بـه         . و صد ستون را ساختند    

شـهريار  (.ادامـه داشـته  واره طور مسلم آغاز گشته و سپس در قرون و اعـصار بعـدي هـم             

)50:1353نقوي

هـاي دوران آشـوكا، تقليـد    ها و سـنگ نبـشته  ستون: دكتر تاراچند هم معتقد است كه   

)9: 1343تاراچند (.هاي معماري زمان هخامنشي استمحض از نمونه
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در «: نويـسد تلفيق فن معماري ايـران و هندوسـتان چنـين مـي     ي  شهريار نقوي درباره  

هور مساجد و مقابر را به سبك مساجد و مقابر ايران به زمان ساسـانيان        شهرهاي مولتان و ال   

، »قطـب منـار   « آثاري مانند  پادشاهان مماليك در دهلي   ... چنين  هم... و سلجوقيان ساختند    

را هـايي از آن قبيـل        و سـاختمان   »مقبره التـتمش  «،  »عاليي دروازه «،  »االسالمقوتمسجد«

ن در نواحي مختلف شبه قاره بساط حكومـت را گـستردند،            كه پادشاها هنگامي... ساختند  

هـا فـن معمـاري ايرانـي و فـن      عمارات بسيار زيبا در تمام صفحات ساخته شـد و در آن       

ريـزي  پي» معماري ايران و هند   «معماري هندوستان تلفيق يافت و فن جديد معماري به نام           

شـهريار  ( . پيوسـت  شد و تكميل و عروجش در زمان حكومت سالطين بـابري بـه وقـوع              

)50:1353نقوي

كـاري در هنـد چنـين       هنـر كاشـي   ي   شهريار نقوي دربـاره      ،مين بحث ي ه در ادامه   

بـستگي  و دل  جا مورد قبـول   كاري از ايران به شبه قاره رفت و در آن         هنر كاشي : نويسدمي

)50:جاهمان(.شدمردم واقع

 نقاشي-ب
هاي بـاقي  از آثار نقاشي  

وار غارها بـه    ديومانده بر در  

خوبي آشكار است كه هنـد      

ي نقاشـي سـابقه   ي  در زمينه 

در ديوارهـاي   . طوالني دارد 

 تـاريخيِ  بناهـاي تعدادي از   

هنــدوان از جملــه غارهــاي 

هاي بسيار جالب نقاشـي بـه چـشم         و معابد مختلف آنان در جنوب آن كشور نمونه        » اجنتا«

)52: همان (.خوردمي
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مهاجرت ايرانيان به هند ٥٠

شـود   كتاب كه مينياتور ناميده مي     ه هاي نقاشي در صفح  : ن معتقدند كه  ابرخي از محقق  

 مرسـوم نبـوده و آن در        ،در آن مملكت به شكلي كه در كشورهاي اسالمي رواج پيدا كرد           

 هـم چنـين   )52: جـا همـان  (. سيزدهم ميالدي از ايران به هندوستان راه يافته اسـت        سده ي 

خيلي شبيه به مكتـب صـفوي       روش نقاشي هاي حمزه نامه در صفحات اوليه          «:اند كه گفته

)33: 1348غرويمهدي (.»ايران است

بيش از همـه آشـكار و ردپـاي مهـاجران           بر هندي   نقاشي ايراني   هنر  دوراني كه تأثير    

ديوارنگـاري و   . باشد مربوط به دوران پادشاهي تيموريان مي      ؛ايراني به روشني نمايان است    

ي ه حد شكوفايي رسـيده بـود، بـه وسـيل          نقاشي مينياتور كه در دوران صفويه در ايران به        

.شاگردان استاد كمال الدين بهزاد به آن ديار برده شد

كه حكومت هندوستان را از دست داد، مدتي در دربار شاه           همايون پسر بابر پس از آن     

سـيد علـي تبريـزي و       او در تبريز با ميـر     . طهماسب به عنوان مهمان سلطنتي اقامت داشت      

كـه بـا كمـك    ازي دو نقاش معروف ايران مالقات كرد و پس از آن  خواجه عبدالصمد شير  

 هـر دو نقـاش مزبـور را در آن    ؛قشون ايراني حكومت هندوستان را مجدداً به دسـت آورد      

سـيد علـي تبريـزي و       . مملكت مورد عنايت خاصي قرار داد و به كارهاي نقاشي گماشت          

ر ساختن كتاب داستاني بـه      مصوخواجه عبدالصمد شيرازي در هندوستان به امر همايون به          

اشتغال ورزيدند و با كمك هـم هـزار و چهارصـد    )52:1353نقويشهريار(امير حمزه«نام 

)9 :1343تاراچند(.تصوير متعلق به آن كتاب را تهيه نمودند

هاي بخش نخست كتاب حمزه بيشتر شبيه مكتـب صـفوي           نقاشي: گوينداز اين رو مي   

رسيم، اين تأثير كاهش يافته و هنرمندان تحت تـأثير          كتاب مي تدريج كه به پايان     ه  ست و ب  

.اندهاي هندي قرار گرفتهمكتب

در قبـال محـيطِ  فن نقاشي كه در زمان همايون و اكبرشاه از ايران به هندوستان رفـت     

در نتيجه مكتب جديدي از نقاشي بـه نـام مكتـب       . تأثير نماند و تغييراتي پذيرفت    محلي بي 

تر محيط هندوستان كه در آن پديد آمـد، بعـداً           وجود آمد و بنا بر نفوذ بيش      ه  مغوالن هند ب  

)52:1353نقويشهريار (.هندوان به اسم مكتب راجستان ناميده شدي به وسيله
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 موسيقي-ج
. ن ايراني در موسيقي شبه قاره هند و پاكـستان نيـز قابـل بررسـي سـت                 اتأثير مهاجر 

ـ       موسيقي از ديرباز در اين سرزمين جنب       تـدريج درجـات   هه مذهبي داشت و در بستر زمان ب

مهاجران ايراني كه به ايـن سـرزمين آمدنـد ابـزار و آالت           . عاليه ترقي و تعالي را طي كرد      

دور سـوابق درخـشاني     ي  ها نيـز در موسـيقي از ازمنـه        موسيقي را هم با خود آوردند، آن      

آوازخوانان و  . گان آن ديار بود   هايي بود كه مورد توجه خوانند     داشتند و غزل از انواع قالب     

نواختند و  خواندند و رباب مي   گران در دربارهاي شاهان هند به سبك ايرانيان غزل مي         رامش

ـ  شـده، آن را پذيرفتنـد       رانان هند وارد    گونه ساز و آواز ايراني در دربارهاي حكم       اين هو ب

قي هند هم تحت تأثير     جا كه بزرگان موسي   تدريج مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، تا آن        

.قرار گرفتند

هاي بنيادي موسيقي هند و ورود عناصر موسيقي ايراني در موسيقي هند، بيش       دگرگوني

شاعر معروف فارسي حضرت اميرخسرو كه      . هاي اميرخسرو دهلوي ست   تر مرهون كوشش  

تا 651رود و از سال      صفات و كماالت ادبي و هنري شبه قاره به شمار مي           شخصيتي جامعِ 

كمـال رسـيده   ي سرايي به درجـه  كه در سخن عالوه بر اين.زيسته است مي ق. ه 725سال  

بود با روح ساز و آواز داخلي و خارجي آشنايي كامل داشت و در هـر دو نـوع موسـيقي                     

)52: جـا همـان (استادي وي در موسيقي ايراني و سنگيت      . مهارت تامي به دست آورده بود     

ام هنري با هم گره بخورد و مخلوط و ممـزوج گـردد و در               هندي موجب آمد كه هر دو نظ      

.به بار آيد» هيجده بهار«هاي نويني مانند نتيجه آهنگ

يـا  » قـوالي « و طبله را ساخت، لحن و        سيتارعالوه بر اينكه وي اسباب موسيقي چون        

تـار و   سازهاي ايرانـي چـون سـه      در زمان او    جمعي را وارد موسيقي نمود و نيز        آواز دسته 

)322-317:حكمتاصغرعلي (.سرود در موسيقي شمال هند راه يافت

در مـورد حمايـت     » سهم متصوفين در پيشرفت اردو    «دكتر عبدالحق در تأليفش به نام       

تعداد زيادي از متصوفين از موسـيقي سرپرسـتي نمودنـد و            «: نويسدصوفيه از موسيقي مي   

ها در كـسب مهـارت در آن   ضيرفت آن شريك و سهيم بودند حتي بع   بدين طريق در پيش   
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الدين زكريـا مولتـاني و شـيخ بهاءالـدين          به طور مثال شيخ بهاء    . كمال رسيدند ي  به درجه 

الـدين اوليـا مـشوق      نظامهمچنين خواجه . روندشمار مي ه  برناوي جزو استادان موسيقي ب    

ـ ، محبـوب سرسخت اميرخسرو دهلوي در اين فن بود و از شنيدن صداي اين مريـدِ     ت  نهاي

)مولوي عبدالحق(.»دادحالي به ايشان دست ميخوش

سالطين دهلي و شاهان بابري در گسترش زبان و فرهنگ و هنر ايران در شبه قاره سهم     

واره مركز پشتيباني از ادبيات فارسي و علوم و فنون ايران           سزايي داشتند و دربار آنان هم     هب

نويـسنده  . و نوازندگان ايرانـي بـود  خصوص موسيقي بود و مركز گردهمايي خوانندگان       ه  ب

. اسـت كرده  معرفي  را  دان را جزو هنرمندان دربار شمرده و آنان         اكبرنامه چهل نفر موسيقي   

وي، تعدادي از هنرمندان دربار اكبرشاه، تبريزي و از اهالي نواحي مختلف ايـران              ي  به گفته 

)54:1353نقويشهريار(.بودند

ن دربار شاه جهان، آوازخوانان و سازندگان ايرانـي و  ن در بين هنرمندا اطبق بيان مورخ  

ي همين هنرمنـدان بـا همراهـي عـده    . اي وجود داشتند ماوراءالنهري به تعداد قابل مالحظه    

رانان نـواحي مختلـف     زيادي از هموطنان خود كه در دربارهاي امراي دربار دهلي و حكم           

ت و محافل هنري اكنـاف مختلـف        مجامع هنري پايتخ  هند و پاكستان موسيقي ايراني را در      

تمـام مـاهران    . كوشيدندنمودند و در توسعه و نفوذ آن در آن سرزمين مي          كشور عرضه مي  

خواندند و چون فارسي زبان رسمي    فن موسيقي ايراني يا هندي در دربارها كالم فارسي مي         

.رفتگمردم قرار ميي جا آوازهاي فارسي مورد عالقهو ادبي آن كشور بود، در همه

نتيجه

انگيزد تا براي دست يافتن به هاي مختلف، افراد را برميتفاوت شرايط در محيط

هاي بسياري نعمت. زندگي بهتر يا براي فرار از شرايطي نامساعد، اقدام به مهاجرت كنند

طبيعي و ثروت موجود در سرزمين هند مهاجران را به آنجا كشاند و در همانجا ساكن 

گروههاي مختلفي كه در طول تاريخ به هند مهاجرت كردند، ايرانيان موقعيت بيندر . ساخت

www.noormags.ir

http://www.noormags.ir


٥٣ شبه قاره ة مطالعاتفصلنام

هاي تاريخي عميقي پيوندهاي فرهنگي و اجتماعي بين دو كشور ريشه.خاصي داشتند

.داشت

مهاجرتها پس از تهاجم مغوالن به ايران به صورت پيوسته ادامه يافت و جرياني نسبتا 

تا آنجا كه مركز شعر و .  ايرانيان به هند تا يك قرن ادامه پيدا كردآرام و مستمر از ورود

.ادب در دوره صفويه از اصفهان به دهلي منتقل شد

دسته اول، اهل علم و قلم كه به سبب اختناق : مهاجرين ايراني در هند سه گروه بودند

و صوفياني كه فلسفه هند دومين گروه، عرفا . حاكم يا اختالفات مذهبي هجرت را برگزيدند

صوفيه در هند رسالت . يا گرايشهاي دربار سالطين هند به اسالم آنها را به خود خوانده بود

دانستند و معتقد بودند كه در ازاي حكومت سياسي، خود را تأمين سعادت معنوي مي

ام حكومت معنوي به آنان تفويض شده است و دسته سوم كساني بودند كه به طمع جاه و مق

.به اين ديار كوچ كردند

مهاجرت ايرانيان به هند داليل متعددي دارد، برخي از اين اسباب ايرانيان را به رغبت 

هاي مناسب بازرگاني، اشاعه اسالم، هنرپروري مانند زمينه. كردبه سوي هند روانه مي

را به اجبار وادار به سالطين و امراي مسلمان و احراز مقامات دولتي و برخي ديگر ايرانيان 

ثباتي اوضاع سياسي، اجتماعي و اقتصادي، حمله كرد، امثال نابساماني و بيمهاجرت مي

توجهي سالطين صفوي به شعر و ادب و مغوالن، سختگيري پادشاهان و حكام محلي، بي

.تعصب شديد مذهبي برخي سالطين صفوي و سلجوقي

 ايجاد شد كه دربار اصلي ايران و مركز اصلي به اين طريق در دهلي دربار بزرگتري

چه در دربار اصفهان پادشاه و خاصان درگاه به زبان تركي سخن . زبان و ادب فارسي بود

گفتند و حال آنكه در دربار سالطين دهلي، شاه و درباريان به زبان فارسي گفتگو مي

ر شبه قاره سهم بسزايي كردند و به اين طريق در گسترش زبان و فرهنگ و هنر ايران دمي

.داشتند

گرچه قدرت سياسي و حكومتي در دست تركها و مغولها بود اما فرهنگ ايراني بر دربار 

تسلط داشت، برخي از مهاجران ايراني جذب ساخت اجتماعي هند شدند و برخي ديگر در 
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ش از اينكه بر حكام مسلمان و ايرانيان مهاجر، بي. حاشيه آن به زندگي خود ادامه دادند

.فرهنگ جامعة ميزبان تأثير بگذارند، از آن تأثير پذيرفتند

پيش از آنكه سربازان اسالم شمشير به دست سرزمين هند را فتح كنند، صوفيان و 

عرفاي مسلمان قدم به خاك هند نهادند و سرزمين دلها را تصرف كردند و تعاليم و اصول 

م عرضه كردند و سرانجام زبان فارسي در اثر مهاجرت اسالم را با زبان فارسي به مرد

به عبارت ديگرزبان فارسي، زبان نوشتاري، . فارسي زبانان، زبان رايج سرزمين هند شد

.ادبي، رسمي و زبان سياست شد
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