
 
  قاره هند پیش از تجزیهسهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه
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 چکیده

های عربی و فارسی  تا چندین سده پس از ورود مسلمانان به شبه قاره هند، زبان
البته نفوذ و گسترش زبان فارسی . ترتیب زبان دینی و دیوانساالری مسلمانان بودند به

حال  با این.  ین در دوره اسالمی، با هیچ زبان دیگری قابل مقایسه نیستدر این سرزم
های محلی و عمومی رایج در مناطق مختلف هند نیز در ارتباط  ها با زبان این زبان

های محلی  برخی از زبان. گیری وجود داشت بودند و میان آنها داد و ستد و وام
. الخط عربی را پذیرفتند  از جمله رسمهای فارسی و عربی و گاه ترکی عناصری از زبان

نتیجه این تعامالت در کنار شرایط اجتماعی و سیاسی و زبانی دیگر، موجب پدیدار 
به موازات ضعف زبان فارسی در . شدن زبانی تازه در هند شد که بعدها اردو نام گرفت

تدریج   به، زبان اردو١٨٥٧ویژه پس از قیام سراسری  هند در قرن دوازدهم و سیزدهم به
قدرت و قوت گرفت و به زبان دینی، مذهبی و علمی و اجتماعی مسلمانان و نماد 
مسلمانی تبدیل و زبان نخست بسیاری از ادیبان و فعاالن دینی و سیاسی چون 

خان، ابوالکالم آزاد، محمد علی جناح و اقبال الهوری شد و  سرسید احمدخان، ظفرعلی
این مقاله، با مطالعه تاریخچه مختصر . ردیددر نهایت جایگزین زبان فارسی گ

گیری و رونق زبان اردو در مناطق مختلف هند، نقش این زبان را در اتحاد و  شکل
 .  ویژه از میانه قرن نوزدهم به بعد بررسی کرده است همگرایی مسلمانان به
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 مقدمه
ز ظهور اسالم مسلمانان از سده نخست هجری به سرزمین هند رفت و آمد داشتند پس ا

های مختلف گروه. و بدین ترتیب، اسالم و به تبع آن فرهنگ اسالمی در هند نفوذ یافت
مسلمان از طبقات گوناگون  چون نظامیان ، بازرگانان، علما و صوفیان، با اهداف متفاوت 

های مختلف  پدید آمدن تغییرات اساسی در حوزهمهاجرت کردند و موجببه هند 
ترین این تحوالت  از جمله مهم. حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هند شدند

گیری زبان اردو بود که در گذر زمان به عنوان زبان رسمی مسلمانان هند جایگزین  شکل
ین مسلمانان ترین عوامل ایجاد پیوند  ب زبان فارسی شد و برای چند سده به یکی از مهم

گیری و عوامل متعدد  تاریخی، سیاسی و  قومی در شکل. سراسر هند  تبدیل شد
حضور مسلمانان در مناطق مختلف موجب شد تا  . گسترش زبان اردو، نقش داشتند

های مورد استفاده مسلمانان ساکن در هند های فارسی، ترکی و عربی به عنوان زبانزبان
هند در هم آمیخته شوند که حاصل آن پس از چند سده، های محلی مردمان با زبان

ایجاد زبانی بود که در گفتار با اندکی تفاوت همان زبان هندی و در نوشتار نیز با 
زمانی که در شمال هند، این «) ٣٧(نوشته هاشمی به. های عربی و فارسی یکسان بود زبان

مرور که بهی، شناخته شد تا ایننام و نشان بود، در دکن با نام زبان دکنزبان جدید، بی
مبنا و . »، اردو و اردوی معلی شناخته شد١های ریختهزمان، در شمال هند نیز با نام

زیربنای زبان اردویی که در دربار بابریان پدید آمد و به اردوی معلی مشهور شد، زبان 
اما در . فارسی بود که با اضافه شدن واژگان و اصطالحات شمالی و بومی شکل گرفت

های محلی بود که با اضافه شدن واژگان و  زبانجنوب هند، مبنا و اساس زبان اردو، 
توان یکی از نمودهای فرهنگی رو زبان اردو را می از این. اصطالحات فارسی شکل گرفت

مسلمانان در شبه قاره هند دانست که در تاریخ اسالم از اهمیت بسیاری برخوردار است 
 در پژوهش پیش رو با بررسی عوامل و. اد آن نقش مهمی داشتندو مسلمانان در ایج

واحد برای مسلمانان  همگرایی و هویتآن در ایجاد  نقش ،گیری زبان اردو روند شکل
 . خواهد شدمطالعههند 

                                                                                                                                            
شد که تلفیقی از موسیقی هندی و فارسـی          گفته می شعری  ریخته اصطالحی است در موسیقی، نخست به      . ١

ریخته افزوده شد، همانند بیت شعری که یک پارة آن فارسی و پارة دوم هندی های دیگر بهسپس گونه. بود
  . رفت کا می های ادبی فارسی بهن فارسی، افعال فارسی و آرایهها واژگابود؛ ابیاتی که در آن



  ١٤٣ سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه قاره هند پیش از تجزیه

 گیری زبان اردوشکل. ١
ورود مسمانان به هند موجب پدید آمدن تحوالت گوناگونی در این سرزمین شد که 

نظرات متفاوتی درباره خاستگاه زبان . ویژه زبان اردو بود ن در حوزه زبان و بهترین آ مهم
الدین هاشمی خاستگاه زبان اردو را دکن و نصیر. گیری آن وجود دارد اردو و زمان شکل

در حالی که سید . گیری آن را  پیش از ورود اسالم به هند دانسته است زمان شکل
توحات محمدبن قاسم ثقفی در سند، در نتیجه سلیمان ندوی، معتقد است پس از ف

حافظ محمود شیرانی، ایالت . پیوند زبان عربی با زبان سندی، زبان اردو شکل گرفت
زعم وی همزمان با فتوحات غزنویان و سپس  به. پنجاب را زادگاه زبان اردو دانسته است

 و زبان اردو ایجاد غوریان در این منطقه، زبان فارسی و ترکی با زبان پنجابی تلفیق شد
الدین ایبک در سده ششم قمری، و ایجاد نخستین  پس از فتح دهلی به دست قطب. شد

 این زبان وارد دهلی شد و پس از تلفیق با زبان -سالطین دهلی -های مسلمانحکومت
ها این  وجه اشتراک همه این نظریه). ٦٩ -٦٣حسین، غالم(کردمردمان دهلی رونق پیدا 

های بومی و محلی های مورد استفاده مسلمانان با زبان اردو از پیوند زباناست که زبان
 .ساکنان هند پدید آمد

 زبان اردو نیز مورد ،های مسلمان در مناطق مختلف هندگیری حکومت  پس از شکل
 -٧٤٨حک (همزمان با حکومت جانشینان بهمنی . توجه قرار گرفت و گسترش یافت

، )١٠٩٦ -٨٧٦حک (شاهی ، عادل)١٠٩٨ -٩١٨(ی شاهیعنی سالطین قطب) ٩٣٣
حک (شاهی  و برید )٩٨٠ -٨٩٠حک (شاهی ، عماد)١٤٩٠ -٨٩٦حک(شاهی نظام
عبارتی اردوی دکنی در آثار منثور و منظوم رواج بسیاری ، زبان اردو یا به)١٠٢٨ -٨٩٧

این در جنوب هند  هشتم و نهم قمریدر سده ) ١٨(نوشته احتشام حسین پیدا کرد و به
سپس  نامیدند ومی) دکهـنی(زبان جدید را هندی یا هندوستانی و گاهی نیز دکنی 

در واقع زبان . شد تقریباً تا سده دوازدهم قمری این زبان، ریخته یا هندی خوانده می
های مردمان هند در سده پنجم قمری شکل گرفت و اردو ابتدا به صورت یکی از گویش

رد و در نهایت در سده دوازدهم قمری به صورت یک ها تکامل پیدا کسپس طی سده
 .)٥٩ -٥٨؛ فاروقی، ٢٥سکسینه، ؛ ١٢١ظفر، ( زبان در آمد

 
 صوفیان و گسترش زبان اردو. ٢

 و مردمآنها برای همدلی با . صوفیان نقش مهمی در گسترش اسالم در هند داشتند



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٤٤

صوفیان برای جلب . دندهای بومی روی آوریادگیری زبانبرقراری ارتباط با بومیان، به
گذاری بیشتر، از واژگان محلی نیز استفاده  بومیان، از زبان شعر بهره بردند و برای تأثیر

کار برد، امیر خسرو  های بومی در اشعارش بهاز مشهورترین شاعرانی که واژه. کردند
 پس از او شاهد اشعار صوفیانی چون بوعلی قلندر  و حمیدالدین ناگوری. دهلوی است

. ویژه هندی در زبان فارسی شدند  رواج واژگان و اصطالحات بومی بههستیم که موجب
تصوف گرویدند به مرور زمان، این روند گسترش بیشتری پیدا کرد و مردمان بسیاری به

در چنین شرایطی بود که صوفیان از زبان اردو برای بیان عقاید ). ٤٤/ ٢جالبی، (
عنوان زبان ادبی آن بهیی را که هنوز نوپا بود و کسی بهخودشان بهره بردند و زبان اردو

.  استفاده کردندیعلمو  های دینی آموزشداد؛ برای شعر، سخن و توجه نشان نمی
تکامل این زبان کم به اگرچه این بزرگان به عنوان شاعر و ادیب مطرح نبودند یا دست

بود، ولی ناخواسته باعث غنی ها هدایت و راهنمایی مردم اندیشیدند و فقط هدف آننمی
شدن این زبان شدند و با گذشت زمان، آن را توسعه دادند و دیگران را به سرودن و 

نخستین نثر صوفیانه نوشته شده به ). ٦٩عبدالحق، ( نگارش به این زبان تشویق کردند
ر نواز، از صوفیان مشهو از سید محمد حسینی گیسودراز بندهمعراج العاشقینزبان اردو 

گُلبَرگه پایتخت سلسله  قمری، برای تبلیغ طریقت خود به ٨٠٢دهلی بود که در 
الدین جانم و افزون بر وی، شاه برهان). ٢٧احتشام حسین، (بهمنیان در دکن رفت 

عالوه آثار نیز به نظم،  به.  زبان اردوی دکنی نگاشتندالدین اعلی نیز آثارشان را بهامین
و شاعران صوفی، زبان اردو را برای برقراری ارتباط با مردم زبان اردو نوشته شد  به

شاه ملک، مختار، قدرتی، کریم، غواصی، مقیمی، نصرتی و ملک خشنود از . برگزیدند
در سده دوازدهم قمری متون نثر . ترین صوفیان شاعر در این دوره بودند جمله برجسته

های علمای  شدند و بیشتر کتابزبان اردو، ابزاری برای تبلیغ و ترویج علوم دینیبه
. مسلمان، شامل ترجمه و تفسیر قرآن، تصوف و مجالس ایام محرم به اردو نوشته شد

 های لغت و زبان اردو و تألیف فرهنگعالوه مبلغان مسیحی با ترجمه کتاب مقدس به به
 ).١٠٢٥/ ٢جالبی، (های دستور زبان، به ارویج زبان اردو کمک کردند  کتاب
  
 ان اردو در دکن زب. ٣

حک (و سپس محمدبن تغلق ) ٧١٦ -٦٧٥ک ح(منطقه دکن در دوره عالالدین خلجی 
آباد در  محمدبن تغلق، شهر دولت. ضمیمه قلمرو مسلمانان شمال هند شد) ٧٥٢ -٧٢٥



  ١٤٥ سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه قاره هند پیش از تجزیه

رغبت یا اجبار  دکن را به عنوان پایتخت برگزید و  مردم، علما، صوفیان و نظامیان را به
این اقدام وی موجب شد که زبان و فرهنگ ). ٣٧ -٣٦هاشمی، (د به این شهر کوچان

در دوره حکومت بهمنیان در جنوب هند نیز . رایج در دهلی، به جنوب هند نفوذ کند
بسیاری از دانشمندان، سیاستمداران، بازگانان، صوفیان و شاعران از شمال هند و دیگر 

های مختلف   تالقی و برخورد زبانمحلدر نتیجه، دکن، . دکن مهاجرت کردندمناطق به 
مهاجرانی که در این ). ١٤٤ -١٤٣معصومی، ص (های بومی و محلی شدمهاجران با زبان

ها یا آفاقی) غربا( دکن وارد شدند و نام غریبان های عربی بهدوره از ایران و سرزمین
های مهمی زودی مسولیتاین گروه به. خود گرفتند، اغلب از سادات و شیعیان بودند به

در میان سپاه و نیز در شئون مختلف سیاسی و اداری بر عهده گرفتند و برخی از آنان به 
تأثیر و نفوذ این مهاجران، سالطین بهمنی را . مناصب مهم و تأثیرگذاری دست یافتند

دکن این گروه و نیز سایر شیعیان و سادات که از دیگر مناطق به کرد که بهوادار می
در واقع، سادات مهاجر از ایران و . ای نشان دهند دند، توجه ویژهمهاجرت کر

های تشیعی را که پس از بهمنیان دکن در این دوره، اولین هستههای عربی به  سرزمین
پس از ). ١٦٣همو، (به صورت مذهب رسمی اکثر مناطق دکن درآمد، تشکیل دادند 

و  شاهیان در گُلکُنده و عادلشاهیانگیری حکومت قطبپایان حکومت بهمنیان و شکل
ادبیات، شاعران و ادیبان مناطق مختلف سب توجه حاکمان این دو سلسله به  بیجاپور، به

های هنری خود به دربار آنان پیوستند و این موضوع موجب دکن، برای رشد توانایی
ین ، اول)١٦١١ -١٥٨٠(شاه  در این دوره محمدقلی قطب. شکوفایی بیشتر زبان اردو شد

همچنین، شاعران . آراستشاعرصاحب دیوان اردو، اشعار خود را با فرهنگ عامه دکن می
بسیاری همانند نصرتی و غواصی تالش کردند تا با آثار ادبیشان فرهنگ اسالمی را با 

متون نثر اردو نیز با الهام و ترجمه متون فارسی مورد . هم بیامیزندفرهنگ دکنی، در
 دیگر از شکوفایی زبان اردو در اواخر سده یازدهم قمری آغاز همرحل. توجه قرار گرفت

آباد اورنگ زیب، دکن را به تصرف خود در آورد و بدین ترتیب، بین دهلی و اورنگ. شد
ارتباطات فرهنگی بین شمال و جنوب و ). ٨٦غالم حسین، (ارتباط فرهنگی برقرار شد
دیوان .  ولی دکنی بازتاب پیدا کردهای شاعر نامدار دکن، تبلور زبان اردو در سروده

انور ( .روداردوی وی در آغاز سده سیزدهم، نقطه عطفی در ادبیات آن دوره به شمار می
 .)١٨٣ -١٦٢سدید، 
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 زبان اردو در دهلی. ٤
پارسی شعر تر، بهشمال هند، شاعرانی که پیشبا رسیدن دیوان ولی دکنی به

درگذشته (آرزو  الدین خانسراج.   را آغاز کردندسرودند، سرودن اشعاری به زبان اردو می
کرد و در برگزاری مشاعره سرا نیز از این جنبش ادبی حمایت شاعر فارسی) ١١٦٩

، نقش مهمی در گسترش این زبان در دهلی ایفا کرد و در نهاین )ریخته(زبان اردو  به
شاعران ). ٨١، ٧٦ملک حسن، ( زبان اردو  جای زبان فارسی را در ادبیات و شعر گرفت

شعر اردو از یک سو عناصر و ". کوشیدندتا سده سیزدهم قمری، در اصالح زبان اردو 
های دینی و فرهنگی فرهنگ زبان فارسی و هندی را دربرداشت و از سوی دیگر آموزه

، میرزارفیع سودا )١٢٢٥ درگذشته(تقی میر شاعرانی چون، میر. مسلمانان را
، )١٢٨٦درگذشته (خان غالب و اسدهللا) ١٢٧٠(راهیم ذوق ، محمداب)١١٩٥درگذشته(

در مواردی چون وامگیری و . در تکمیل زبان اردو در دهلی نقش مهمی داشتند
طور مستقیم  های مرکب، از زبان فارسی بهها و مصدر المثل سازی اصطالحات، ضرب برابر

نیز زبان اردو به شدت از های دینی در بیان منظوم آموزه. یا غیرمستقیم الگوبرداری شد
 برای ، بهترین نمونه)١١٩٩درگذشته(های خواجه میردرد سروده. فارسی تأثیر پذیرفت

 )٥٧٤، ٥٧٣، ٥٧٢، ...یزدان منش، تاثیر زبان، شعر(رود این نوع تأثیرپذیری به شمار می
آخرین پادشاه بابریان، که خود شاعر بود و به )١٣٥٧ -١٢٥٣حک (ظفر   بهادر شاه

پیش از وی، . کردسرود، نیز از شاعران اردوسرای حمایت میارسی و اردو شعر میف
یافتند و با ، حضور می)١٢٥٣-١٢٢١حک (بار پدرش اکبرشاه ثانی شاعران در در
). ١٦٣-١٦٢سکسینه  (کردندهایی در مدح درباریان، صله دریافت میسرودن قصیده

و دیگر ) ع(وصف امام علی ر هایی که دهای مذهبی و منقبتهمچنین، قصیده
- اند، از شاهکارهای ادبی زبان اردو محسوب میدر این دوره سروده شده) ع(معصومان

بدین ترتیب، با گسترش زبان اردو، از سده ) ٦٤٣ -٦٤٢، ٦٨٦ -٢/٦٨٥جالبی، . (شوند
سیزدهم به بعد، ادبیات اردو، دامنه نفوذ خود را از مناطق شمالی و جنوبی، به سراسر 

 .تد گسترش داد و زبان همه مسلمانان و موجب ایجاد هویت و وحدت میان آنها شده
 

 زبان اردو در اوده . ٥
، تا پیش از سده دوازهم، از زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به دور مانده )  اوده(ایالت اود 

 و در دوره ١١٣٤از . در حقیقت در مناطق شرقی هند تاثیر زبان فارسی کمتر بود. بود
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 سلسله صفویان بود، تبار و وابسته بهالملک که ایرانیخان برهانامین سعادتنواب محمد
نواب اوده  ).٢٩، ٢٧/ ١ابواللیث صدیقی،( فرهنگ ایرانی و مذهب تشیع وارد اوده شد

مندی زیاد، علی شاه باعالقهالدین حیدر و واجد خان، غازیالدوله، سعادت علیچون آصف
در نتیجه شاعران اردوسرای شمال هند که پیش از .  شعری پرداختندبه برگزاری محافل

 به محلی ه شدند و اودهکردند؛ متوجه اوددکن سفر میاین برای نشر ذوق ادبی خود به 
برای تجمع شاعران و ادیبان اردو زبان تبدیل شد  همزمان با این حوادث، حکومت 

که پادشاهان بابری را ناتوان از پرداخت زوال رفت و شاعران بابریان در شمال هند رو به
تقی میر، جرأت، شاعرانی چون، سودا، میر. هدیه و صله دیدند به اوده مهاجرت کردند

دربار حاکمان  اوده رفتند  حسن با ترک دربار بابریان، بهخان انشاء، میرسوز و میرانشاهللا
 ).٢٥ -٢٤پرتو، (  انتقال دادندههای زبانی و ادبی دهلی را به اودو ویژگی

دست آمده را مغتنم شمردند و در همین دوره بود که  شاعران شیعی فرصت به
مرثیه . ویژه در شعر، بیش از پیش بازگو کردنداعتقادات و باورهای مذهبی خود را به

گیری از تر، در اوده با بهرهصورت جدی سرایی اردو که عقبه آن در دکن بود، این بار به
سبب حاکمیت تشیع در اوده مراسم عزاداری برای امامان  شد و بهتر دبی غنیهای اآرایه

مردم این خطه مرثیه را . شدویژه شهیدان کربال، با شکوه بیشتر برگزار شیعه ائمه، به
ها را هنرمندانه کار بردند و مرثیهمثابة هنر در ادبیات بهآیین مذهبی دانسته و آن را به

سرایانی بودند لکنهو را بشیر از جمله مرثیه نیس، میرزا دبیر و میانامیر. کردندقرائت 
های  مرثیه). ٣١/ ١ابواللیث صدیقی، ( عنوان مرکز مهم این گونه ادبی ساختند به

ترین  ، از مهم) ١٢٩٢متوفی (علی دبیر و سالمت) ١٢٩١متوفی(علی انیس  ببر میر
نفوذ فرهنگ شیعی در اوده را از . )٢٣٠پرتو، ( های اردو در این دوره هستند مرثیه

رتن ناتهـ (نات سرشار رتن. توان دریافتهای نوشته شده در سده چهاردهم میداستان
هنگام ، به) ١١٨٦ -١٨٨٠ (فسانه آزاداش که هندو بود، در داستان رمان گونه) سرشار

دی رسوا، در بیان مفهوم فرهنگ لکنهو، با ریزبینی آیین تشیع را بازگو کرده و میرزا ها
 . ، به توصیف آیین سوگواری محرم پرداخته است)١٨٩٩ (امراؤ جان ادارمان شاهکارش، 

 
 گذار در گسترش زبان اردومراکز علمی و آکادمیک تاثیر. ٦

ها برای چیرگی بر فرهنگ و زبان فارسی در هند، کوشیدند با ایجاد مراکز انگلیسی
کمپانی هند شرقی . جانشین زبان فارسی کنندتدریج زبان اردو را  آموزشی و علمی، به
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کرد که قد مداخله در مسائل دینی و فرهنگی را ندارد، عالوه بر  که در آغاز ادعا می
از . کوشش برای تبلیغ مسیحیت، به ایجاد اختالف میان مسلمانان و هندوها پرداخت

 اردو تمرکز رو دانشمندان و نویسندگان اروپایی، بر زبان ترویج و گسترش زبان این
 ١٢١٥ در ١یکی از اهداف تأسیس کالج فورت ویلیام). ١٣٩احتشام حسین، . (کردند

در این کالج . متون نثر اردو جهت آموزش اردو به افسران انگلیسی، بوددسترسی به
این . ها به اردو ترجمه شدبسیاری از متون ادبی و داستانی زبان فارسی توسط هندی

ی متون ادبی منسجم اردو و نهادینه شدن ترجمه در زبان اردو گیر شکلاقدام منجر به
 ).١٣٦ ١٣٢، ...ساختار فورتیزدان منش، ( شد

های فارسی و  با هدف آموزش علوم شرقی و زبان١٢٠٦الدین که در مدرسة غازی
زبان این کالج، اردو بود و برای .  به کالج دهلی ارتقاء یافت١٢٤٠عربی تأسیس شد، در

هایی با موضوعات مختلف های درسی به اردو، افزون بر تألیف، کتابد کتابجبران کمبو
آموختگان این کالج، مانند دانش). ١٥٣ -١٤٧، ١٤٠عبدالحق، ( زبان اردو ترجمه شدبه

مولوی نذیراحمد، محمدحسین آزاد و مولوی ذکاهللا از مشهورترین نویسندگان اردو 
 .)٩٦ -٩٤منگلوری،  ("زبان بودند
عثمانیه نیز در نشر زبان اردو و گردهمآیی عالمان اردو زبان مسلمان نقش جامع 

عنوان مرکز تحقیقی در حیدرآباد دکن به١٣٠٣این جامعه ابتدا در . مهمی داشت
 زبان اردو را به عنوان زبان آموزشی ١٣٣٦در . دانشگاه تبدیل شد به١٣٣٥تأسیس و در 

 دانشگاه، دارالترجمة عثمانیه تأسیس شد که دانشگاه عثمانیه شناخته شد با نظارت این
های درسی، متون علمی بسیاری، از زبان انگلیسی به سازی کتابدر آنجا، ضمن آماده

 ).٥٨٦الدین عقیل،  معین (اردو ترجمه شد و اصطالحات علمی اردو وضع شد 
 

 زبان اردو و سیاست. ٧
رنگ ای حکومت بابریان و کمهها پس از تسلط بر هند، در صدد زدودن نشانهانگلیسی

ها در ذهن و اندیشه مردم بودند و این سیاست را با کاستن ساختن عظمت سلطنت آن
ها آنها از یک سو زبان فارسی را از دادگاه. زبان فارسی آغاز کردندوابستگی مردم به 

های های ایالتی اجازه داد که به جای فارسی، زبانحکومتحذف کردند و از سوی دیگر به
رسد تا  نظر می در نتیجه چنین اقداماتی، به. عنوان زبان رسمی استفاده شود ایالتی، به

                                                                                                                                            
1. Forth William College 
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/ ٨شمس الدین صدیقی، (عنوان زبان رسمی، جای فارسی را گرفت   زبان اردو به١٢٥٣
نیز زبان اردو به زبان ) ١٣٦٠ -١١٣٦حک (ای که در دورة آصفجاهیان  گونه به). ٤٧، ١٩

 ).٥٤٦ -٥٤٥هاشمی، (اهمیت بسیاری پیدا کرد اداری تبدیل شد و  
- و رسم١همچنین، از نیمه دوم سده سیزدهم، هندوها، در صدد جایگزین کردن زبان باشا

در چنین شرایطی، . های دولتی بودندجای زبان اردو و فارسی در دادگاه به٢الخط دوناگری
طور ویژه زبان تکاپو افتادند و بدین ترتیب زبان اردو بهمسلمانان برای حفظ زبان اردو به

ستیز برخاستند و مسلمانان شد و هندوها افزون بر مخالفت با مسلمانان با زبان اردو نیز به
مسلمانان نیز برای حفظ هویت و . زبان اردو ترجمه شدبسیاری از متون فارسی و عربی به

ها و  یج زبان اردو پرداختند و به ایجاد انجمنمواریث فکری و دینی خود، به تبلغ وترو
 ).٣١ -٣٠حسن اختر (  همت گماشتند٣انجمن حمایت از زبان اردو مؤسساتی چون

ها داشت رغم اینکه اردو زبانان، برای حفظ زبان اردو که نشان از هویت اسالمی آنبه
براساس دیدگاه . کوشیدند، از سده سیزدهم، دو دیدگاه در قبال این زبان شکل گرفت می

عنوان زبان اسالمی، مسلمانان را از پیروان سایر ادیان هند متمایز نخست زبان اردو به 
نارنگ تأثیر دیدگاه  . خان بوداز جمله طرفداران این دیدگاه سرسید احمد. کردمی

داند و معتقد است که وی مسیر تاریخی اتحاد سرسید را فراتر از محدوده زمانی وی می
 ملت مستقل اسالمی را ارائه داد که پیوستگی با تفرقة تدریجی ۀ گسست و نظریملی را

دیدگاه دوم بر این ). ٣٢٥نارنگ، (همراه داشت  هند را بهۀو سرانجام تجزیة شبه قار
رو  کرد که با زبان اردو با زبان هندی  اشتراکات بسیار دارد و از اینموضوع تاکید می

انند با هدفی مشترک در حفظ منافع مردمان هند، همگام توهردو زبان در کنار هم می
از جمله طرفداران این رویکرد عبدالحق بود که زبان اردو را موجب اتحاد مردم . باشند

در نهاین در ). ١٤٤شجاع احمد، ( دانست شبه قاره هند، اعم از مسلمان و هندو می
ریاست هاراشترا، که به در ناگپور ایالت م٤ انجمن ادبی سراسر هند  در نشست١٣٥٥

و گاندی عنوان » اردو«ماهاتما گاندی برگزار شد، مولوی عبدالحق برای زبان اردو، عنوان 
سرانجام تصمیم برآن شد زبانی که به خط نستعلیق . را پیشنهاد کردند »هندوستانی«

. شود، هندی نامیده شود شود، اردو و زبانی که به خط دیوناگری نوشته می نوشته می
» اردو«یام این نشست از سرگیری اختالف بر سر دو زبان و تشکیل کنفرانس سه روزه پ
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4. Akhal Bharatiya Sahitya 
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سرانجام، بیانیه مشترکی میان راجندر پراشاد و عبدالحق منتشر شد که . در علیگره بود
در آن برای حل اختالف مسئلة اردو و هندی، توافق شد که زبان هندی و اردو هر دو 

اما روند ستیز بین دو زبان، همچنان ادامه ). ١٩١، زاهدی(رسمیت شناخته شوند به
سران . یافت و طرفداران هر دو زبان در پی تثبیت جایگاه زبان خود در هند بودند

.  به دفاع از این زبان پرداختند٢ و مسلم لیگ١اسالمی در حزب کنگره ملی هند
خان، مختار لعلی جوهر، حکیم اجمهایی مانند ابوالکالم آزاد، موالنا محمدشخصیت

احمد انصاری و محمد علی جناح برای پاسداری از زبان اردو به این زبان سخنرانی 
زبان اردو، از شهرت بسیاری برخوردار های پر جوش ابوالکالم آزاد بهسخنرانی. کردند می

ها، حمایت از جامعه اسالمی نهفته بود و همگی در صدد در بطن این سخنرانی. است
 .)٢٣٢؛ عقیل، ٣٧٩صدیق، ( مسلمانان و متحد کردن آنها، بودنددفاع از حقوق 

 
 تأثیر قیام سراسری مسلمانان هند بر زبان اردو .٨
 و در فارسی  جنگ غدر به در اردو  که١٢٧٣ /١٨٥٧ شورش سراسری مسلمانان در در

توسط دولت بریتانیا سرکوب   نیز مشهور شد، مسلمانان به)شورش نظامیان(٣به موتینی
دانست، پس با توجه به اینکه بریتانیا  مسلمانان را مسئول اصلی این شورش می. ندشد

از این قیام مسلمانان در شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دشوارتری نسبت به 
های احیای اندیشهمسلمانان برای جبران این شرایط کوشیدند تا به . هندوها قرار گرفتند

ها  وی آوردند و از زبان اردو برای ترویج این اندیشهاخالقی، دینی و سیاسی خود ر
تفاوتی نشان دادند و این اهمیت زبان اردو بیاما حامیان هندی، نسبت به . استفاده کنند

های فارسی و عربی سبب تحوالت تاریخی، از زبانای برای مسلمانانی بود که بهضربه
). ٣٢٣-٣٢٢نارنگ، (گی خود پذیرفتندعنوان زبان فرهن فاصله گرفتند و زبان اردو را به

آبادی، شاعران و ادبیانی چون نواب میرزا شیفته، امام بخش صهبایی و منیر شکوه
افزون بر شعرا و . های سنگینی متحمل شدند های اعتراض آمیز، مجازاتسبب نوشته به

پادشاه طور عملی شرکت کرد و نقش خود را در فرامین ادبا، زبان اردو در این شورش، به
 معین( های  ضد استعماری ایفا کردها و بیانیهها، فتواهای جهاد و اعالمیهو نیز نامه

 .)١٥٥الدین عقیل، 
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های نوگرایانه پدید آورد که نمود بارز شورش مسلمانان سراسر هند، موجی از اندیشه
 دسرسید احمد خان آن را پی افکند، مشاهده کرکه توان در نهضت علیگره آن را می

 کنگر آموزشی ١٨٨٦/ ١٣٠٣سرسید، با رویکرد اصالحی، در ). ٣٠٤انورسدید، (
انجمن خواستار تعلیم «این کنگره، فراخوانی عمومی با عنوان .  را تأسیس کرد١مسلمانان
در این فراخوان، این پرسش مطرح شد که برای پیشرفت . در سراسر هند داد»  مسلمانان

 شود؟ برای ایجاد انگیزه به منظور  پاسخ پشنهاد میمسلمانان در هند چه راهکارهایی
ها، پاداش بود، جوایز نقدی و برای بهترین پاسخزبان اردو میباید بهدادن به این سؤال که 

کارگیری زبان اردو و  نهضت علیگره توانست با بهترین شیوه به. جداگانه در نظر گرفته شد
سرسید اقدامات اصالحی دیگری . را هموارتر کنداقدامات اجرایی، مسیر پیشرفت مسلمانان 

درپی ایجاد بیداری در تهذیب االخالق العلوم و نشریة وی با تأسیس مدرسه. را نیز انجام داد
 های جدید و سنتی پیوند ایجاد کند کوشید میان اندیشه میان مسلمانان هند بود و می

.  در ادبیات منثور زبان اردو بودمهمترین اقدام نهضت علیگره دگرگونی). ٨٦٧/ ٤جالبی، (
های نثری اردو را برای نخستین  اعضای این نهضت برای پیشبرد هدف اصالحی خود، قالب

حقوق پایمال های خود بهنذیراحمد دهلوی در رمان) ١٣٢ -١٣١مشتاق، ( بار پدید آوردند
ید کورکورانه از غرب شده زنان مسلمان و تأکید بر آموزش آنان، تربیت جوانان و پرهیز از تقل

تأثیر اسالم  ضمن نقد و نگاه تاریخی بر شعر فارسی، بر العجمشعرشبلی نعمانی در . پرداخت
 به باور وی، ورود اسالم به ایران و نفوذ در بافت فکری مردم آن، .کردبر ادبیات فارسی تأکید 

ی موجب شکوفایی سبب دگرگونی در شعر فارسی شد و تبلور عناصر مذهبی در ادبیات فارس
  ).٢/ ١شبلی، ( آن گردید

های اسالمی، فراگیری زبان انگلیسی و آشنایی با فرهنگ، اندیشه و در کنار آموزه
تدریج  در نتیجه به. ادبیات غرب، سرلوحه بسیاری از رجال سیاسی و ادبی آن عصر  بود

). ٢٩٥ -٢٩٤ینه، سکس(وجود آمدنوگرایی در میان شاعران و نویسندگان اردو بهتمایل به
در این میان انجمن پنجاب که جنبشی منسجم و فعال در این زمینه بود و با همت 

 تشکیل شد، نقش ١٨٧٤/ ١٢٩١ در الهور در ٢حسین آزاد و همکاری الیتنرمحمد
های خود، درپی اصالح افزون بر آزاد، الطاف حسین حالی نیز در سروده. مهمی ایفا کرد

های اسالمی، زن و یادآوری ارزش برای ایجاد تغییر در نگاه به وضع مسلمانان بود و و
. های وی در منابع درسی دانشگاهی به چاپ رسیدبرخی از مثنوی. اشعار بسیاری سرود

                                                                                                                                            
1. Muhammad Educational Conference   
2. Leiter 
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 در ارتقای بینش اسالمی ١٨٧٩/ ١٢٩٦وی در » مسدس مد و جزر اسالم«از جمله سرود 
نمایه مذهبی و کوشش برای مسدس حالی، شعری با درو. مردم تأثیر بسزایی داشت

بیداری مسلمانان است که در بستر فرهنگ هندی سروده شد و بازتابی گسترده در شعر 
 ).٦٦ -٦٥چنگیزی، ( اسالمی داشت یری نهضت پانگ اردو و شکل

بیستم شعر اردو، که به شدت از حوادث سیاسی و اجتماعی، تأثیر /در سده چهاردهم
ویژه بخشی به مردم، به یجاد تنوع در ادبیات و آگاهیپذیرفته بود، گامی دیگر برای ا

، )جلیانواله (٢ و جلیانواال باغ١رویدادهایی چون تخریب مسجد کانپور. مسلمانان، برداشت
علی خان و حسرت موهانی را بسیاری از شاعران مانند، شبلی نعمانی، ابوالکالم آزاد، ظفر

ها از هرچند، این سروده. مودی کامل یافتها برانگیخت و در اشعار آنها نعلیه انگلیسی
نهضت سرای به ارزش ادبی بسیاری برخوردار نبودند، اما سرآغازی پیوستن شاعران اردو

داری انگلیسی، نکوهش شد و مردم ها، نظام سرمایهدر این سروده. آزادی هند شد
ن، با لحنی برخی از شاعران اردو زبا). ٣٥٥نارنگ، (تکاپو برای آزادی دعوت شدند به

آبادی بود سرآمد اکبر اله. زدگان را مورد تمسخر قرار دادندها و غربطنزآلود، انگلیسی
این شاعران بود که با روحیه مذهبی، بهترین راه اصالح مردم را تقویت بینش اسالمی و 

دوستی و ترتیب زبان و ادبیات با احساس وطن بدین. دانستجلوگیری از غربزدگی می
های شاعرانی چون اقبال، بِرج نراین چَکبَست، سروده. آمیخت ا استعمار درهممبارزه ب

خواهانه داشتند، مورد استقبال  هللا خان که محتوای وطناسماعیل میرتهی و عظمت
های خود مسلمانان را مخاطب قرار اگرچه اقبال در سروده. عموم مردم قرار گرفت

توان استنباط کرد که هدف وی فراتر از میهایش دهد، ولی با مطالعه عمیق سروده می
گریستن برای وضع اسفناک مسلمانان یا تبلیغ اسالم است، تالش وی برای از بین بردن 

اقبال ). ٧٥چنگیزی، ( استعماری بود که در روح و جسم مسلمانان رسوخ کرده بود
  دینیتعالیم عمل بهتشویق به  و خواهی  آزادی ترویجالهوری با آموزش خودآگاهی،

خان نیز شاعری بود که با تاکید بر  یعل ظفر. هایی در اذهان ایجاد کندتوانست جرقه
 گیری افکار مردم نقش بسزایی داشتزبان اردو در جهتهایش بهاتحاد اسالمی، با سروده

 ).٣١٠، ٣٠٦، ٣٠٥الدین عقیل،  معین(

                                                                                                                                            
 روی داد کـه     ١٩١٣اوت  / ق١٣٢١تخریب بخشی از مسجدکانپور بـرای سـاخت خیابـانی در رمـضان              . ١

 .سبب خشم مسلمانان شبه قاره شد
، نزدیـک بیـست هـزار نفـر هنـدی در آنجـا در اعتـراض بـه           ١٩١٣ آوریل   ١٣یاغی در امرتسر که در      . ٢

 .ها کشته شدندنفر با شلیک گلوگه بریتانیاییاستعمار انگلستان تجمع کردند و بیش از هزار 
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های   و نوشته، نیز در اندیشه)١٩١٨-١٩١٤/ ١٣٣٦-١٣٣٢(رویداد جنگ جهانی اول 
آوران  پس از این واقعه، نام. های مسلمان شبه قارة هند تأثیر بسزایی داشتشخصیت

 بسیاری نگاشتند و برای گستراندن ههای عالماناهل قلم، در حمایت از اسالم، نوشته
سلیمان ندوی، توان به سید از جمله این افراد می. های قرآنی تالش کردند آموزش
هایی  ابوالکالم آزاد و عبدالماجد دریابادی اشاره کرد که در موضوععلی تهانوی  اشرف

اردو و تفسیر چون سیرت نبوی، شریعت اسالم، تاریخ و تمدن اسالم، ترجمة قرآن به
های زبان اردو در نهضت). ١٤/ ١٠الدین صدیقی، شمس( قرآن قلمفرسایی کردند

ستان نیز نقش مهمی مختلف مذهبی و سیاسی چون جنبش خالفت و استقالل پاک
 )٢٤٧، ٢٣٥الدین عقیل،  معین(داشت 
 

 های اردو زباننشریه .٩
اندازی و منتشر و  های اردو زبان یکی پس از دیگری راه نشریه. در سده سیزده قمری

 در کلکته، نخستین اتاق ١٢٣٨ در جام جهان نما. مورد استقبال قرار مسلمانان گرفتند
، به توسط موالنا ١٢٥١ که در دهلی اردو اخباروزنامه ر. آرودشمار میخبر اردو به

سازی  مسلمان هند نسبت اندازی شد در واقع  تالشی برای  بیداری و آگاهباقر راهمحمد
زبان اردو های دیگری نیز در نقاط مختلف هند بهنشریه. ها بودبه ظلم و ستم انگلیسی

 در ایجاد شورش سراسری مسلمانان هند ها راها، این نشریه بریتانیایی. چاپ رسیدندبه
. رو بسیاری از آنها را توقیف و سردبیرانشان را مجازات کردند دانستند و از ایندخیل می

دار آویختند؛ جمیل هجر،  را بهدهلی اردو اخبارگذار نشریه مولوی محمدباقر بنیان
 توقیف شد و ادیپیام آزحبس شد و روزنامه  محکوم بهاالخبارصادقسردبیر روزنامة 

اما این اقدامات مانع ). ٢٠١٧عارف عزیز، ( مرگ شد سردبیر آن بیداربخت، محکوم به
رشد و شکوفایی نشریات اردو زبان نشد و پس از سرکوبی شورش مسلمانان، نشریات 

آغاز سده  در. اندازی شد زیادی در شهرهای گوناگون چون علیگره و لکنهو راه
 و  معلیۓاردوهای خود علی خان در نشریههانی و ظفربیستم، حسرت مو/چهاردهم
 همدردعلی جوهر در محمد. ، مطالبی به نظم و نثر درباره آزادی منتشر کردندزمیندار

خواهان در و دیگر آزادی) چاپ لکنهو (قومی آواز؛ جواهر لعل نهرو در )چاپ دهلی(
مبارزه با استعمار و در های مختلف، به انتشار اخبار حوادث سیاسی روز لزوم نشریه

 از نشریات نیز در حمایت از برخی. خواهانه پرداختند های آزادیحمایت از نهضت
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 بود که از زمیندارتشکیل کشور مستقل اسالمی مطالبی منتشر کردند، مشهورترین آن 
 ).٢٠١٧شیخ، (کرد  کشاورزان حمایت می

 
 گیری نتیجه

ان هر خطه، برای زبان محلی خود، رسم الخط با نفوذ اسالم در شبه قارة هند، مسلمان
شبه قاره، فارسی مسلمانان  علمیفارسی یا عربی را برگزیدند و از آنجا که زبان اداری و 

های قارسی  از تلفیق و امتزاج زبان. های محلی، تحت تأثیر فارسی قرار گرفتند زبانبود، 
زبان  با تکیه براین زبان  .ر شدهای محلی رایج در هند، زبان اردو پدیدا زبانو عربی با 

 و بالید و به عنوان زبان بسیاری از رشد کردتدریج  بهفارسی و اخذ عناصر اسالمی 
در . را گرفت زبان فارسی جای مداران و عالمان مسلمان تبدیل شد و در نهایت سیاست

ی از زبان اردو به یک های مسلمان، ریتانیا در شبه قاره و ضعف حکومت استعمار بدوره
. ها تبدیل شد نکات افتراق و اختالف مسلمانان و هندوها و مسلمانان و بریتانیایی

عنوان زبان مشترک و  مسلمانان در دوره مبارزه علیه استعمار بریتانیا، زبان اردو را به
رجال سیاسی و مذهبی . کوشیدند شناختند و برای صیانت از آن می علیه خود می متفق

ها شود، برای ندة نزدیک اقتدار هندوها جایگزین حکمرانی انگلیسیاز بیم اینکه در آی
که  از آنجایی. کسب قدرت پیشین خود، به تشکیل کشور اسالمی مستقل اندیشیدند

 گرایی و آگاهی در توسعة اسباب ملی بود، مبارزان مسلمانزبان اردو، وجه مشترک تمام 
ای ه ها و جنبشکه تمام نهضت تا جایی. د، نقش مهمی ایفا کر مسلمانانبخشی به

رغم اختالفات فکری، زبان اردو را ابزار اصلی برای نیل به هدف  سیاسی و ادبی، به
شد، در  تنها زبانی ادبی شناخته می که نخست ی زبان اردورو از این. دانستند می

ایجاد  و علمی نیز طرفدارانی پروپا قرص یافت و موجبسیاسی و اجتماعی های  حوزه
تشکیل استعمار بریتانیا و های مختلف از جمله مبارزه با  در زمینهیی مسلمانان همگرا

  .شد کشور مستقل پاکستان
 
 منابع

 ۓقومی کونسل برا: ، چاپ هفتم، نئی دهلیاردو ادب کی تنقیدی تاریخ احتشام حسین،
 .٢٠٠٩فروغ اردو، 

 .٢٠٠٧ ششم، انجمن ترقی اردو، چاپ: ، کراچیںاردو ادب کی تحریکی انور سدید،



  ١٥٥ سهم زبان اردو در همگرایی مسلمانان شبه قاره هند پیش از تجزیه

 .١٩٨٤دبستان آرزو، : ، بمبئیلکهنو مرکز زبان و ادبپرتو، لکهنوی، 
 .٢٠١٢ -١٩٩٤مجلس ترقی ادب، چاپ اول، : ، الهور٤، جتاریخ ادب اردوجالبی، جمیل، 

 .١٩٦١اداره انیس اردو، چاپ اول، : ، اله آبادایشیائی بیداری اور اردو شعرا چنگیزی، اسالم بیگ،
، )مجلس زبان دفتری پنجاب (، در منتخبات اردو نامه قوم اور قومی زبانباباحسن اختر، 
 .١٩٨٨مقتدره قومی زبان، چاپ اول، : اسالم آباد

، به  اردو مولوی عبدالحقۓبابا، در »ر عبدالحقٹاکڈ اردو ۓبابا«زاهدی، سید مقصود، 
 .٢٠٠٢گنج شکر پریس، : کوشش سید معراج، الهور

سنگ میل پبلی : ، ترجمه مرزا محمد عسکری، الهورادب اردو تاریخ ،سکسینه، رام بابو
 .٢٠٠٤کیشنز،  

 .١٣٣٩مطبوعات پریس، : هـڑ، اعظم گشعر العجمشبلی نعمانی، 
مولوی عبدالحق ادبی اور لسانی  ، در»مولوی عبدالحق اور اردو کالج کراچی«شجاع احمد، 
 .١٩٩٢دو، انجمن ترقی ار: ، جلد اول، چاپ خلیق انجم، نئی دهلیخدمات

 .www در ٢٠١٧اکتبر ١٥،   صحافت کا کردارں می تحریک آزادیشیخ، فوزیه،
Nawaiwaqt.com. 

، تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان  و هند، در "معاشرتی اور ادبی پس منظر"صدیق، کلیم، 
 ١٩٧٢ی، چاپ اول، ٹ جلد، الهور، پنجاب یونیورسںدسوی

 .٢٠٠٢ می پاکستان، ڈغضنفر اکی: ، کراچیاعریلکهنو کا دبستان ش صدیقی، ابواللیث ،
تاریخ ادبیات ، در »سیاسی،فکری، معاشرتی اور تهذیبی پس منظر«صدیقی، شمس الدین، 

، )١٨٥٧ -١٨٠٣(ی، ٹپنجاب یونیورس:  جلد، الهورںهویٹ آ،مسلمانان پاکستان و هند
١٩٧١. 

بیات مسلمانان پاکستان تاریخ اد، در »سیاسی،فکری، معاشرتی اور تهذیبی پس منظر«همو، 
 .١٩٧٢، )١٠٧٢ -١٩١٤( ی، ٹپنجاب یونیورس: ، دسوین جلد، اردو ادب ، الهورو هند

 .١٩٧٦انجمن ترقی اردو، چاپ اول، : ، نئی دهلیاردوزبان کا قومی کردارظفر، ادیب، 
، در ٢٠١٧ اکتبر ١٥،  اردو صحافت کا کردارںمیتحریک آزادی عارف عزیز، 

www.fikrokhabar.com 
انجمن ترقی : ، دهلیاردو کی ابتدائی نشوونما مین صوفیائی کرام کا کامعبدالحق، مولوی، 

 .١٩٣٩اردو هند، چاپ دوم، 
 .١٩٦٢ا نجمن ترقی اردو، چاپ سوم، :  کراچی،مرحوم دهلی کالجهمو، 

تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ، در »اردو کی پیدائش اور ارتقا«غالم حسین، ذوالفقار، 
 .١٩٧١ی، ٹپنجاب یونیورس:، جلد ششم، الهورهند



 ١٣٩٦بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ پنجاهم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٥٦

: ، کراچی پهلوےاردو کا ابتدائی زمانه ادبی تهذیب و تاریخ کفاروقی، شمس الرحمن، 
 .٢٠٠٩آج، چاپ سوم، 

 .١٩٦١ ایجوکیشنل پبلشنگ هاوس،: ، دهلیسرسید کی نثری خدمات احمد،  مشتاق،
شرکت : ، تهرانر دورة بهمنیان اسالمی دکن د-فرهنگ و تمدن ایرانی معصومی، محسن،

 .١٣٨٩انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،
مجلس ترقی ادب، چاپ اول، : ، الهور اردو کا حصهںتحریک آزادی می معین الدین عقیل،

١٤٢٩/ ٢٠٠٨. 
 .١٩٨٦یونیورسل بکس، : ، الهور ایهام گوئی کی تحریکںاردو شاعری میملک حسن، ا ختر، 

، اردو  تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و هند، در "ج کی علمی خدماتدلی کال"منگلوری، ممتاز
 .١٩٧١ی، چاپ اول، ٹپنجاب یونیورس: هوین جلد، الهورٹ، آ)١٨٥٧ -١٨٠٣)(سوم(ادب 

قومی : ، نئی دهلیهندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعرینارنگ، گوپی چند، 
 .٢٠٠٣ چاپ اول،   فروغ اردو،ۓکونسل برا

 قومی کونسل برائ فروغ اردو، چاپ دوم،: ، نئی دهلیدکن مین اردوصیرالدین، هاشمی، ن
٢٠٠٢. 

مجموعه همایش ، در "تاثیر زبان، شعر و فرهنگ فارسی بر غزل اردو" منش، وفا، یزدان
: ، همدانادبی ایران و هند، با تاکید بر جایگاه همدان ـ بررسی پیوندهای فرهنگی

 )٥٨٠ -٥٧٠صص . (١٣٩١دانشگاه بوعلی سینا، 
فصلنامه ، در "ساختار فورت ویلیام کالج و عملکرد آن با رویکرد نثر اردو و زبان فارسی"همو، 

، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال چهارم، شماره دوازدهم، پاییز مطالعات شبه قاره
 )١٤٥ -١٣١صص (، ١٣٩١


