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ایرانیان از دیرباز با سرزمین هند ارتباط ایرانیان با هند موضوعی انکار ناپذیراست. چنانکه دانسته است 

منابعی ات فراوانی در تایید این مدعا موجود است که از میان آنها منابع متنوع و مطالع.اند آشنایی داشته

ارزشمند دیگری موجود صدها اثر  تحقیق ماللهند والتفهیم و  تاریخ فرشته وچون شاهنامۀ فردوسی، 

 اذبه ای ازتصویر پر جاثبات می کنند که  بیشتر این منابعکند.آشکار میاست که این ارتباط تنگاتنگ را 

برزویۀ طبیب به همراه هیأتی از پادشاهی ع به روایت منابوجود داشته است.  مهاجرانهند در ذهن 

به آن دست نیافت اما اثر ارزشمند کلیله و  ساسانی برای بدست آوردن اکسیر حیات به هند رفت و گرچه

ردان این شد. برگی و سایر زبانها ترجمه .این اثر بارها به فارسدمنه موسوم به پانجاتانترا را به ایران آورد 

عربی و نیز به فارسی منثور و منظوم توسط ایرانیان نه زبان به  و از پهلوی پهلوی اثر از سانسکریت به

تنها در حیات فکری و فرهنگی ایرانیان تأثیر خود را بر جای گذاشت بلکه در معرفی فرهنگ هندیان به 

 نمود. انیان نیز نقش عمده ای را ایفاجه

، عناصر ه استیکی از موضوعاتی که در جذب مهاجران به سرزمین هند تأثیر بسیار داشت بی گمان

عرفانی و معنوی مردم این سرزمین بود که مبتنی بر شیوه های تفکرات فلسفی آن ها بوده است. این 

مهاجران جلب  و ن نه تنها در جذبعناصر فکری به ویژه خودداری از کینه ورزی، خشونت و آزار دیگرا

و فرهنگ پذیری را تسهیل و ظرفیت بلکه مرحلۀ سازگاری اجتماعی  ه است،به هند نقش اساسی داشت

متقابل فرهنگی آسانتر می کرد. با ورود اسالم به هند تغییرات سیاسی،  پذیرینیز در تأثیر ایشان را

ی و تشکیل حکومت سلسله اجتماعی و فرهنگی وسیعی در آنجا پدیدار شد. حملۀ سلطان محمود غزنو

شخصیت های بزرگ شد قرن به طول انجامید، سبب  3ق که بیش از  932-602ن از سال های مسلمانا
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عرفانی به هند مهاجرت کنند و عالوه بر تأثیرات شگرفی که در آن سرزمین ایجاد کردند، زمینه های 

 کنند نیز فراهم ارمناسبی برای مهاجرت و سفر عده ای از اربابان فضل و هنر و ادب 

ق و حکومت جانشینانش به اوج خود رسید.  933تأسیس سلسلۀ تیموریان هند در این مهاجرت ها با  

نفر از شعرا به دالیل مختلفی به قلمرو گورکانیان هند و  745بر اساس تذکره ها و منابع تاریخی بیش از 

مغول در هند با عهد  فرمانرواییدورۀ  دکن مهاجرت کردند که رونق شعر فارسی را در هند در پی داشت.

بوده است. پیوند های فرهنگی بین دو کشور متمدن و همسایۀ  و معاصر اهان صفویه در ایران همزمانش

و  منجر شدجانبه  هگسترش و رشد هم به در این مدت، هند و ایران که از گذشته های دور وجود داشت

 که تجلی آن در صدها اثر نفیس انجامید و ادبی و فکری به یک رابطۀ قوی و محکم و دامنه دار زبانی 

و گران بهای زبان فارسی به چشم می خورد. در عهد شاهنشاهی اکبر در هند که با سالطین صفوی 

مخصوصا شاه عباس روابط برادرانه و ویژه داشت، زبان و ادب فارسی رونق تازه به خود گرفت. جذابیت 

ر شاخه های در این دوره رواج یافته بود و همسانی هایی که در سایهای شعر و ادبیات سبک هندی که 

هنری و فرهنگی از آن زمان بین هنرمندان، پیدا شده بود، عامل شکل گیری تحقیقات بسیاری در زمینه 

های گوناگون در این دوره شد. تنوع این تحقیقات با رویکردها و موضوعات گوناگون، شاهدی است بر 

ندیشه بین هنر و افرهنگی اعم از مشترک در ابعاد گوناگون ی ، زمینهروزگاراین نه در که چگومدعا این 

ایرانیان و هندیان ایجاد شد. یکی از مهم ترین عواملی که به صورت علمی به بررسی وجوه این 

اشتراکات فرهنگی و ادبی می پردازد؛ برگزاری همایش های ادبی گوناگون در ایران و به ویژه در هند 

دانشگاه اسالمی علیگر است ، که یکی از بهترین آن ها، همایش ساالنۀ مرکز تحقیقات زبان فارسی است
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که به همت پروفسور خانم آذرمیدخت صفوی، برگزار می گردد و یکی از عرصه های مهم و جدی در 

 به زبان و ادبیات فارسی در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران است. نپرداخت

گونه که  آن، اکنون هساله زبان رسمی و اداری هندوستان بود 700دوره ای  که زمانی درزبان فارسی 

شایسته است جایگاه مناسبی در کشور پهناور و فرهنگ دوست هندوستان ندارد و باید برای آن چاره 

 اندیشی شود.

تان بوده هندوسادبی اگر نگوییم زبان اول اما زبان مسلط علمی و  زبان فارسی مطابق تواریخ موجود 

می توان آثار پرشماری را در زمره میراث  که ه است نفوذ و جذابیت داشت مین این سرزدر  است. و چنان

در دوره سلطنت اکبر خیلی از آثار ادبی و تاریخی  مشترک ادب فارسی در هند برشمرد برای نمونه

ندوها( همانند شاهنامه فردوسی شد و حتی کتاب رامایانا )کتاب مقدس ههندوها به زبان فارسی ترجمه 

 سی ترجمه منظوم شد.به فار

با وجود این سابقه درخشان زبان فارسی در هندوستان اکنون شاهد روند ید معترف شد سوگمندانه با

و  رانی فرهنگی نمی کاهدلیکن چیزی از نگاست  ندکُ هستیم گرچه شیب آن  میناین سرزنزولی آن در

ند غیرقابل جبران کسی آنرا احساس نمی کند اما ادامه این روند می توا نآ روند یندماال به دلیل کُاحت

 باشد.

 زبان فارسی در هندسیب شناسی آو تاریخچه 
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ان روازه های سند و مکرورود اسالم به هند از جانب ایران و دمطابق منابع تاریخی و نظر به اینکه 

، و مهاجرت نیز مزید بر علت بوده است ه نیستب هم بر کسی پوشیدیایی از جنوبوده است و البته راه در

 .ه استزبان فارسی به سرعت در هندوستان گسترش یافت

است. ادب ایرانی در هند دوره گورکانیان دوره ای شگرف و بی بدیل وار درخشان حضور در میان اد

فارسی را به عنوان با وجود آنکه آنها ترک تبار بودند اما زبان  فرمانروایان گورکانی، در دوران سلطنت 

زبان ادبی و اداری برگزیدند و همه مکاتبات اداری در آن زمان در هندوستان به زبان اصلی حکومت و 

 زبان فارسی صورت می گرفت.

به همین علت می توان ادعا کرد آثار زبان فارسی در اقصی نقاط کشور پهناور هندوستان به مراتب 

 یران است، می باشد.بیشتر از آنچه در کشور فارسی زبان ا

عالقه بسیار زیاد حاکمان گورکانی خصوصا از زمان همایون شاه، مدت دلیل  مطابق اقوال موجود،

سالی بود که وی در دربار پادشاهان صفوی در ایران زندگی کرده بود و بدین طریق به  10طوالنی حدود 

 زبان فارسی و آثار فرهنگی و هنری زبان فارسی واقف گردید.

 ؛اما در میان عامه مردم رواج نداشت ،ریایبان بودزبان فارسی در هندوستان زبان دربار و اد ذشتهدر گ

با توجه به نیاز جامعه به یک زبان عامی، زبان اردو با تلفیق زبان هندی و فارسی بوجود  دلیلبه همین 

 آمد اما هرگز از شکوه زبان فارسی در هندوستان کاسته نشد.
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گرچه زبان انگلیسی به عنوان زبان اداری این کشور جایگزین در زمان تسلط انگلیس بر هندوستان 

اما دانشکده ها و کرسی های متعدد آموزش زبان فارسی در دانشگاهها و مراکز علمی  ،زبان فارسی شد

 که برخی از آنها کماکان فعالند. هند ایجاد گردید

 با جمع آوری آثار زبان فارسی و مطالعه "سر ویلیام جونز" رسی،با فادر کنار فعاالن عرصه گسترش ز

 آن، دانشکده ای را مختص آموزش زبان فارسی در کلکته تاسیس کرد.

گوی بود  سرا و پارسی اما اتفاق ناگواری که در این دوره رخ داد منزوی شدن شعرا و ادیبان فارسی

رانده شدند و شعرا و ادیبان فارسی گوی همچون  که به تدریج این گروه در جامعه هندوستان به حاشیه

 ستی زندگی کردند و از دنیا رفتند.با فقر و تنگد "غالب دهلوی"

در حال حاضر اگرچه زبان فارسی در تعداد زیادی از دانشگاهها و دانشکده های های هندوستان 

فرهنگی و تاریخی این  تدریس می شود اما با توجه به جمعیت فراوان عالقه مندان و ظرفیت های زیاد

 کرده و بلکه با افول تدریجی همراه بوده است.کشور، آنگونه که باید زبان فارسی در هندوستان رشد ن

بی توجهی مسئوالن فرهنگی به ضرورت ترویج زبان فارسی در هندوستان موجب شده دسترسی به 

و به همین علت دانشگاههای هند منابع آموزشی زبان فارسی در این کشور با دشواری زیادی همراه شود 

وری و تدریس می کنند و در این زمینه در دانشگاهها به فراخور وضعیت خود منابع آموزشی را جمع آ
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وحدت رویه وجود ندارد که این نکته لطمات زیادی را به روند آموزش زبان فارسی در این کشور پهناور 

 وارد کرده است.

د باید گفت این شبه قاره عظیم با جمعیت بیش از یک میلیارد و برای درک اهمیت زبان فارسی در هن

سال زبان فارسی در تاریخ گذشته آن  700نفر دومین کشور پرجمعیت جهان است که  دویست میلیون

 زبان رسمی و اداری هند بوده و اشتراکات فرهنگی و تاریخی فراوانی میان ایران و هند وجود دارد.

ت میلیون مسلمان در هندوستان زندگی می کنند که زبان رایج آنها زبان عالوه براین بیش از دویس

 درصد لغات و کلمات آن با زبان فارسی مشترک است. 40است زبانی که حدود  ارودو

ایالت این کشور است که حدود دویست میلیون نفر جمعیت دارد و  22ایالت اتارپرادش هند یکی از 

 هستند و به زبان اردو تکلم می کنند.مسلمان  جابخش عظیمی از جمعیت آن

زبان فارسی در هند اینکه در برخی دانشگاههای این کشور که از نکات قابل تامل درباره افول جایگاه 

در گذشته بخش مستقل زبان فارسی داشتند اکنون بخش زبان فارسی به علت کاهش ظرفیت دانشجو 

و این روند ادامه دار زنگ خطری  است ل شدهبه زیربخش زبان های دیگر همچون اردو و عربی تبدی

 سی در هندوستان است.برای عالقه مندان به فرهنگ و زبان فار
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ست که دولت هندوستان بودجه های خوبی را برای توسعه زبان های خارجی در این ا این درحالی

یی رفیت هاظ و اما مسئوالن فرهنگی کشورمان آنگونه که باید از فرصت ها است. کشور در نظر گرفته

 که برای توسعه زبان شیرین فارسی در هندوستان وجود دارد بهره نبرده اند.

قاضاهای زیادی در دانشگاههای هندوستان برای اعزام استادان زبان فارسی و منابع در حال حاضر ت

 ست.آموزشی از ایران به این کشور وجود دارد اما هنوز به این درخواست ها پاسخ مناسب داده نشده ا

ر گرچه تالش های فراوانی برای گسترش زبان فارسی کرده اند اما آنگونه که باید ب معاصراستادان 

تاریخ، فرهنگ، تمدن و هنر فارسی تسلط کافی ندارند و ادامه این روند، افول زبان فارسی در این کشور 

 را تشدید خواهد کرد.

ر هندوستان دارای گروه زبان فارسی هستند دانشگاه د 32بر اساس آخرین آمار موجود در حال حاضر 

و در مابقی زبان فارسی با گروه زبان های اردو، دانشگاه گروه زبان فارسی مستقل  14که از این تعداد در 

 عربی و یا مطالعات اسالمی مشترک است.

زبان دانشکده، گروه  20دانشکده در هند دارای گروه زبان فارسی است که از این تعداد  31همچنین 

 فارسی مستقل دارد و در مابقی زبان فارسی با گروههای دیگر مشترک است.

تحقیقاتی زبان فارسی در هندوستان وجود دارد که یک مرکز به صورت  موسسه 5عالوه بر این 

 مستقل و مابقی با سایر زبان ها به صورت مشترک فعالیت می کنند.
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د فعالیت رسمی دارند و احتمال می رود استادان استاد زبان فارسی در هن 174در حال حاضر حدود 

 ت داشته باشند.دیگری نیز به طور غیر رسمی در مراکز آموزشی فعالی

دانشگاههای علیگر، دهلی، جواهر لعل نهرو، جامعه ملیه اسالمیه، کشمیر، لکنو، بنارس، پتنا، بوپال، 

گد، دانشگاههایی هستند که در هندوستان عثمانیه، بمبئی، گوهاتی، بی آرامبیدکر)مظفرنگر( و دانشگاه م

 گروه فارسی مستقل دارند.

ر دانشگاههای علیگر، موالنا آزاد، پتنا، مالیر کوتال و احمدآباد، مراکز تحقیقات زبان فارسی نیز د

 فعالیت دارند.

 با این وجود هنوز آمار دقیقی از تعداد مراکز آموزش زبان فارسی در هندوستان وجود ندارد.

اکنون بیش از هرچیز ضروری به نظر می رسد اهمیت برنامه ریزی بلند مدت برای بسط و  آنچه

ساله شکوه زبان فارسی را در  700بان فارسی در شبه قاره هندوستان است که دوره گسترش آموزش ز

 تاریخ خود دارد و هنوز میلیون ها نفر هندی مشتاق فراگیری این زبان شیرین و جذاب هستند.
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سیاری از شعرای هند از سبک شعرای فارسی گوی ایران پیروی می کنند و نام هایی همچون هنوز ب

هند بر شعرا و ادیبان خود می نهند و این اقبال و عالقه مندی وافر مردم هندوستان به  سعدی و فردوسی

تری زبان فارسی، فرصت مناسبی برای مسئوالن فرهنگی کشورمان است تا توجه و برنامه ریزی دقیق 

 برای توسعه فرهنگ و زبان فارسی در شبه قاره داشته باشند.


