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 نهفته بود، يکه در محمل نظام يفارس و ادبياتبا عروس زبان  يان محمود غزنووکار
 .است يمحمود فراموش نشدنهاي  خ هند حملهيدر تار. پانهاد دامنه وسيع هنددر 

ان تران و بيداشتند و مردم دچار حوادث، معبدها و يياهويان در کوچه و برزن هيورشي
  :باد صبا در گوش رامشگران ادب زمزمه کرد يين فضايدر چن. ندز بودير سجده

  »پال يشاه هندوان جمخر يا دهيشن«
بر زبان » يفرخ« يدن اخبار راجگان هند آن نوعروس عاشق و دلباخته، صدايبا شن

  :آورد و گفت
  سـت دگـر   يآر که نو را حالوت سخن نو  ث اسکندرين شد حدهفسانه گشت و ک

عرصه   به دان جنگيآرامش جان از م نيدن اخبار راجگان هند ايبا شن هرحال  هب
و  ي، فرهنگيعي، طبياسي، سيکرفو با وجود اختالف  پا نهاد ن کشوريات ايح

 ر و شکر شد کهيقدر در جامعه شآن  ن خود ساخت ويهند را وطن دوم ،ييايجغراف
  .محسوس و مشهود استها  نهيزم همهدر  متقابل آنها تأثير

آغاز شد و در عهد  ياز زمان محمود غزنو باًيدر هند تقر يات فارسيبزبان و اد
وج ، قنّچئسرهند، پنجاب، کول، متهرا، آگرا، بهرا يعنيها در سراسر منطقه شمال هند  يغور

  :مهم است يليکته خنسه  در هند يدر توسعه زبان فارس. افتيرواج  يو دهل
 ؛هند به محمود يدر پ يحمالت پ .۱
 ؛ن کشوريا  بهايران  ت مردممهاجرت و مسافر .۲
 يتجارت و بازرگان .۳

ل يتبدعلم و فرهنگ  بزرگ مرکز  به ،دو شهر بزرگ هند ،الهور و ملتاندر آن زمان 
 هاي نهيدر زم يانينما يو کارها افتي استحکام يزبان خارج عنوان  به يفارس. شدند
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ن يا يبررس يبرادارد لذا  يا نهيريقدمت د در هند يات فارسيادب .گوناگون انجام گرفت
  :مثالطور  به .م کرديجداگانه تقسهاي  قسمت به را آن خيتار ديباروند 

 )ان هنديموريت( يقبل از مغول گورکان يات فارسيادب .۱
 يدر عهد مغول گورکان يات فارسيادب .۲
 تا استقالل ياز زوال گورکان يات فارسيادب .۳
 )يامروز فارس(معاصر در هند  يات فارسيادب .۴

 يارينکه بسيا يـ برا ياسيود سحد يزمان است نه بر بنا يبر مبنا يبند مين تقسيا
از شمال تا جنوب و از مشرق تا  يت داشتند وليمحدود ياز پادشاهان از لحاظ مرز

کز گوناگون علم و اگسترش داشت و مر ييايد جغرافيبدون ق يغرب زبان و ادب فارس
  .رهيو دکن و غ ير، دهليکشممثال الهور، طور  به .انجام دادند يبزرگ ماتدخدانش 

در  يات فارسيبدال رواج زبان و ياوا در .ت کرديرا ترب يبارز يها شخصيتهند 
م يو حک يد حسن غزنوي، سيابوالفرج رون مسعود سعد سلمان، چون يشاعران هند
بود  خانهريس دبيو رئ ١الشعرا ملکحمزه  الدين رکن يدر عهد غور. ره بودنديو غ ييسنا

و  گزراندعمر خود را در هند  يها سال شتريد شهاب بين محمد رشيا و عالوه بر
، يراز الدين، امام فخري، ابونصر فارسيتعبداهللا نکابو .شاگرد مسعود سعد سلمان بود

ج يبودند که در ترو يسندگانيشاعران و نو ،گانبزر ازره يو غ يچشت الدين نيخواجه مع
 در هند ن ساليچند يراز الدينفخر. ندفا کرديا يهممنقش  يات فارسيزبان و ادب

 يسخنران يران هندنفکشروو  ينظام افرادک بار در هفته در حضور ياقامت داشت و 
در  آنها از يبعض يالنسل بودند ول يرانيا و ي، افغانيکيتاج اگر چه ها تين شخصيا .داشت
الهور  در يابونصر فارس .٢ساختند خود هند چشم گشودند و هند را وطن دوم يفضا

  .کرد تأسيسرا  يمد و انجمن علمعا خانقاه يخانقاه ابونصر نام  به ٣يمدرسه و خانقاه
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که از زمان غور  يدهل .رآرا شديبک سريا الدين قطب ،بعد از زوال حکومت غور
 بهتر هيتخت بود دوباره رونق شاهانه گرفت و دانشمندان و هنرمندان در تالش آتيپا
شاعران و  بکيا الدين المآثر آمده که قطب در تاج. شدندرهسپار ن کشور يا يسو  به
 را ود و سخا اوجدانست و در  مي ار محترميزمان را بس ياقهسندگان و فضال و فينو

  .گفتند مي بخش ١لک
در  الدينخ بهاءيو ش يرياجم يچشت الدين نيخ معيخ بزرگ مثل شيورود مشا

است  يثران يالمحجوب اول د کشفدر هن. داشت يا ر عمدهيتاث گسترش زبان و ادب
 ،ريمحمد بن نص الدين جمالباب اللا در لباب عوفي .است که در تصوف نوشته شده

 دانسته ٢“ريالنظ المثل و منقطع ميعد”را  ،بکيا الدين بزرگ دربار قطب ةسنديو نو عرشا
 الدينديحم يگر قاضيشاعر د يعوف .است ياز آثار و يکي، يشهاب يمجلس آرا .است

  .ديگو مي ٣ت نظم و نثريف بر والو متصر يافاضل عصر و وال ةرا قدو
کتاب  يمعروف در سال شش صد و دو هجر نويس تاريخ يشابورين يماحسن نظ

اثر مزبور . است يهجر ۶۱۲ تا يهجر ۵۸۷سال  عيوقا که شامل المآثر را شروع کرد تاج
ن کتاب يلنگاشته شد و اوبک يا الدين ة قطبيتوص  به خ آن زمان است کهيتنها تار

اگرچه  .رساند مي بهم يه سلطان اطالعيبک و رضيا الدين است که درباره قطب يخيتار
 وسجع  يدارا ينثر و يلاد است ويز ييآرا عبارت ،دهيرس غلوحد  به شيمدح و ستا

. ديتوان در آن د يرا م خوب انشا ةاست و نمون يو عرب يفارس اشعار از يبيترک
  .دهد مي در درجه دوم قرار ياز لحاظ نثر فن آن را بهار الشعرا ملک

االنساب ةالحرب و شجاعت و شجر آداب. دانشمند بود يمرد ،ر مبارک شاهبفخر مد
  .٤است يآثار پر ارزش زبان فارساز 

حکومت زمام  يمش در دهلتالتو  در اچقباچه  الدينبک ناصريا الدين بعد از قطب
ر از دربار قباچه پ و پرور بود علم يمرد ،ر قباچهيوز ،ملکال نيع .دست گرفتند  به را
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پدرش را . شان بودياز ا يکي يمحمد عوف الدينديسد. صاحبان علم و فضل بود
 ،االلباب عالوه بر لباب. ١گفتند و مادرش حافظ قرآن بود مي العجم الزمان و افصحةباعجو
  .است يآثار عوفاز  ٢السلطان ات و مدائحيالروا ات و لوامعيالحکا جوامع

 يران وياز ام يکي. بنگاله رفت به ياز دهل يبک زبان فارسيا الدين در زمان قطب
 يهاو خانقا و اطراف آن مسجد، مدرسه يدر لکهنوت يار خلجيمحمد بختنام   به

و موالنا  يسنجر الدين اءي، ضي، فضل ملتانيمحمد بلخ الدين شمس. بنا کرد يمتعدد
از  يکيمنهاج  يطبقات ناصر. ٣وابستگان دربار قباچه بودنداز  يجانزمنهاج جو

نوشته  ساده و روان ينثر  به هند است که يفرهنگ و ييايجغراف ،يخين منابع تاريمهمتر
و پررونق زبان و ادب  کزامراز  ههتهت، ملتان و اچ عالوه بر بنگاله در غرب، .٤است شده

  .فرهنگ بودند
مش در تا آمده که التياالصفةنيو خز يطبقات ناصردر  .بود پرور علم يمش مردتالت

 کرد و مي گذاشت و سرش را از گندم پر مي ياشرف يگل يها ک در ظرفيب تارش
 ن شهريا”سد کهينو مي تختيمنهاج درباره پا. کرد مي هيدانشمندان و هنرمندان هد  به
مورخ  .“رجال آفاق گشت محط نداريکثرت انعامات و شمول کرامات آن پادشاه د  به
در  .محمود و سنجر بود دربار مثل يکند که دربار و مي دييز تاين يبرن الديناءيگر ضيد

و  يناصر. ار معروف بوديبس يمدرسه معز و داشت وجود ياديز يها مدرسه يدهل
  :ديگو مي ،يهند انشاعر از زهير الدين تاج. بودند يشاعران بزرگ دربار ير روحانيام

  ن کـه از آب خراسـان آمـده   ينظم و نثرم ب  خاک هندوستان مرا درن يمولد و منشاء مب
دربار  يالشعرا ملکط داشت و تسلّ يو فارس يبر عرب يونيمهمره بدا الدين شهاب

شاه و بلبن  الدينه سلطان و ناصريرض ،مشتغالم بعد از الت ةدر خانواد .روز شاه بوديف
سندگان را يمندان و سخنوران و نواز دانش يريه کثبلبن عد .سرآمدان خانواده بودند

خ ي، شيخ عثمان ترمذيش ،ر خسرويام. کرد مي قير تشوبکن يمضام يآور جمع يبرا
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 يامير حسن سجزي، شيخ شکرگنج، شيخ بهاءالدين و بختيار کاک ،عارف الدينبدر
  .٢کرد تأسيس ياکادم يد موال در دهليس ١معروف آن دوره بودند يها شخصيت

 که دوانده بود شهير يصورت  به در هند ين دوره زبان و ادب فارسيسخن کوتاه تا ا
غرا بد و شاهزاده قره خان محم هشهزاد .ک آن از فرهنگ هند دشوار بوديتفک

ان يپا  به خانواده مزبور حکومت يهجر ۱۲۹۰در سال  .بنا کردند يفرهنگهاي  انجمن
  .آمدند کار يرو  به انيد و خلجيرس

بودند  که قبالً يسندگانيشاعران و نو .دا کرديال ادامه پس يتا سها  يحکومت خلج
ي برجسته و آثار بارز يها کتابز در شعر و سخن غلغله داشتند و ين دوره نيدر ا
ن عصر يدر هم زين اياول الدين نظام .بود يشاه ةر خسرو ناظم کتابخانيام. وجود آمد  به

  .کرد يم يزندگ
حکومت را در دست  يقمر يهجر ۷۲۰/يالديم ۱۳۲۰دودمان تغلق در سال 

. ندظهور کرد يمختلف ن زمان شاعرانيدر ا .کرد ييفرمانرواک قرن ي  به کيگرفت و نزد
در گسترش زبان و  يگر هم سهم بزرگيشاعران د ير خسرو و حسن سجزيعالوه بر ام

مسعود  يعصام ،چاچ، بدر يتپ يناپقلندر  يمثال بوعلطور   به اند داشتهادب فارسي 
 الدينري، ظهيدهلو الدينارير اختي، اميوسناه الدين ثيمغ ،والنا مطهر کرا، مگيب

عالوه بر . ار معروف بودنديره، بسيو غ ينسواه الدين خ جماليش ،روز تغلقيف ،يدهلو
صدر عال احمد حسن  مثال .سندگان مشغول کار بودندياز نو يريه کثن عديا

ضياءالدين . هند است يو فرهنگ يخياراطالعات ت ياالنس را نوشت که دارا نيبسات
مقام  يدر انشانگار يملتان الملک عين. نامه را از سانسکريت ترجمه کرد نخشبي طوطي

  .ستاو رارزشپ ت ماهرو کتابأداشت و منش ييواال
، يروز شاهي، فتوحات فيروز شاهيف ياتاتارخان، فتو يفتاوا ،يدانجهان  يتواف

ره فکر شاهانه آن دوره را يو غ يروز شاهي، فوائد فيهروزشاي، فقه فيروز شاهيرت فيس
 يبرن الديناءيض آن سندهياست و نو يکتاب مهم يروز شاهيخ فيتار. دهد مي نشان
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 ين وياز معاصر يکي. دياوج رسان به را ينويس تاريخفن  يو .دارد ييت وااليشخص
 الدينوالنا عضدم غنيةاملنية .را نگاشت يروز شاهيخ فيف بود که تاريشمس سراج عف

 يها کتاب ميآن است که بگوئ غرض .يهند يقياست درباره موس ياثر يخالد خان
  .١مختلف نگاشته شد اتموضوع  به مربوط

بر صحنه حکومت آشکار  يقمر يهجر ۸۱۷/يالديم ۱۴۱۴د در سال يس ةخانواد
ن صورت دوره يا  به .آنها نشستند يجا به انيدلوميالدي  ۱۴۵۱د و در سال يگرد

ن چند قرن يد در اياتمام رس  به يقمر يهجر ۹۳۲/يالديم ۱۵۲۶در سال  يسلطنت
مالوه و گجرات  ،جنوب هند، تا بنگال يدهل و پنجاب ،ريند و کشمس در يات فارسيادب

ال فرهنگ هند يد و تصور و خيجوش مي نفوذ کامل داشت و در فرهنگ هند مثل خون
ن يت اد علّيشا. وجود آمد  ي بهنه آثار بارزيدر هر زم و امکان نداشت يفارسزبان بدون 

ع هند هرکس که خود را يوس يقدرتمند نبود و در پهنا يدهل يبود که حکومت مرکز
خود دانشوران را که در تالش  ينشان دادن عظمت و بزرگ يپنداشت برا مي رومندين

 در هثار برجستآان و ينما يکارها جهت نيهم  به کرد و مي معاش سرگردان بودند جمع
 که بود انان و شاعرين صوفيتر بزرگاز  يکي يدهلو يجمال. شود مي دهيهر مرکز د

سو دراز، خواجه يگ .دارد يلحن مخصوص يوهاي  دهيقص .هند لقب داشت وخسر
د ي، سيآباد دولت الدين شهاب ي، قاضير سمنانيد اشرف جهانگي، سيثمان ياحمد عل

ن دوره بودند يا اندانشور و انيصوفاز  رهيو غ ي، عبدالقدوس گنگوهيمحمد جعفر مک
لولؤ . ث بودندر و محدمفس و داشتند ييناينظر ب زين يل فقهيشان بر مساياز ا يو بعض

  .است يو ملفوظات ديگر منعکس کنندة اجتماع قبل از مغول گورکان يمعان
يابن احمد سر هند ييحي. بودند يسينو عين هم در سراسر هند مشغول وقايخمور 

، يم دهيم ني، عبدالکريامد خانهن محمد بيعالوه بر ا. ن دوره بودين مورخ ايتر وفمعر
ن يالعابد نياهللا ز ضي، فيزدي الدين م شرفي، موالنا عظيم کرمانيعبدالرزاق شهاب حک

 .اند هگذاشتيادگار   از خود به يخيگران آثار مهم تاريو د ياهللا مشتاق خ رزقي، شيبمبان
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جاللت علم و دانش در هر  يآن صورت نبود ول به ييالشعرا ملکرونق شاهانه و  گرچه
  .دش مي دهينه ديزم

ا، يپو ا و جهانيگو انفمانند ز .نوشته شد ياديزهاي  در قرن پانزدهم لغت
، يدالفضال، فرهنگ عاصميمو ،الفضال الفضالء، شرح مخزن اسرار، شرفنامه، مفتاحةادا

 ياثر يات سکندرشاههجتمام نوادر آن زمان لدر . رهيالسعادت و غحتفةمفتاح گلستان، 
 يدر انشانگار. ارزش دارد يو زبان و هم از لحاظ معنو ياست که هم از لحاظ نثرنگار

. ستمهم او راثآاز االنشا  اضيمناظراالنشا و ر .دانشمند بود يمحمود گاوان مرد
. دهد ينشان م نثر را يسودراز رنگارنگيگهاي  امهنو  ينيو شاه طاهر حس ينايات بئمنش

 رنثه يبش يليساده خ نثر. »مرصع«و  »ساده« :م کرديتقس دو نوع  به توان يرا م نثر آن عهد
  :است دور آخر

زبان از گفتار گنگ و قلم از  .مطالعه کند ينيمحمد حس يدعا ينيفرزند د”
  .“١وستيکام ما نپ  به چه جام بر او ما. رفتار لنگ است

 يشان تو کرديه ايکه تزک يچند نفر يو که برات يموالنا بداند بر حکم گواه”
که من قبل نشسته بودم هم بر آن امضا  ينمط هم بر آن .ه فرستاده شده استيطاق

  .٢“هقدره و وسعت يد عليادت عبادت نمايت بر زرغبشان يان ايم يشود اگر کس
گسترش  به يگورکان ير شاهنشاهزاانگيبابر بن يهجر ۹۳۰/يالديم ۱۵۲۶در سال 

، پرور علمن سلسله علم دوست و يهمه پادشاهان ا باًيتقر .ت خود مشغول شدحکوم
ن يبا وجود ا ينداشتند ول يون فرصتيبابر و هما. سنده و منتقد بودنديشاعر، نو

سندگان رونق ينو شان از محضر شاعران ويشد و دربار ا تأسيسها  و کتابخانهها  مدرسه
 يعهد جوان از ياهللا مشتاق  د و رزقيذرانگ مي را يريپ يروزها يدهلو يمالج. داشت

 اثر »نامه ونيهما«دانشور و اهل قلم بود  ييگم بانويابر گلبدن ببخواهر . بهره داشت
  .است يارزنده و
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 درحکومت کرد و  .م ۱۶۰۵تا  .م ۱۵۴۲اکبر بزرگ از سال  ين پادشاه گورکانيسوم
مدرسه  به چه خودگرا. داشت يسهم بزرگ يات فارسيشرفت و تکامل زبان و ادبيپ

 يتيب .گفت مي داشت و شعر هم يعلم شفاه ينگرفته بود ول يش استاد مدرکينرفت و پ
  :ن استيار دوست داشت اياز اکبر که ابوالفضل بس

  در گردنش افگنده اسـت  يعشق دست ته  درازر جنون در گردن مجنـون  يست زنجين
ــخــتم خــون از دير  شـد  يه کردم ز غمت موجب خوشحاليگر ــالي ــم خ ــد يده دل   ش

 :سدينو مي صاحب روز روشن اکبر را شاعر
  دة بلبـل فتـاده اسـت   يز دها  کان قطره  شبنم مگو که بر ورق گـل فتـاده اسـت   

، ينويس تاريخبخش . رشد کرد ينحو خوب  به يو ادب يو فرهنگ يعلم يدر واقع کارها
 يونيبدالقادر بداع. ابوالفضل اکبرنامه را نگاشت. شد تأسيسو ترجمه  ينگار عيوقا

مثل . ز انجام گرفتين ياديز يها ترجمه .ر کرديرا تحر يفخ اليخ و تاريالتوار منتخب
 يدي، بحراالسمار، جامع رشيترنگن ل، مهابارت، راجيوان، انجيالحةاي، حييسسنگهاسن بت

شعر و نثر از . ن دوره هستنديا يها شخصيتن يتر معروف از يضيابوالفضل و ف .رهيو غ
. شد مي ان هنر شمردهيزبان و ب يتيل تربيمسا. ديج رسوا به يو معنو يصورلحاظ 

 ،يرانيگر دانشمندان ايو د ي، ظهوري، قاسم کاهيقم ايي، ثني، عرفيريعالوه بر نظ
از رنگ و نسل يامت يفارس. ز ظاهر شدندين يسندگان بومياز شاعران و نو ياديتعداد ز
بودند و  يات فارسيدوستداران زبان و ادب ک همهيچه مسلمان و هندو و چه س ،نداشت

  .بود آنها زبان دل يفارس
ر ينظ يو فرهنگ يادب يها تيدر فعال يو شاهجهان يرياکبر تا عهد جهانگ عهد
کاروان «نفر فقط در  ۷۴۵ .سندگان وارد هند شدنديندگان و نويسرا يها کاروان .نداشت

 .نقاش و ناقد بود ،شاعر ،سندهينو ،دانشور يمرد ر شخصاًيجهانگ. اند هشناخته شد» هند
ها  وانيد يو .است يو اجتماع ياسيس ،يفرهنگ اترارزش اطالعپسند  يريتزک جهانگ

. نوشت که چند بار خوانده است مي کرد و مي را مطالعه و امضا ها کتابخواند،  مي را
ه و خواج يريجهانگ ةنام ف اقباليمحمد شر .شاعر و مورخ بودند يهمگ ان اونديم
  .را نگاشت يريثر جهانگآم ينيار حسگکام
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ره، تمام يو غ يم رضا کاشيحک ،قاسم خان، آصف خان ،ت خانبهام، يطفل
ش ير را ستايجهانگ يطراز و سخن يفهم سخن ةقيو سل ينگاران ذوق علم تذکره
 .درست کرده بود ياز اشعار و يدانست و انتخاب مي محترم يليب او را خيصا. اند هکرد

  :است بکرهاي  شهياند مملو از ن ويريش يو يشعرها
  ١ت آب راسين ن خوشم که بهايا به اکنون  ديآن شـوخ شـد سـف    يخونم ز سرد مهر

هجري در محضر  ۱۰۲۳هند رسيد و در سال   به موالنا حيدر رمضاني از خراسان
خسرو  نيدو مثنوي دارد شيرِ ،چهار هزار بيت سروده است تقريباً يو. مهابت خان بود

بعد از وفات  .موالنا مرشد بروجردي از وابستگان مهابت خان بود. است هاي از آنيک
هجري فوت شد ۱۰۳۱بارگاه شاهجهان باريافت و در سال   به ٢ط آصف خانوي توس.  
ار غازي ربدر د هاراهللا وصلي شيرازي شاگرد موالنا بروجردي در قند  ر نعمتمي

و  نند پا نهاد و از دهلي، الهور، ملتاسرزمين ه به طالب آملي .ان نيز بودخخان تر
قندهار رفت و زير سرپرستي غازي خان روزهاي خوش گذرانيد و در مدح  به سرهند

و  ٣هند آمد و جهانگير ممدوح وي بود به ها نظم کرده بعد از وفاتش دوباره وي قصيده
  .٤الشعراي دريافت و خطاب ملک

حب ميخانه بلبل گلستان صا .صاحب ديوان بود يغفور الهيجاني شاعرفحکيم 
اي در مدح عبدالرحيم خان  قصيده .پنج هزار شعر سروده است تقريباً :نويسد معاني مي

رآشوب، صفت زمين گرجستان، صفت کليسا و هعنوان ش  به اشعار وي. ٥خانان دارد
  .صفت دالک شهرت دارد و فروش، صفت حمام مي کشيش، صفت

شاعر خودپسند و فرد با کمال جان  عاشق سليم، ،روزگار ةعرفي شيرازي نابغ
 وهاي نظيري نيز فراموش کردني نيست  غزل. شيرين را در حالت جواني بدرود گفت

  :راستي نمايانگر فرهنگ هند است  به
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  ندل سرگشته سران راصاي خاک درت 
  

ــا   ــت ت ــاروب ره ــژه ج ــادا م   وران راجب
هانگير خطاب ج ١با استعداد بود و بياد يمال شيدا ماهر علم عروض و شاعر  

  .عطا کرد يو  به موزون کلک
مال  ،عالوه بر اين حياتي گيالني، موالنا شکيبي، مال لطفي تبريزي، حکيم عارف

نوراهللا شوشتري، مجدد الف ثاني، شيخ عبدالحق دهلوي، موالنا ميرزا شکراهللا شيدا، 
ري، ي کشميطاهر آشنا، فانقاسم گيالني قدسي، کليم و صايب، ظفرخان احسن، محمد 

مال طاهر محمد حسين آشوب، ميرالهي همداني، امي شيرازي، باقيا نائيني، حکيم حاذق 
گيالني، معبد گيالني، ميرزا رضي دانش، ميرزا بيگ رفيع، مير عيدي طهوري و 

  .قابل ذکراند زين چندربهان برهمن
، مثل نورجهان شاهبانوان. ديسنج زر  به م را دوباريو کل يالنيگ يدايسع ،شاهجهان

 يانشا .دارند يفارس ادبدر  يا ستهيسهم شاز ينالنساء و غيره  جهان آرا، و زيب
. ر استينظ يب ينگار يدر شوخ يعال نعمت خان. است يب شاهکار ادبياورنگز

  .داد ييداراشکوه فلسفه و حکمت را از نو روشنا. دارد يف خاصيات سرمد کيرباع
 يفان. ديکمال رسان به شهيال و انديخ يرا با لطافت زبان و بلند يهند دل سبکيب
لس اجهرحال م به .گر در تصوف غلغله داشتنديو شاعران د يريکشم ي، بنشبيريکشم
در  ياکمارير تا کنّيقصه کوتاه از راس کشم. در سراسر هند رواج داشت يو فرهنگ يادب

نظام  ،ها ي، قطب شاهنايمنه، بانيژه گورکانيو  به بود يزبان فارس ييجنوب، فرمانروا
ل يانگر فرهنگ اصيره نمايگجرات و غ ،الوهم ،ا، حکومت بنگالهه يشاهديها، و بر يشاه
   .ران بودنديو ا هند

و اغتشاش نهاد  انحطاط و انحالل  به رو يب دولت گورکانيز پس از مرگ اورنگ
و  يآوران ستمگر مثل احمد شاه ابدال حمله. نداشترا هنرمندان  يتاب سرپرست يداخل

 يس پنجه سرطانياستعمار انگل. ز موفق شدنديرسم هالکو و چنگ يايتگر در احنادر غار
 کرد ات را محدوديادب يسبک هند يدگيچيهام و پيگر ايد يسو  ازو  دراز کردرا  خود
 يسيزبان انگل ظهور .را گرفت يفارس يج جايتدر به اردونام  به يا جه زبان تازهيدر نت
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 ار اخالق و علم و دانش و حکمتيمع يدان ين فارسيابا وجود  ين برد وليب را از يفارس
اردوسرا شاعران  گريد و ير اکبرآبادي، نظغالب ،مومن ،دردمير ر، خواجه يم ير تقيم. بود

  :ديسرا مي غالب. ندسرود مي يفارس دانستند و شعر مي را زبان دانش يهمه فارس
  رنگ رنگ ينقشها ينين تا ببيب يفارس

ن يدر چن .داشت يعلم تيدر شهر لکهنو فعال ،غالب معاصر ،محمد عباس يمفت
خت و يه استعمار برانگيو مردم را عل انداز شدن يطن» شاعر فردا ينوا« يوضع نابسامان

حساس و  ياقبال دل. د را مجروح کرديزاغ استعمار پل ين خودشناس بلندپرواز ويشاه
بعداً با مشاهده  يظهور کرد ول يلمشاعر  عنوان  به در ابتدا يو .رشور داشتپ

تکان دهنده  يها هو سرودها  آزاد شد و با خطابه ييگرا يملّ رياز زنج يزندگهاي  تجربه
برپا  يزيخواست که رستاخ مي يو. ديروح انقالب و استقالل دم ،در اقوام شرقخود 

 يده برايرون کشيب ييايجغراف ين صورت تمام اقوام شرق را از مرزهايا به د وينما
 ياسالم متحد شده حکومت يايآرزو داشت که دن يو .هددعوت د ير جهانيتسخ

ست ير اگرچه اقبال نيدر دهه اخ. باشد» نيژنو مشرق زم«ران يرد و اووجود آ  به رقدرتپ
  .اندازد  مي نيطن تک تک اسالم دوباره در گوش ياين شاعر متعهد در دنيا اشعار يول

ات يدر قلب ادب يائل گوناگون جهانرون آمد و مسيل بل و مگُ ياياز دن يشعر فارس
» اليالخةأمر« زبان ين روزنامه فارسيدر بنگاله اول يراجا رام موهن را. جا گرفت يفارس
بعد از استقالل  يات فارسيادب. افتي  جا انتشارهمان  از زين نيالمت حبل. منتشر کردرا 
 ان متعصبمدار استيس يو نادان ياسيگاه گاه مسائل س .دچار رکود شد يکم هند
هم  ياسيشود که تحول س مي دهيخ ديدر سراسر تار. زند مي فرهنگ کشور لطمه  به

بلکه  ينه تنها فارس م هنديم که بعد از تقسينيب يما م ،يجنبه مثبت دارد و هم جنبه منف
 ک فکري .دور شد ها از مدرسه يفارس. ، مهجور شدزاد هند بود زبان اردو هم که خانه

ن نکته يا ت است وک ملّيال م اردو و يفارس ،يدا کرد که عربيپ ن مردم رواجيبغلط 
 بارا  يات فارسيادب ران،يو ا ت هندم دانشمندان دو ملّيفراموش کردند که از ازمنه قد را

 ينکه دانش ارث شخصيا يکنند و خواهند کرد برا مي کردند و مي ياريجگر آب  خون
ن کشور را مسموم يشفاف ا يضاف يخودفراموش سم، اگرچه .مال مردم است ،ستين
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زوال  به ليهم ما اثر نيند اينش مي با گذشت زمان چون اثر هر زهر يول ه استکرد
  .کنند مي شرکت يفارسهاي  ق در برنامهيان بدون تفرياز دانشجو يادياست و تعداد ز
در  يفارس .ش از صد دانشگاه وجود دارديدر ب باًيدر سراسر هند تقر يبخش فارس

در ضمن استادان برجسته امروز بعد از . دارد يهار پنجه قوير، بنگاله و بيشمک ،يدهل
د يمرحوم س ،د حسني، پروفسور سيرانيعبدالودود، محمود ش ي، قاضينعمان يشبل

و  ير حسن عابديد اميچ کس مد مقابل پروفسور سيسرکار ه و جدونات يعسکر
 قيتحق در هر دانشگاه مشغول گريد دياز اسات يريه کثعد .ستير احمد نيپروفسور نذ

 يفارس آنها. هستند گريد يمحلّ يها زبان به اردو يا ،انگليسي، زبان فارسي  به
هاي  عموماً برنامه .شود يشان چاپ ميند و آثار ايسرا مي شعر يفارس  به ،سندينو مي

 متمرکز در هندوستان يخ زبان فارسيب دادن تاريترت  به يفارس يها بخش يپژوهش
خ يتار از يقسمت ير نظارت پروفسور عابديز يات فارسيان زبان و ادبيشجودان. است

  .ده استيچاپ رس به آنها از يکه بعض اند هه کرديدر هند را ته يات فارسيادب
 يبرا تالش در حال انجام است، ينه فارسيکه امروز در زم ين کاريمهمتر

و  يدولتهاي  بخانهکتاهاي  در قفسه موجود يادب فارس ريذخا يفو معريي شناسا
هم هستند که در  يشاعران و سندگانين نويعالوه بر ا. است يشخص يها سلول زندان

، دکتر يالحق انصار يول پروفسور مثالطور  به ،نديسرا يگوشه و کنار هند شعر م
. رهيو غ ، عراق رضا زيدييوبيعارف ا ،يپور يم جي، شمياض، وارث کرمانيف
آنها  ينه کس ،ار کم هستنديدانان بس يرا که فارسيزار ندارد زبا يفانه شعرشان گرمسأمت

 .ستبرپا يسرود فارس يها لحفدر دست هست و نه م يل چاپيوسا نه د،خوان يرا م
ف که آن عروس زبان و يح. ستين» وءمقر«ن دوره در زمانش يپس شعر شاعر ا

چشم  ييوشناطناز و ر يا آمده و در هند معشوقه يکه در عهد غزنو يات فارسيادب
دامنش  به کرد که دست هرکس و ناکس مي يبا عشوه زندگ يبود و طور صاحبنظران

د و انتظار يمانده در ام يباقهاي  نهيبا گنج ييدر گوشه تنها يرزنيمانند پ ،ديرس ينم
ن يبا وجود ا يول. ترسد مي وسفينشسته است و از حسادت برادران  يوسفيعهد 

از  يا ن مقاله کوتاه نمونهيدر ا. است ييمايغول راه پمختصر مش يکاروان ينابسامان
  .شود مي ن کاروان دادهيکالم شاعران معاصر ا



  يروز و امروز فارسيد  ٢٧٩

 منا  به يو يمجموعه شعر فارس. است پرگو يشاعر يالحق انصار ياستاد محمد ول
  :شود مي طور نمونه نگاشته به چند شعر. ده استيچاپ رس  به »ادراک ةشعل«

  ١ممکن است چاک دلم را بدوز هـم  گر  رفـو  يآنکه چـاک دامـن مـا را کنـ     يا
 ٭

ــ ــاظ جام ــد هالف ــ ان ــن يول ــالم م ـ چکـد همـه عر   مي از جامه  در ک   اليـ خ ياني
  ٢خيـال  يشانين ز خون شده همه پيرنگ  اشـعار مـن زدنـد    بـه  چندان کلوخ نقـد 

 ٭
ــ ــو  ينيريز ش ــط مج ــن خ ــعر م   چکـــد زهـــر از شـــهد گفتـــار مـــن  يش

ــب  آشـنا  يکـه بـا مـن شـو     يچو خـواه  ــن   يب ــعار م ــگ اش ــگ و آهن   ن رن
 ٭

  ن هست گنـاهم يناکرده گنه هستم و ا  ام و در تـه چـاهم   وسـف امـروزه  يمن 
 .م ۱۹۱۸خ شانزدهم اوت سال يتار  به خان يب پسر باقر عليخان شک ير عليل شبيوک

 گاه گاهو سنده زبان اردو است يشاعر و نو وي. جهان گشود به در رامپور چشم
 ياز علين مورد با امتيغزل است و در ا يو يشعر فارس .ديسرا مي شعرهم  يفارس  به

وي سفانه نمونه کالم أمت. ديگو مي ن و روانيريشعر ش. کرد مي هم مشورت يخان عرش
  .ستيدر دست ن

کم هم  يليخ يدارد ول يذوق شعر و ورزد مي عشق يفارس به فاطمه شاهدزاده
  :شه استيال انديخ

ــفته   يبـان گـذر کنـ   يشـاه غر  يکـو  به اگر ــا آش ــوال م ــ  اح ــر کن   يدالن را خب
ــس آرزو ــد يب ــه ي ــو در دل نهفت   يسوزم از فراق تو بر مـن نظـر کنـ    يم  ام د ت

عشق و عالقه  يفارس به است و گريعل ياستاد دانشگاه اسالم يس احمد نعمانيرئ
  :ديسرا مي دارد و شعر
  اسـت  يبون ذوق تشنه لهنشاط من همه مر  عبـث  يصـهبا چـه گفتگـو    بـه  ازيمن و ن

ــيو حــدچــام  دهيشــن ــراق از لــب ن ـ      يث ف   اسـت  يدلم گرفتـه ز صـوت ترانـه طرب

                                                   
 .۱۵۷ص  ،محل لکهنو يشن، فرنگيکير پبلا، شعله ادراک، انويالحق انصار يول  .١

 .۱۰۱همان، ص   .٢



  ٢٨٠  قند پارسي

  :ديگو مي نغز يشعرها يآباددگر مراجاز خدمتگزاران  يکي يپور يم جيشم
ـ وج مصـلحت مرا با    ميوانــه جــو يام، د وانــهيکــه مــن د   ان چـه کـار اسـت   ي
  ميرانـــه جـــويشـــکل فنـــون و يپـــ  د مـــرا صـــحن گلســـتانيشـــا ينمـــ

∗ 
ــتمســ ــه ر بکــف رف ــل يســو ب ــاه قت   ١دار قاتـــل داشـــتم يـــحســـرت د  گ

∗ 
ـ م بـا تـو از رنـدان ا   يمن چه گو   ٢باده علم و عمل دارند در جام و سـبو ن بـزم  ي
  :سنج است برق سخن يه رضولحد طيپروفسور س

ـ ا بـه  وم گشـت قطـره شـبنم   عدم   ٣سـت يگل را ثبـات ن  ةغافل مشو که خند  ن نـدا ي
  :ديسرا مي بازنشسته دانشگاه پتنا ق استاديپروفسور صد

ــا   د تو دل محزون چو غنچه لب وا کرديز د ــوه نم ــه جل ــا را يچگون ــرف معن   ٤م ز ح
∗ 

  ٥يا برهمـ يروم من گرچه در مي ساحل يسو  شـمع  به اد تو مانديهرجا گرفت و  يرگيت
 حال  هب فانه تاسأمت يد وليسرا مي و آزاد ييمايشعر ن يفارس  به عموماً يوبيعارف ا

  .ده استيچاپ نرس ي بهواشعار 
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