
  

  

  

  

  

   سندةسهم ايران در تمدن در

  

  دكتر رضا مصطفوي سبزواري

  استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

  

  

  آثار پديد است صنا ديد عجم را    ز نقش و نگار در و ديوار شكسته

المعارف زبان فارسي   ةريغت فارسي كه البته بايد آن را داترين كتاب ل  بزرگ، دهخدانامة لغتدر 

نام واليتي است معروف «: ١تاس  آمده» سند« از منابع معتبر دربارة گذشتة نقل  محسوب داشت، به
  ٢.»واقع است و مشهور و در آن شهرهاي آباد مانند كنوج و الهور و در ميان هند و سيسان و كرمان

 نشان ، حداقل از ذهن و زبان ايرانيان،را» سند« عظمت و پهناوري ،في كوتاه ياد شدهرمع  
اند و ثانياً جايگاه جغرافيايي آنجا را تمام منطقة  دانسته» معروف و مشهور« آنجا را دهد كه اوالً مي

 .اند داشته ميان هند و ايران محسوب مي
در آن «: است   نوشتههفت اقليمس و حرمت آنجا نيز كتاب جغرافيايي مشهور ّتقد دربارة اما  

، و تا چهار فرسخ )خانة طاليي (الذهب صحرايي است و در آن صحرا خانة موسوم به بيت) سند(
گرد آن خانه برف نبارد و در ساير مواضع ببارد و اين صحرا به صحراي زردشت مشهور است  بر

  .»و هنوز مجوس آنجا را احترام نمايند
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 نيز آن ،نامة فارسي به فارسي تأليف يافته در هند لغت، ٣آنندراجكه البته » سند«اين تعريف از   
س تقدتا چه اندازه از ديرباز در ميان ايرانيان » سند«دهد كه واليت   نشان مياست،  را نقل كرده

  .اند داشته و براي آن احترام قائل بوده
گاني و فرهنگي از روزگاران رخان بر اين باورند كه پيوندهاي استوار بازرهمچنين مو  

دست آمده  زيرا آثار به سند، موجود بوده، ةرگذشته ميان مردمان ناحية شوش در جنوب ايران و د
هاي موهنجودارو و تكسيال و هاراپا با آثاري كه از فالت ايران و درة دجله و فرات  از خرابه

 ٤. دارداست، شباهت زيادي  كشف گرديده
 تسلط و نفوذ خود را در ،پادشاه هخامنشي) م.ق ٤٨٦ ف -٥٢٢جلوس  (،لاوداريوش   
 ٣٢٣ ف -٣٣٦جلوس  (، و اسكندر مقدوني٥دادشرقي ايران تا كنار رود سند گسترش  جنوب

 و وجود سربازان ايراني در ميان ٦ به هندوستان لشكر كشيد و تا درة پنجاب پيش رفت،)م.ق
، يكي ديگر از داليل گسترش ٧يالكوت پيش رود سسپاهيان او كه سبب گرديدند از تكسيال تا

 .فرهنگ و تمدن ايران در آن خطه بود
 و كرد وزير فرزانة انوشيروان اختراع ، بزرگمهر،اس متون معتبر ايرانيبراسرا، » نرد«بازي   

  ٨.شد راي هندوستان هديه بهاي  سپس همراه با نامه
  ...پر از دانش و رامش و هوش و راي     يكي نامــه بنـوشت نــزديك راي
  ...ز دريــاي قَنــوج تا پيــش سنـــد     دگــر گفت كاي نامــور راي هند

ـد هوشمنــدكنون آمــ   ٩به قَنــوج نـــزديـــك راي بــلنـــد    د اين مؤـب
 گرانبهاي بازي ةنماياند كه ايرانيان با هدي  مي، يعني شاهنامة فردوسي،مأخذ معتبر ياد شده  

 كه آن هم جزو محدودة جغرافيايي سند و ، بلند مردم سرزمين قنوجةنرد در ساختن فكر و انديش
براساس شاهنامة فردوسي،  .اند سهم زيربنايي داشته ١٠ه استديدگر شهر آباد آن محسوب مي

ترين اثر تاريخي معتبر مربوط به روزگاران بسيار قديم، روابط نزديك ايران با سند از ديرباز  بزرگ
شنگُل پادشاه هندوستان با هفت پادشاه و از جمله شاه سند به ايران و نزد بهرام : است  استوار بوده

  :آمد) م ٤٣٨ ف -٤٢١جلوس (پنجم، پانزدهمين پادشاه سلسلة ساساني گور يا بهرام 
  كه آيند با راي شنگُل به راه    برفتند در خـدمتش هفـت شاه
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  ١١دگر با سپه نزد او شاه سنـد    يكي شاه كابل دگر شــاه هنـد
مان جمله پادشاه سند، دو ماه مه درخور توجه اينكه شنگُل و همراهان نامدار ياد شده و ازآن  

  :بخشد بهرام پادشاه ساساني هستند و پس از آن بهرام خراج مملكت را به او مي
  ١٢نخواهم ز گيتي از اين پس خراج    چو بخشودني باشد و تخت عاج

 به ايجاد حسن ،هم در سطح سران دو كشور ايران و سند  آن،شك ارتباطهاي ياد شده بي  
هم ايران نيز در انتقال فرهنگ و تمدن خود به تفاهم ميان دو كشور كمك كرده و از اين رهگذر س

دارد كه ايران با سند ارتباط نزديك  داليل مستند يادشده معلوم مي .گردد سند كامالً روشن مي
داشته كه در هر صورت با توجه به قدمت كشور باستاني ايران از يك سو و با توجه به اينكه يكي 

 ١٣دخانة دراز و حاصلخيز و پربركت سند قرار داشتههاي بشري در حاشية رو ترين تمدن از قديمي
 سال پيش از ميالد دارد، از سوي ديگر، و با در نظر گرفتن نزديكي و ١٥٠٠ تا ٣٠٠٠و قدمتي بين 

 .شود ، نيز وجود پيوستگيهاي ديرينه ميان آنها ثابت مي١٤تقريباً همجوار بودن ايران و سند
ر آن منطقه روشن است و وجود شاعران در دورة اسالمي نيز سهم زبان فارسي د  
 ،دادند نهادي كه به زبان و ادب فارسي آثار خود را در سند انتشار مي گوي و عارفان پاك پارسي

و ديگران، ) ق١١٥١ -١٢٤٤(و سچل سرمست ) ق١١٠٠ -١١٦٥(مانند شاه عبداللطيف بتايي 
 حتي ، با حكومتي كه بر دلها اينان. سند داشتندةسهم زيادي در گسترش فرهنگ ايراني در منطق

 داشتند و با اخالص و ارادتي كه مردم كوچه و بازار به آنان ،هاي مردم مردمان عادي و توده
 فرهنگ ايران و عرفان ايراني در آن منطقه داشته ةورزيدند، توانستند سهم زيادي در توسع مي

ديت فرهنگ ايران را در وجود صدها كتيبه به زبان فارسي در سراسر سند عزيز موجو. باشند
ها و الواح گاه نمايانگر تاريخ درگذشت يا ذكر خدمات  اين كتيبه. رساند سراسر آنجا به اثبات مي

 مثالً لوح زير ؛زمامداران و حاكمان وقت و ويژگيهاي آنان است كه خود ارزش تاريخي نيز دارد
  :يكي از آن بسيارهاست

خان ارغون بيگ   امير شاه قاسم١٠١٩ رمضان سنه بتاريخ چاردهم روز دوشنبه وقت عصر شهر«
 از دار فاني به دار باقي رحلت نمود و در جوار رحمت ، كه حاتم زمان و شجاع دالوران بود،الر

 تهتهه كه او را ١٦الدين مكلي يا مثالً لوح ديگري دربارة امير شمس؛ ]آرميد[ ١٥»العبد محمود«الهي 
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ها همگام با ملّت   گاه نيز اين كتيبه.كند، از اين دست است يتشبيه م» رستم دستان«در شجاعت به 
 .است  ج فرهنگ غني اسالمي و در جهت امر به معروف بودهومسلمان پاكستان مشوق و مر

  نماز بـود) از(لين پرسش وا    روز محشـر كه جان گداز بود
  ١٧گشت ظاهر ز مسجد الغربا    سال تاريخ اين خجستــه بنــا

 تأليف خان بهادر پروفسور دكتر مولوي محمد ،صناديد سند: ارزشمندي مانندوجود منابع   
 تأليف آقاي دكتر كمال حاج سيد جوادي، بر بسياري خطوط و ،ميراث جاويدان و نيز ،شفيع

ها  گردد، كه مجموعة اين الواح و كتيبه اشعار فارسي در سراسر سند، شواهدي معتبر محسوب مي
سند يكي ديگر از تجليات زبان فارسي و فرهنگ ايران در ايجاد فرهنگ به زبان فارسي در سراسر 
تأثير زبان و ادب فارسي و فرهنگ ايراني، در آثار شاعران سندي  .شود و تمدن سند شمرده مي
نماياند كه آنان نيز سهم زيادي در گسترش فرهنگ و تمدن ايران زمين در  كامالً آشكار است و مي

متولّد سال ، ١٨)عبدالحكيم( فارسي عطاتتوي ديوان :اند خيز سند داشته پرور و عرفان خطّة ادب
 او گوياي راستين فرهنگ و ادب ايراني مثنوي هشت بهشت در تته از ايالت سند، همچنين ١٠٤٧

. است   خود قرار دادهةهاي عارفان تأثير انديشه قاره را تحت است كه سالها خوانندگان سندي و شبه
تأثير آثار ادب فارسي   و صوفي پاكباز در اشعار فارسي خود سخت تحتنفس اين شاعر نيك

  :است
  ينـــه بيتــابي زليخــا رامعانمـا     گير كمال عشق به يوسف بود گريبان

١٩بجـو ز سينة وامق نشان عـذرا را    جمال ليلي و آيينه ديده مجنــونست

آثار . گان خطة پاك سند است يكي ديگر از سرايند شاعر سدة دوازدهم،محمدمحسن تتوي،  
مثنوي در تكميل  (حملة حسيني يا اعالم ماتم، مثنوي طرز دانش، عقدة دوازده گوهر: او مانند
 تتوي .، معروف است٢٠ محسنديوانو )  ابوطالب اصفهاني و ميرزا محمد رفيع باذلحيدري

 كه حتي سخت تأثير آثار ادب فارسي و مخصوصاً حافظ، سعدي، طالب آملي و جامي است
هاي منصور  هاي بلند او در شعر يادآور داستان اشعار آنان را نيز تضمين كرده و اصوالً انديشه

  :حلّاج در ادب فارسي است
٢١كند؟ منصور كي مالحظة دار مي    گذرم گرچه سررود از حرف حق نمي
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  :نيز تأثير محمدمحسن از خسرو و شيرين نظامي در بيت زير آشكار است
  ٢٢ايم محسن توست        تيشة كلكي بگير و صفحة جوي شيركن كاري  شيرينكوهكن شد وقت

 سند است كه ةاز شاعران عارف خط) پور راني(، )، درازا١١٥٧متولد (سچل سرمست   
هايش همواره اشعار شيخ فريدالدين عطار  هاي منصور حلّاج بود و سروده تأثير آموزش تحت

  ٢٣.كرد تخلّص مي» فدائي«و » آشكار«ر فارسي خود در اشعا. آورد نيشابوري را به ياد مي
  ٢٤از كفــر او را ز ديـن بيــزار كرد    عشــق اندر دل هر آن كس كار كرد
  از محبـــت در گلــو زنّــار كرد    شيخ صنعــان را درون كفــر آوريد
  همچنان مقتـول شد عطــار كـرد    پوست شمس الحق تبريزي كشيــد

  از اســرار او اظهــار كرد) ي(سر    شبلي رسيدزور عشقش چون به دل 

پدرش ميان غالم . ميان محمد سرفرازخان كلهوره به قبيلة مقتدر كلهورة سند تعلق داشت  
سرفرازخان به زبان فارسي تسلط داشت و به صورتهاي . گذار حيدرآباد و حاكم سند بود نشاه بنيا

كرد  رفت و سعي مي  غزل به تتبع حافظ مياست و در  آزمايي كرده متنوع در زبان فارسي طبع
تير «، »ابروكمان« ، »سيمين بدن«، »مي گلفام«: اصطالحات و تشبيهات شاعران ايراني را مانند

 مانند ؛ بعضي غزليات او يادآور غزليات مشهور سعدي است٢٥.كار برد ، عيناً به»ارعذگل «، »عشق
 :غزلي به مطلع زير

  ٢٦رود اي از جسم و جانم مي رود      ناله كه تو چون رفته  توانم مياي ماه من بنشين دمي كز تن
ج فرهنگ و تمدن ايران و ادب ونحوي مر گوي خطة سند نيز هركدام به ديگر شاعران پارسي  

) ق١٢٠٨ -١٢٧٩شعبان ) (حيدرآباد(محمدخان لغاري تاجپوري  اب غالمنو مثالً ؛اند فارسي بوده
محمدخان لغاري حاكم تته در سند  پدرش علي. ارسي دلبستگي داشتمنش بود و به زبان ف صوفي

محمدخان شامل غزل، رباعي،  و مردي عالم و فاضل و صوفي بود، ديوان شعر فارسي غالم
  .است  بيت چاپ شده مسدس و تك

خ ر سند متولد شد، پدرش ميرعلي شيرقانع نيز شاعر و موة در تتق١١٨١مايل تتوي در سال   
سبك و مضامين شاعران ايراني را در نعت و مرثيه و ماده تاريخ پيروي كرده، . يس بودنو  و تذكره

 اشعار كلياتگوي سند است؛   دربردارندة تذكرة شاعران فارسيالبغا مجمع، نامه ساقي: آثار او شامل
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 اشعار فارسي مايل پر از اصطالحات و تعبيرات شاعران ايراني ٢٧.است  فارسي مايل نيز چاپ شده
تنها » طبع گهربار«، »خمار چشم«، »دار اسير زلف خم«، »غالم زرخريد«، »نقد جان«: است كه

  ٢٨.برگرفته از يك غزل فارسي اوست
. فاضل و عارف بود) م١٨٩٠ -١٩٤٣ژوئن (اسماعيل فاروق متخلّص به روشن  محمد  

ند بنياد گذاشت؛ را در س» مسلم ليك«عهده داشت و نيز حزب  را به) سند(رياست علماي تهرپاكر 
هاي  خطبه و انشاي روشنمند بود و تأليفاتي نيز از جمله  روشن به ادب فارسي سخت عالقه

به ) فتصوهاي  لهئمس (جواهر نفيسه؛ )حكايت(اليمن   نغمهتتبع در نسيم چمن، منظوم و منثور
  ٢٩.است   شعر فارسي او نيز به چاپ رسيدهديوان. زبان فارسي دارد

) ق، تته، سند١٢٤٣متولد (گوي محمدابراهيم خليل تتوي  ر شاعر سندي فارسيباالخره ديگ  
  ٣٠. داردمائدة خليل، ديوان خليل، كشكول مسكين، ديوان مسكين: است كه آثاري از جمله

آثار باستاني و بناهاي تاريخي استان سند پاكستان نيز يكي از بهترين نمودارهاي تأثير فرهنگ   
اي  العاده  شهر تته در استان سند از اين ديدگاه خاص، اهميت فوق.رود  ميشمار و تمدن ايراني به

بخش آثار  هاي فارسي و نقش و نگارهاي زيبايش زينت در آن شهر گورستان مكلي با كتيبه. دارد
تاريخي و بناهاي آن سرزمين و يادآور پيوستگيهاي فرهنگي ميان ايران و سند است، و تأثير هنر 

 ساخته شده يكي از آن ١٦٤٤ روي مسجد معروف شاهجهاني تته كه در سال معماري ايران در
ها و ديگر اماكن  ها و آرامگاه  لوح و كتيبه در مساجد و خانقاه١١٥نيز وجود حدود . بسيارها است

دليل حضور فرهنگ ايراني در خطة پهناور ،همين شهر تتة سند به زبان فارسيدر  فقط ،كمتبر 
 و ٣١ميراث جاويدان مورد از الواح ياد شده در كتاب ١١٥ تصوير حدود .گردد سند محسوب مي

هاي الزم آمده كه همه گوياي سهم   همراه با زيرنويس٣٢صناديد سندهمچنين تعدادي در كتاب 
  .فرهنگ و تمدن ايران در تمدن و فرهنگ سند است

پاكستان و هاي خطي  ها و مخزنهاي نسخه هاي خطي فارسي موجود در موزه وجود نسخه  
 يكي ديگر از مظاهر حضور فرهنگ و ، اهل علم و دانشمندان سندي نگارش يافتهبه قلمجهان كه 

هاي   كه در موضوع،هاي خطي ياد شده نسخه. تمدن ايراني در فرهنگ و تمدن سند است
گوناگون علمي و ادبي به زبان فارسي تأليف گرديده و متأسفانه هنوز به زيور چاپ آراسته 
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هاي ايراني، ادب فارسي، آداب و رسوم و همه مظاهر  ده، نمايانگر تأثير شگفت دانشنگردي
 و خوانندگان شد  نگهداري ميخصوصهاي م كه سالها در مخزن گردد فرهنگ ايران محسوب مي

هاي خطي از سويي نمودار فرهنگ كتابت و آداب و رسوم  اين نسخه. كردند از آنها استفاده مي
آرايي و نقش و نگارهاي كتاب و جلدسازي و ديگر  ان فارسي و صفحهمربوط به نگارش زب

نماياند كه چندان  ظرافتهاي مربوط به كتاب و كتابت در سرزمين سند بوده و از سوي ديگر مي
دوست در  مورد عنايت و توجه و عالقه اهل علم و كتاب قرار گرفته كه سالهاي سال سندياِن علم

  ٣٣.اند اند و سپس به آيندگان سپرده از آنها بهره بردهاند و  نگهداري آنها كوشيده
هنوز هم . ج فرهنگ و تمدن ايران بودندوبسياري از ايرانيان به سند آمدند و در آنجا مر  
 مثالً سيد يعقوب و ؛٣٤هاي كاشاني، مشهدي، استرآبادي، شيرازي در تتة سند وجود دارند خانواده

 و سيد احمد و سيد ٣٥ به سند آمدند ق٩٠١ در سال سيد اسحاق دو برادر مشهدي بودند كه
 اين ٣٦.به شهر تتة سند رسيدندق  ٩١٠محمد دو پسر سيد محمد عابد مشهدي در سال 

 هريك ،هاي ايراني كه تعدادشان هم بسيار زياد بود و همچنين فرزندان و فرزندزادگان آنها خانواده
  .ؤثر بودندنحوي در انتقال فرهنگ و تمدن ايران به سند م به

 پادشاه ،سلطان محمود بكري. روابط ايران با دربار سند در قرن دهم هجري بسيار استوار بود  
  ، سخت توجه شاه تهماسب صفوي را به٣٧سند كه اجدادش از خراسكان از توابع اصفهان بودند

يي كه چندبار از دربار صفوي سفير نزد سلطان محمود رفت و هدايا  نحوي خود جلب كرد، به
 كه ٣٨اعطا كرد» خان« ق پادشاه ايران به سلطان محمود لقب ٩٦٥برايش برد و همچنين در سال 

صورت  نويسان سندي نام او را به بعدها اين لقب جزو نام او گرديد و پس از آن همة تاريخ
٣٩.ضبط كردند» سلطان محمودخان بكري«

 

تأثير زبان  شدت تحت هند و پاكستان بهقارة  هاي شبهنزبان و ادبيات سندي نيز مانند ديگر زبا  
هاي فارسي در زبان امروز سندي، تأثير عروض فارسي در  انبوه واژه. و ادب فارسي قرار گرفت

 از آثار و تجليات تأثير ، همگي،شعر سندي، تأثير دستور زبان و گرامر زبان فارسي در زبان سندي
 .رود شمار مي هفرهنگ و تمدن ايران در فرهنگ و تمدن سرزمين سند ب
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