
  ٤٠٤  قند پارسي

  

  رانيداراالمان فرهنگ ا هند
  سرزمين هند  بارابطة حزين الهيجي و شرايط تاريخي او بررسي

  ∗جبار رحماني
  ♦زاده زهرا شعربافچي

 يها تمدنخ بسترساز ظهور ي تارين هند، در طيران و سرزمي فالت ايياي جغرافيها حوزه
 يا ، رابطهگريکدي  باتل مجاوريدل  به،يتمدن و يياي جغرافةن دو حوزيا. اند  بودهيبزرگ
هم در نظام  توان ين رابطه را ميا. اند  داشتهيريپذ  فرهنگةع در عرصيق و وسيعم

 يشناس  علم باستانيها داده. ي مختلف علميها د، هم در گفتماني هردو فرهنگ ديرياساط
 تمدن ، در دوها يياي از ورود آرشي پحتّيرا و هند ران ي فالت ايتمدن ة حوزةرابط
. هر سوخته نشان داده استرفت و شين و جيالنهر ني بيتمدن يها  و حوزههنجودارومو

 يها يياي است که از آرني بر ايز اجماع عموميها ن يياي از ورود آر پسيها در دوره
 را ي مشترک نژادأن منشيا. اند هند آمده  بهروه همک گيران و يا  بهک گروهيمهاجر، 

 ي بعديها در دوره.  نشان داده استيخوب ي بهشناخت ن و زبايشناخت مطالعات اسطوره
 يو امپراطورران ي در ايساسان  وي قدرتمند هخامنشيها ي امپراطوريريگ شکل با

. خودش ادامه داشته استان مبادله همچنان در اشکال مختلف ين جري در هند، اگوپتا
، که سبب  از آنياش ني و فرهنگيتمدنالت  و تحورانيا  بهود اسالمور  بان موضوعيا

ران و ي در اها يياي آريتراث سنّيچه که م آن  ازي متفاوتينيب  و جهانيشد نظام فرهنگ
ورود . دا کردي ادامه پيا ژهيب ويفراز و نش  بارد، همچنانيبگران شکل يهند بود، در ا
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٥

  

 يفرهنگ ة مبادليها رنگتر کرد و راه  کمياري بسز تا حدين خط افتراق را نيهند ا  بهاسالم
د مباحث  مجدييدنبال بازگو  به حاضرة مقال.ان دو کشور را همچنان باز نگه داشتيم

 در باب آنها يد که متون متعدي از موضوعاتياريا بسيران ياسالم در هند و ا  بهمربوط
 ة و مبادليريان فرهنگ پذي از جريصّدنبال طرح نوع خا  بهست، بلکهينوشته شده، ن

  . شده استتوجه کمتر بدان يريپذ ات فرهنگينظر است که در يفرهنگ
ران بر هند و نقش ي اتأثيرران و هند، از ي مطالعات اي علميها عموماً درگفتمان

 ي و فرهنگير فکيها  سنتتأثير  بهگري ديا از سويست، ان در هند بحث شده ايرانيا
 منتشر ياريبس يها ران و خراسان نوشتهي شرق اي فرهنگةژه حوزيو  بهران،يهند بر ا

 يايجغراف گر دريکدي بر ها ن فرهنگي متقابل اتأثير  بهن مطالبي اةهمشده است، 
 در يراني ايا حامالن فرهنگي ين مفهوم که عناصر فرهنگيا  به،اند خودشان پرداخته

 چه يراني اة در درون جامعي هندي عناصر فرهنگ واند  داشتهيتأثير چه ي هندةجامع
ها  ن فرهنگيا ن پرداخته شده که نقش هرکدام ازيا  بهندرت  بهاما ؛١اند  گذاشتهياثرات
 .ت چه بوده اسيريپذ ان فرهنگي و جري فرهنگة از مبادلي، جدايگري فرهنگ ديبرا
گر يکدي ي مجاور براتمدنن دو فرهنگ و ي، اي فرهنگةگر عالوه بر مبادليعبارت د به

ر ي در چند قرن اخينراي فرهنگ ايش هند برانق  بهن مقالهيدر ا. اند  داشتهييامدهايچه پ
 ران بوده،ي فرهنگ ايا بري فرهنگ از منابع مهميکيکه  ني عالوه بر ام پرداخت ويخواه

  .ران بوده استي ايز براي ني فرهنگ»داراالمان« مثابه به
 يا گاهيان دو فرهنگ متفاوت و ي مةدر باب رابط، يريپذ  فرهنگيها هيدر نظر

ط ين انواع در شراي و هرکدام از ااند ده را برشمريريپذ از فرهنگ يخاصور، انواع امج
 ةک رابطي دو طرف، ةکه رابط نيا. رديگ  مين رابطه شکليان طرفي مة از رابطيخاصّ
ن يدتري، که در شدي و فرهنگياسي نابرابر از لحاظ سةا رابطيکه  نيا اي باشد، يگيهمسا

 يريپذ ابعاد فرهنگ ج ويشود، نتا  ميقابلن طرف مي سرزميفتح نظام  بهحالت منجر
 انواع ي برايدق متعديتوان مصاد  ميزيران و هند ني اةدر بار. ٢متفاوت خواهند بود
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  ٤٠٦  قند پارسي

  

جايگاهي که  توجه به حزين با
در خاندان حکّام صفوي داشته، 
موقعيت بااليي در نظام سياسي 
ايران داشته است و عموماً در 

ميان  ايران و حتّي در هند در
زادگان و درباريان مورد  شاه

 احترام آنها بوده است

 يگرين دي سرزمي برابر تا فتح نظامةط مختلف، از مبادلي در شرايريپذ گوناگون فرهنگ
 که ييها امکان  بهکهاهد شد، بل پرداخته نخويريپذ فرهنگ  بهن مبحثي در ااما. برشمرد
موضوع . م پرداختيکنند خواه  ميجاديگر ايکدي يا مشابه براي مجاور يها فرهنگ
ن ي اةرد که خارج از محدودي بحث قرارگتواند مورد ي بعد مةمرحل، در يريپذ فرهنگ

  .نوشتار است
 يرانيعنوان داراالمان فرهنگ ا  بهنقش هند

 ة مبادليا بريبععنوان من  بهنقش هند  بايمنافات
ان ي، بلکه در بستر جرداردران نيا  بايفرهنگ

گونه خاص از آن بوده  کيمثابه   به ويريپذ فرهنگ
عنوان  ي بهگروه و ي فرديها را مهاجرتياست، ز

.  بوده استيريپذ  فرهنگ مهمي از بسترهايکي
ق يها و مصاد توان نمونه يم ي کلّينگاه هرچند در

ن دو جامعه را که در اي مي فرهنگة از رابطيدمتعد
 ، برشمرد، عموماًاند  دوم مهاجرت کردهةجامع  به بقايل برا اوة از جامعييها آن گروه

  هندة خاص بودن رابطاما، اند  بودهي سازتمدن أاس بزرگ منشيمق  درها ن مهاجرتيا
 وجود داشته ي در جامعه و فرهنگ هنديطيست که شرا انيله، ان مسئيران در ايا با
 و مشکالت و موانع، در يهر ظايها ي از دشوارياريوجود بس  بان جامعه راي که استا
 که صرفاًاي  گونه  به قرار داده است؛يراني ايعنوان داراالمان فرهنگ ي به بلندة دوريط
توان   ميهند صحبت کرد، بلکه ي بهرانيا چند گروه محدود مهاجران ايک يتوان از  ينم

توان از   مين سببيهم  به.هند بحث کرد  بهانيراني ايها رتوسته مهاجيان پيک جرياز 
ط ي که در شرايراني اة مختلف جامعيها ه زنده و جامع از گروةک موزيعنوان   بههند

 خودشان ي فرهنگيياياند در آنجا پو اند و توانسته آنجا مهاجرت کرده  به مختلفيخيارت
 يراني ايها هن گروي از اي برخحتّي ي در موارد.١را همچنان حفظ کنند؛ صحبت کرد

ک ندارند، يدئولوژي و اياسيل سيدال  به خود راي در وطن اصليهند، امکان زندگ در
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٧

  

مهربان آنها را دريعنوان نامادر  بهن هنديسرزم اام  اتي حآغوش خود گرفته و حق 
 از يوع ناشن موضين مقاله نشان داده خواهد شد که اي ايدر ط. آنها داده است به
 خاص فرهنگ و جامعه ةرابط  بهتوجه  با است کهيهند در فرهنگ ي خاصّيها يژگيو
ات ي تداوم حي براي فرعةنيعنوان زم  به نقشيفاي اي برايمن امکان دائيران و هند، ايا

ن مباحث يا  بهتوجه  با. را فراهم کرده استيراني مختلف فرهنگ ايها ت گروهياقو خلّ
 . شودي مطرح و بررسينگ و فرهيخي تارةين فرضي اي برايياي گوةزم است که نمونال
، يجين الهين بحث، حزي اي براها ن نمونهيتر ن و خاصي از بهتريکيرسد  ينظر م به

سرنوشت . سر برده است  به در هندياري بسيها که سالباشد  يرانيم ايشاعر و حک
 يعنوان داراالمان برا ه بانگر نقش هندي بيگري دةنمون هر ران و هند بهتر ازين در ايحز

 ک دوران هرج و مرجيانگر يسو ب کي از يجين الهيسرنوشت حز.  استيراني اةجامع
 است و از ي بعدي از ظهور امپراطوري و استبداد ناشيک امپراطوريانحطاط   ازيناش
 در ستني زيط دشوار آنها براي و شرايراني پررنج نخبگان اة قصّييگر بازنماي ديسو

انگر يتر از همه ب ت و مهمي و در نها آن زمان استيراني اةامان و ناامن جامعمواقع نابس
 ي در دوران حاضر براحتّين امکان را يشه اي است که همي هندة جامعةژيخصائص و

  . فراهم کرده استيانري مختلف ايها گروه
 و يجين الهي خودنوشت حزةنامي و آثار زندگي اسنادة مطالعين مقاله برمبنايا

 يشناخت  و انسانيشناخت  و جامعهيخير منابع تاري سايبررس و سو کيوان اشعار او از يد
ي جين الهيخوشبختانه حز. گر انجام شده استي دي از سويدر باب فرهنگ هند

ن يتر  از مهميکي که ياش، آثار مهم يت علمي و موقعي و خانوادگياسي سطيل شرايدل به
 از دوران انحطاط يلي هم تحلن اثريا. ١ گذاشتهيرجا او است، بةخ و سفرناميآنها تار

 از هند و سندهي نويابي و هم ارزدهد  مي را ارائهران آن زمانيط ايه و شراي صفوةسلسل
  .کند  ميانيرا ب نيحز  باانيتر از همه برخورد هند  و مهم استير بالد اسالميسا

  وجوديه و فرهنگ هند از جامعييها يژگيون رابطه، يطور که گفته شد در ا همان
 ي امن و داراالمانيجاد بستريها در ا ن امکاني از بهتريکي که سبب شده اند داشته
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  ٤٠٨  قند پارسي

  

، ييايتوان از وجوه مختلف جغراف ي را مها يژگين ويا.  باشديراني فرهنگ ايمناسب برا
، يژگين وين و نخستيتر مهم. ردرصد ک … وي، اقتصادي، نژادي، فرهنگياسيس

 يياي مشترک آري نژادةشير  دوم،يژگيو هند بوده است؛ وران ي ايياي جغرافيهمجوار
ن در هند است ي فرهنگ و دةانيرگرا تکثّيها اني سوم بنيژگي؛ و است١انيرانيان و ايهند

شه در يجه هميدر نتدهد،  ي را نميفرهنگ خاص  بهت مدي طوالنييکه امکان انحصارگرا
 .ک زمان هستي مختلف در يها فرهنگ يست براي پهناور امکان زةقار ن شبهيا

ن نوع آن يتر شرفتهين تا پيتر يي، از ابتدايست فرهنگيل انواع مختلف زين دليهم به
 ياال بي تساهل و مداراي چهارم نوعيژگيشوند؛ و  ميافتين ين سرزميزمان در ا هم

، نيبنابرا.  و مذاهب مختلف استها  فرهنگيستيز  همة از تجربي است که ناشيفرهنگ
گر مذاهب يدنبال حذف د ي به خاصّيخيط تاريها و مذاهب، جز در شرا فرهنگ

 ي مختلف و تساهل فرهنگيها  فرهنگيستيز  همةتجرب  به پنجم، بنايژگي؛ واند دهنبو
 خرده ة هميوراو در ن جامعه ي در ايبي ترکينيب  جهانين در فرهنگ هند، نوعياديبن

تواند   مياست کهاي  گونه ي بهنيب ن جهاني ا. غالب استي و اجتماعي مذهبيها فرهنگ
د که در يات را در کنار هم دي از حيتوان اشکال  ميگرير ديتعب  بهن باشد،يضيع نقاجما

است، يکنار هم بودنشان ن گرند و امکان وجود همزمان و دريکديض يل نقنگاه اودر ام 
توان  يل هم نمين دليمه  به.٢ديزمان امور متناقض را د ن تجربه هميتوان ا  ميهند

 يذهبک نظام ميسم يک مذهب صرف دانست، چراکه هندويسو  کيسم را از يهندو
گر ي دي و از سو مختلف استياه شهير  باي اعتقاديها  از انواع مختلف نظاميبيترک

 ينيب  جهان بوده و عمالًيک نظام اعتقادي، فراتر از ي سبک زندگيمثابه نوع  بهسميهندو
 ششم، يژگيو. ٣انه شکل داده استيرگرا و تکثّيبي ترکيساختار  بارا مردم يفرهنگ

، در اند ان بودهيراني آن اي از ارکان اصلي که برخييها ا حکومتي، يراني اأمنش  بايامحکّ
 ين فارس زباياسي گسترش سي برايا نهيه زمقار رن در نقاط مختلف شبه هشت قيط
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤٠٩

  

 ي ادب زبانيادي ز و تا حدي و زبان درباريلم که زبان عيا گونه هفراهم کرده بودند، ب
 ي هندتمدن فرهنگ و ة عمديها يژگين ويکنار ا در. ١ بوده استيط، زبان فارسمسلّ

. ستين مختصر نيطرح آنها در ا ي بهازي هم برشمرد، که ني چنديها يژگيتوان و يم
م کرده که در  فراهيراني اتمدن فرهنگ و ي براي خاصيتمدنن عوامل امکان يمجموع ا

ران ي فرهنگ اييايات و پوي تداوم حيران، براي ايتمدن ي نابسامانيها ط دورانيشرا
 را يخي تاريشناخت ه جامعهين فرضيتوان ا  ميموعدر مج.  بوده است و مهمياتيار حيبس

 ،يخي تارةنيشي و پي، تعامالت فرهنگيساختار، مشابهت يمجاورت مکان مطرح کرد که
ان  تا دوريراني و تداوم فرهنگ ايياي پوي اصليها  از شاهرگيکي  بهن هند رايسرزم

  .ل کرده استيمعاصر تبد
 يخيط تاري و شرايجين الهيتوان در سرگذشت حز  مييخوب  بهه راين فرضيا

 يشناس  و انسانيشناس ن مقاله از منظر جامعهيه شد در اطور که گفت همان. ديدوران او د
ن ي حزيمعرف  به الزم است نخستنيبنابرا. م پرداختين مسئله خواهيا ي بهخيتار
  . او پرداخته شوديخي اوضاع تاريبررس  به و سپسيجياله

 مهاجرت  بااند، که پرور بوده  عالميها جان و از خانداني، اهل الهيجين الهياجداد حز
 سفارش پدر در  بهاو. ٢شود  ميداصفهان، او در اصفهان متولّ ي بهن جوانيپدرش در سن

علم و  ي بهاري بسةج عالقيتدر  بهشود و  مي درس و مدرسهياي وارد دني سالگ۴سن 
تر از   نزد من مرغوبيچ شغليه”: خود گفته است که يورطآن کند   ميدايدانش پ

  :سدينو  ميني حزةنيشي در باب پالشعرا اضير ةصاحب تذکر. “خواندن و نوشتن نبود
صد و سه در  کيهزار و  کي ةن در سيد وجان است و تولّي از الهاصلش”

خ ي علوم بودند و حضرت شةفهان واقع شد، آباء و اجدادش طلب اصةدارالسلطن
ر و ي در حسن تقر.نوشت  مينيري علوم مهارت دارد و خطوط را شيدر بعض

 اقسام ي انواع طرز سخن و حاو جامعي عصر و در سخنورةگانير ي تحريصفا
ران يار در ايت بسحايل حال سي اوادر.  در عهد خود، اوستن فنيروش ا
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  ٤١٠  قند پارسي

  

شرايطي که ايران توان نگهداري 
و رشد دادن نخبگان خودش را 
نداشت، سرزمين هند نقش 
نامادري مهربان را براي اين 

 .کرد نخبگان ايفا مي

ر کرده و يجان را سيدارالمرز عراق و فارس و آذربا نموده، اکثر بالد خراسان و
راز در خدمت افاضل آن زمان ي اصفهان و دارالعلم شةدارالسلطنها در  تمد
  .“ کرديمدارج کمال ترقّ  بهها داشته و  آن عصر صحبتيشعرا  بال کرده ويصتح

  :ده بودي اجتهاد رسةدرج  بهزيفقه ن ةاو در حوز
 ه که مواضعي علمةيل فروعي مرا در مسا…”

 داد و ي رويرتي و حيخالف فقها بود، اضطراب
اس النّ ني فقها و معمول بيفتاو  بهخاطر مطمئن

 …م کردم ويشد و در آن باب خوض عظ ينم
و جهد  …ث و استادان کردمينظر در رجال حد
 که مرا محتاج يليمساکه در  موفور کردم تا آن

 ينانيقدر وسع خود اطم  بهبود به ه و معمولٌيال
  .١“ آمدييه رهاد محض خاصّيحاصل آمد و از تقل

 در ييت باالي داشته، موقعيام صفو که در خاندان حکّيگاهيجا  بهتوجه  باحزين
گان و زاد ان شاهيم  در هند درحتّيران و ي در اران داشته است و عموماًي اياسينظام س

 امات بوده، م او هرچند اهل ادب و عرفان و حک.٢ان مورد احترام آنها بوده استيدربار
ه کرد  ميجابين اي حزياستعداد ذات. ده نشديسمت عرفان و خانقاه کش  بهگاه کامالً چيه

اوضاع   به فراوان او در سر سامان دادنيها يمشغول  دلاما برود، تر شيکه در عرفان پ
 کامل که يري و نداشتن پييه از سوي از سقوط سلطنت صفويريوگمملکت و جل

ک عارف ي  بهگر مانع آن شد کهي ديحاالت او نظارت داشته باشد، از سو  برماًيمستق
راين بود که او جهان اجتماعيز مانع از اي او ني اجتماعيها  دغدغه.٣ل شودکامل مبد  

 از ن، عموماًي حزي و خانوادگيصت شخيوجود موقع  با.مقصد کنج عزلت رها کند به
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١١

  

 ييفکر مردم مظلوم هم بود، آنجا  بهن حالي در عيگرفت، ول  مي کنارياسي سيها پست
  :سدينو  مي خودش است اوعدنبال مناف  بهران، هرکسيانه هرج و مرج ايم که در
 بر باطل و تمکن ظالم نتوانم و بر يعت مجبول است که ابقايمرا خود طب”

م، آرام يار اگر عاجز آياخت  بيفيت ضعي نصرت مظلوم و حماادراک ملهوف و
  .١“ام است بر من حريزندگ محال

 و ياسيگان س از نخبيار مناسبي بسةن نمونيتوان گفت حز ي ممطالب باال  بهتوجه با
شود   ميا آنچه که سببام.  در عهد خودش بوده استيراني اة جامعي و مذهبيفرهنگ

ط يران باشد، شراي فرهنگ ايگاه و نقش هند براي جاي براياسبمن اري بسيين بازنمايحز
ن يتر  از بزرگيکيانحطاط   بان، مصادف بودي حزيخي تارةنيزم. خاص دوران اوست

گر ي ديکيها و ظهور  انغ افيحکومت مقطعو ه، ي صفويعنيران ي اي پادشاهيها سلسله
 ةار برجسته و در حوزي بسيا  نابغهي نظامةران، که در حوزي ايخيان بزرگ تاراز پادشاه

خ يتارط در کتاب ين شرايا.  بوديام صفوطاط حکّ انحة امتداد چرخينوع ي بهاسيس
 يها ن دورانيف بارترتأس  ازيکي ن،ي حزةتجرب .ه است شديي بازنمايخوب  بهنيحز
توان  ين موضوع را ميا. ا شده ه و ظهور افعانيسقوط صفو  به منجر که استيخيتار
 ها ران بعد از حمله افغانيه و ايصفو يفات او از اصفهان قبل از فروپاشيتوص به توجهبا
  :دي ديخوب به

ه در ممالک يوي دنيها ع نعمتي و اتمام جمي و آسودگيها بود که معمور قرن”
در اصفهان آن مقدار از افاضل و  …افتهيران نصاب کمال يبهشت نشان ا

آن   بهطول انجامد و الحق  بهشان شود،ي اي اساميفايمستعدان بودند که اگر است
ت و آن اعتدال و قو يي بههوا. افتي در معموره عالم نتوان يت مصر اعظميجامع

آن شکوه و رونق و لطافت و نزاهت و  ي بهشهر ,يآن گوارائ ي بهلطافت و آب
نعمت در ربع مسکون   ناز ويده انبوهيمه و جديه و آثار قديکثرت عمارات عال

ن يات آن سرزمتأثيره از يل نفوس و ابدان انسانيت و تکميه همانا تربنشان نداد
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  ٤١٢  قند پارسي

  

وده و هرقدر در  از افاضل و اکابر و مستعدان و هنرمندان بيشه منشائياست، هم
  .١“فته ماندده شود هنوز ناگي آن کوشةليص جميف خصايتوص
انحطاط  ري فرو افتاده در مسيتمدن آخر يها  از نفسين بخشيفات حزين توصي ااما
 و يسست  بهران رويحرکت کرد که ارکان حکومت ا  به شروعي افغان زمانمحمد. است

ان يه سنّي علي خشنيدادند، رفتارها يت نمي مذهب اهميآزاد  بهگريد. ضعف نهاده بود
ن يا. ن آغاز شده بوديط سلطان حست توسايگر واليکردستان، افغانستان و دقفقاز، 

ن ي اةادام. ط مردم مناطق مختلف شده بود توسيدد متعيها موضوع سبب شورش
ها آنها را هم در مقابل حکومت  يها، ارامنه و گرج ردها، ترکمنک  بهرفتارها نسبت

 دستان آنها اعراب و هم.  آغاز شدييها ز و داغستان هم شورشيدر تبر. داد  قراريمرکز
. ان کرده بودنديکرمان ظغبم و ز در ي نها ج فارس مشغول بودند و بلوچيغارت در خل به
 از همان يبنابر گزارش. داد يران رخ مي در ا۱۷۱۵ تا ۱۷۰۰ يها ن ساليان بين جري اةهم

ت يدر نهاران يا”ز ي از تبر۱۷۱۴/۱۱۲۳س در ي فرانست سنّة از فرقيط راهبام توسيا
ت  دوران انحطاط آگاه اسطين شراي از ايخوب  بهن کهيحز. ٢“گذرد  ميي و خرابيآشفتک

  :سدينو  ميداند، ي م»الکمال نيب عيآس«و آن را 
ر يصد سال شمش کي  بهبيش طلب را که قري غافل و سپاه آسايپادشاه و امرا”
که  گذشت تا آن يخاطر نم  به عالج آن فتنهةامده بود، دغدغيام برنيشان از نيا

ار ي بسيد و غارت خرابيزد رسيمالک کرمان و   بالشکر موفور  با]افغان[محمود 
 و افغان غالب و امرا يتالق  شهريه در نواح القصّ…زم اصفهان شداکرده و ع

ر بود، عامه را مجال چاره يتدب  بييا بر امراي و چون چشم رعا…مغلوب شدند
  .٣“لشکر خود بر در شهر آمد  بامحمودت خصم از خود نماند، ينکا

  پناه برد وشراب  بهامين اير غم اران بود، بر اثيد اين اميب هم آخرشاه طهماس
  :نيقول حز به
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٣

  

  شيشه مست و جهان خراب و دشمن پس و پ
  د خاستـه بر خواهـان چيـن مـيت کزـداسيپ

از تنگ ”داند که   مي»نينشجماعت کودن صحرا«ن آنها را ي که حزاننا افغةملج
 قتل عام  به ناگهانمي بزداد، ا ي دست ميتيه جمعي اندک ماي اگر در شهريحوصلگ

ار ين بسي، در ذهن و زبان حز“کرات واقع شد  بهعامله در اصفهانن ميو ارداختند پ مي
ران يشتر نقاط ايام در بين اين در اي حزةگفت  به است که بنايط در حاليشران يا. منفورند

 يرويچ ني هاماستادند، يا  ميها ز مردم در مقابل افغانين» رهي دهات حقيبعض« در حتّي
ران ين سبب ايهم  به ودفع فتنه وجود نداشت روها وي نني تمرکز اي برايمرکزخردمند 

 چون آن حادثه ناگهان اکثر حدود مملکت را”،  شده بوديدچار هرج و مرج واقع
 و بدکاران و ن بوداناغت افن سلطنت در دسي و مرکز دولت و خزابار فروگرفته کي به

 در آن انقالب و طوفان ده بودند،ياست در خزيم سيزان مملکت که از بيشورش انگ
 برآورده و ياده سريان و زيطغ  بهکه رسم است از هر گوشه و کنار سر حادثه چنان
 ة در لجيران باهوش و راان قزلباش و مردان کار و مدبي داشتند، لشکريزيشورش انگ

ال و حفظ يانت مال و عيص  بافکر کار خود فرو رفته  بهاضطراب افتاده هرکس در هرجا
که در داخل ط ين شرايدر ا. ١“امدي نيگريد  باامداد و اتفاقدرماند و مجال ناموس 

ران هجوم آوردند، در ي ايان برداشته بود، لشکر روم هم بر مرزهايطغ  بههرکس سر
 و ي نظامةحمل (يا انساني) رداري واگيماريبا ي يقحط (يعي طبييران باليشتر نقاط ايب

 عمق يخوب  بهنيفات حزيطور که گفته شد توص همان. ان بوديدر جر) غارت و کشتار
ک سلسله و شروع سلسله ي انحطاط ي زمانةان فاصلي اجتماع و هرج مرج مينظم بي
  .دهد  ميران را نشانيخ اي در تاريبعد

آن شهر،   بهن شهريار از ابود از فراي  ن؛ مجموعهي حزيط براين شرايجه اينت
ان، ي از دوستان و آشناياريدست دادن بسها، از  ام مسافرتي سخت در ايها يماريب

اش در شمال  يراث خانوادگي م کهي اقتصادةدست دادن پشتوان  خانواده، ازيعضا احتّي
 ،تر از همه  و مهم شده بودي محلّيها خوش شورش ام دستيران بود که در آن ايا
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  ٤١٤  قند پارسي

  

زماني که در ايران بود، ن يحز
ان ير فرق و ادي سامطالعة به

، علماي کيپرداخته بود و از نزد
شان را هاي ابو کتآنها را ديده 
چ وقت يا در هند هخوانده بود، ام

  مطالعةشناخت و اي به عالقه
 .ن آنها ابراز نکردان و متويهند

ن يحز. ن بودين باآنها همنشي که حزيفکران و دانشمندان  از همياريدست دادن بس از
پردازد که عموم آنها از  ين مطلب ميا به، ان معاشراني از افاضل و اعيدر ذکر بعض

ن دوران ي که در اييان از علميفات حزيتوص .اند  بزرگ دوران خودشان بودهياعلم
دهد   مي نشانيخوب  بهمرج کشته شدند، هرج و

 از ياري، بسياسي سينظم يکه چگونه در دوران ب
ران جانشان را از ي اةان جامعها و نخبگ هيسرما

 يط تنها راه براين شرايدر ا. اند داده يدست م
فکر، شه و ي انديياينجات نخبگان و تداوم پو

 نيحز. مناسب بود »داراالمان«ک ي  بهافتنيدست 
 اني حاکمه و ميها  که در دستگاهيهمه نفوذ با

در   مختلف داشت، تالش خود رامردم مناطق
ران يط اي شرا بهبوديبرا يدا کردن راهيجهت پ

  :سدينو  مياس خودشت در بندر عبينها ا درکند، ام يم
 …ب نمانديل و شکتنگ آمده و طاقت تحم  به آن احوال و اوضاعةاز مشاهد”

١“ران گفتهيت ايف شد که ترک والت بدان مصرومرا هم.  
 آنجا يو ناامن ي داخليها يريگ که در  عراق برود،يشهرها  بهکند  ميالشدر ابتدا ت

او داده   بهفرنگ  به مهاجرتشنهادي پيسيتان انگليکاپ کيط توس حتّيشود،  ي ممانع
ط يا شراي، اند ا ناامن بودهيز يران نير بالد اطراف ايکند، سا ي م هم رد آن را او کهشود يم

  اويک راه برايط آن دوران، تنها يشرا در. آنها نبوده است ستن دري زي برايمناسب
هرچند او چندبار در هند . هندوستان  بهرفتن: کند ي مناچار آن را انتخاب  بهماند، او يم

 نادرشاه، سبب  با اوةنيري دي دشمناماپروراند،   مي سرران را دريا  به بازگشتيسودا
  .شود که تا آخر عمر در هند بماند مي

ل يدل  به.ران داشتيز اتر ا  بهتر و امنيتيمغوالن وضع ةل سلطيدل  بهن زمانيهند در ا
 يکه زبان دربار و اردو سبب آن  بهزي ني، زبان وادب فارسيرانيام و نخبگان انفوذ حکّ
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  يرانهند داراالمان فرهنگ ا  ٤١٥

  

 در يسبک هند. دا کرده بودي از هندوستان رواج پيادي زيها ان بود، در بخشيلشکر
 فراوان و ي و ابهام، کاربرد استعارات و مجازهايدگيچيام دچار پين اي در ايادب فارس
ن يز در همين نيحز، ١ شده بوديدور از ذهن در زبان ادببات ين و خلق ترکيزبان نماد

 ي از شعراياريع بس تجمحلّم هند ي که دربارهايدوران.  وارد هند شدي زمانةدور
 حتّيوقت حاضر نشد  چيجست و ه  مييزارين از آن بي که حزيبود، کار يگو حهيمد

  .ازش هم آن را انجام دهديط نيدر شرا
، رسد  مينظر  به او از هندوستان مهمة و تجربيجين الهيکه در سرگذشت حزآنچه 

آنچه که در متون . او بوده است  بهنين سرزمين هند و واکنش ايسرزم  بهنگاه او
گاه  چيا هن است، امين سرزمياز ا ق اويانگر تنفر عمين وجود دارد، بيمانده از حز يباق
همچنان در وي اشت،  در هند دينمخالفاکه  وجود آن  با وهن او را دفع نکردين سرزميا

د که يتوان بهتر فهم  ميين موضوع را وقتيت اياهم. دخود ادامه دا يزندگ  بهاوج احترام
اد ي نفوذ زي بزرگ علما و دارايها  از خاندانيکيعنوان عضو   بهنيحزم، يريدر نظر بگ

ران، يش در اي هم دوران خويعلماان مردم و يدر م  دربار و ارج و قرب فراواندر
ران يا  به بعد هم نتوانستيها  سالحتّيران فرار کند و يء از ا بقايشود برا يمجبورم

ق چ تعلّي ه او بود وي برايبيان که مملکت غريو هند  هندنيسرزم  بها اوبرگردد، ام
ن ي هم ا وجودنيا  بااما گشود، ييطعن و بدگو  به بارها زبانها نداشت، ز بداني نيخاطر
 تمدنش را در قبال ي خويتمدناز نقش  ي داد، تا بخشين او را در دل خود جايسرزم

 و رشد دادن نخبگان خودش يران توان نگهداري که ايطيدر شرا. ن حفظ کنديران زميا
  .کرد  ميفاين نخبگان اي اي مهربان را براين هند نقش نامادريرا نداشت، سرزم

  :سديون  مين در باب هنديحز
ر ممالک ي که سايهر حال در هندوستان بر کس ي بهشت و زندگانيو صعوبت مع”

شتر است که يست و اسباب و علل صعوبت از آن بيده نيده باشد، پوشيرا د
شت ي معي مشقت و تلخين ملک مقتضيمجموع اوضاع و احوال ا. معدود شود
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  ٤١٦  قند پارسي

  

و مرفهتر از ش يع متست، بلکه خود رايبر مردمش مکشوف ن ين معنياست و ا
  .١“خلق عالم دانسته

مت در ش اقايار خوياخت  بهران اقامت داشته، هرگزي که در اين کسياز نظر حز
ان ير فرق و ادي ساةمطالع  بهران بود،ي که در ايزمانن يحز. ٢هندوستان نتواند نمود

در هند ا شان را خوانده بود، اميها ابو کتده ي آنها را دي، علماکيپرداخته بود و از نزد
 يحد  بهاو. ان و متون آنها ابراز نکردي هندة مطالعشناخت و بهاي  چ وقت عالقهيه
 مملکت از نين مدت اقامت را در ايمن ا”قول خودش   به بوده کهيهند ناراض از

ات ين ملک انجام عمر و حيحل اسوا  بهدني محسوب نداشته، همانا آغاز رسيزندگان
 که ييها همراه رنج  به،ي صفوة و سلسلراني اي فروپاشن ازي تلخ حزيها تجربه. ٣“بود
تندخو   ود طبع او را تلخيده بود، شاي کشياپي پيها يماريها و ب ام در مسافرتين ايدر ا

را  د آنياجبار با  بهعنوان ملک غربت که  بههند  به اويني و بدبيعالقگ يکرده بود، ب
ان يه هنديناطعن و ک  بهن زباني حزت گشت و سبب شدد بر علّيز مزيکرد، ن  ميلتحم
کند که   ميانيگونه ب نيهند را ا  درياو زندگ. ان کندياشعارش ب ها و د و در نوشتهيبگشا
  :در اشعارش هم آورده. ٤“مي ساختين جگريخون ي بههند چند در”

 ٥ريم اسـيت که در دوزخ هندـسيروزگار ري اسالم چون اصحاب سعيبا همه دعو

ن الفاظ يتر کيرک  باشيها ي در رباعحتّي. خطاب کرده است» کده مجهنّ«او هند را 
مردم هند،  بهن ي حزيها يين بدگويا .٦دهد  مين قراري مورد توههمه اقشار هند را

ا ابوالحسن ابن  مثل ملّي و شاعرانپاسخ واداشت  به زبان هند رايارسبان في از اديا عده
او   بهرکيز  به معروفيودا و رام پندت لکهنوا ساطع، سملّ  به معروفيري کشميا علملّ
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گر از ي ديکي. رون گذاشتنديم ادب بين، پا را از حري حزةويش  بهپاسخ دادند، و گاه هم
و  )ق ه ۱۱۵۶ (نيالغافل بهتن خان آرزوست که دو کتاب ي علالدين ن، سراجيمنتقدان حز

 ني حزيها  از طعنهيشن مجادالت ناي اةوجود هم  با.١روده او سيالحق را عل احقاق
 ن دريت اقامت حزدر مد”ار داشت، ين در هند ارج و قرب بسيان، همچنان حزيهند به

  او را از بريها ن سرودهين کشور بهتريل اشاعران طراز او) ق ه ۱۱۴۶-۱۱۸۰(هند 
دار او يد  بهام و بزرگانبارها حکّ. بردند  ميداشتند و اشعارشان را جهت اصالح نزد او

، يرا ک چندي از جمله تي بزرگانحتّي، و ٢“دانستند ياو را قدر م  باو مؤانسترفته 
 يفاقات در زمانن اتّيا. ن پرداختنديدفاع از حز ي به و آزاد بلگراميالکوتيوارسته س

 ان همي بلکه هنداش نبوده، يين هند نه تنها در اوج شکوفايافتد که خود سرزم مي
 و ي قشريا علم،انهين مي قرار داشتند، در اي اسالميها  افول حکومتة در مرحلينوع به
نخواندن نماز و عدم  به” ن راي از حکما و عرفا از جمله حزياريهان صورتگرا، بسيفق

 ي ساختاريها يژگيط و وياما تفاوت شرا. ٣“کردند  مي متهمينيض دير فرايم ساانجا
ت از شد  بهنيکه حز (يطي محيها يوجود دشوار  باشهين هند، سبب شده که هميسرزم

ن ي باشد و حزيانريمثابه داراالمان مهاجران ا  به، همچنان هندوستان)آنها ناراحت بود
 يراني از نخبگان ايکيگر ي کند و بار دي سال زندگ۳۵رحدود توانست در هند د

 يها يخلق  کجةهم  باحتّيات خودش ادامه دهد و يح  بهن هنديبرکت سرزم  بهتوانست
 ةل شده، تا خاطري در بنارس تبدياهارتگيز  به مرگش مزار او هند، پس ازمردم  بهنيحز

 ي و ناسازگارييوجود تندخو  بايو”،  شوديشگيان هند هميعي شياو در ذهن قدس
 ي هند قرارگرفت تا حديداشت فضال و ادبا م و بزرگي که داشت، مورد تکرياريبس

 از ياري بسيان براين جريا. ٤“دندکر ياو مباهات م  بادار و مصاحبتيد  بهانيکه هند
که در هند او  الشعرا اضير و کتاب ي داغستانهاز جمله وال ـ يراني ايها تيها و اقل گروه

راث ين افراد مي از اي برخکه يخ تکرار شده است، طوري تاريدر ط ـ نوشت
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 آنها، ةنن نمويتر گر از مهمي ديکيکه  ون هستنديهند مد ي بهادي تا حد زشان را يخيتار
  .ند هستين زرتشتيراث دي مهم از ميعنوان بخش  بهان هنديپارس

  يريگ جهينت
در .  استيات هر فرهنگي از ارکان حيکي ي و مبادالت فرهنگيريپذ  فرهنگةقولم

 بر يتمدن  وي فرهنگةن دو حوزي متقابل اتأثيردربارة  موماًهند ع ران ويمطالعات ا
ا  مطرح شده است، امياري مباحث بسيگريشده از د برگرفته يگر و عناصر فرهنگيکدي

 تمدن فرهنگ و ي هند براي و فرهنگيتمدنگاه يمبحث جا ي بهتوجه  بيي نوععموماً
 وجود ي فرهنگيريگ  مبادله و وامي براک منبع مهمين عنوا  بهران، عالوه بر نقش هنديا

ک يعنوان   به، نقش هندن مقاله مورد نظر بودهي که در اي خاصيتمدنگاه يجا. دارد
  خودشاني که در وطن اصل بوده استيراني نخبگان و اجتماعات اين برا مهرباينامادر

ن يست که ا انين موضوع در ايت اياهم. اند ت نداشتهيالات و فعي امکان ح،يليدال به
 نبوده، ي خاصيمکان و يمقطع زمان  بهران، محدودي اتمدن  فرهنگ وينقش هند برا

 ين موضوع بارها براي ا،يياي جغرافةن دو حوزي در اتمدن خي تارة در گستربلکه
  نقش هنديخيوجه تکرار تار.  تکرار شده استيراني مختلف ايها روهاجتماعات و گ

  مختلف فرهنگ ويها هيزه بتوان الو، سبب شده امريرانياالمان فرهنگ امثابه دار به
توان   مينين سرزمي اي جايهنوز در جا. رد کيابين هند رديران را در سرزميخ ايتار

ر ياد در زياحتمال ز  بهآمدند، ين نمين سرزميا  بهد که اگري را ديانيراني از اييها هگرو
 يکه بخش مهم نياا يشدند،   مي سپردهيفراموش  بهران،يشان در ا يخيط تاريفشار شرا

 تمدنون يران مديز اين لحاظ ني از انيبنابرا. دادند  ميشان را از دست راثيخاطره و م از
تر  دهيچي و پتر قي عميليران و هند خي اي و فکريگهرچند مبادالت فرهن. هند است

 مختلف يها  بخشن شدنا روش امان کردي ساده بيين است که بتوان آن را در الگويا از
 و يانري ايخ فرهنگيتار  باند ما راتوا  ميران وهند،ي متقابل اين نظام تعامل فرهنگيا
  خاصّةن نوع رابطيا. شتر آشنا سازدي جهان بيياير نقاط جغرافي آن در ساةراث زنديم

تعامالت و   به مربوطيات فرهنگي نظرة را در حوزي خاصةتواند گون  ميران،ي ايهند برا
 از يد، موارد متعديخ فرهنگيهرچند در تار.  مطرح سازديان فرهنگيارتباطات م
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 يم، برايگر مواجه هستي دةجامع  بهک جامعهيشه از يدت اند مي طوالنيمهاجرت مقطع
ن ي آن در اييشکوفا  وي اسالمتمدندرون   بهتوان مهاجرت فلسفه از غرب ينمونه م

ن است که يهند در ا  بهانيراني ايها  خاص بودن مهاجرتاماد را مثال زد، ين جديسرزم
 ي در شهرهاي ده خانواريپنج ال يها  در اشکال گروهحتّيخود جماعت مهاجر توانسته 

ار الت اتّي کوچک اي در شهرهاي بلوچيها  نمونه گروهيبرا( هند يبزرگ امروز
ن يا.  بزرگتر آن را در خود هضم کندةکه جامع آن يات خود ادامه دهند، بيح  به)پرادش

 ي در مراکز انتشاراتيراني از آثار فرهنگ و ادب ايتوان در نشر بخش مهم  ميموضوع را
درآباد و ي حيها ا در چاپخانهي نولِکشور در لکهنو و ةخ در هند مثل چاپخانيبزرگ تار
 چاپ ةويش  بهن بار در هنديل اوي ما برا از آثار مهمياري که بسيا گونه  بهد،يکانپور د

ات يادامه ح  بقا وي براي اهل فکر راهيها  گروهين موضوع برايا. اند  منتشر شدهيسنگ
ل خاص ن مقوي ايها ن نمونهي از بهتريکي يجين الهيحز.  بوده استي فکرييايپو و

 در اماکند،   ميهند مهاجرت  بهر بوده و اجباراان متنفّياو که از هند و هند.  استيفرهنگ
، ي داغستانهن را والي حزي کند، ماجراي سال در هند زندگ۳۵  بهکيتواند نزد  ميتينها

 يواله داغستان. ان کرده استي بيخوب  بهن هنديسرزم هي برانيگر از نخبگان اي ديمهاجر
 زشت منع ين ادايد هرچند او را از ايگو يده و مين را نکوهي حزينشناس ن نمکيا

واله مدارا و کرامت بزرگان . ن کار زشت مشغول استيا  بهد و هنوزيده نبخشيکردم، فا
 که در يرانيندان ا خردمين را موجب شرمساريخ را ستوده و کار حزيهند در شأن ش

ن مردم بوده ين همچنان مورد احترام اياما حز. ١اند دانسته است هند گرفتار غربت بوده
  .شود  ميلي تبديارتگاهيز  بهت مزارشيو در نها
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