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  سهم هند در پيشرفت زبان و ادب فارسي

  ♦پروفسور شريف حسين قاسمي
  افگنـد  پاي خود ثمر مي به وگرنه هرنخلي  ن همت استدنعمت ياد کر  به بر دوستان را

 ران،يند بنده است که از مقامات ارشد انجمن آثار و مفاخر ايآ فه خوشين وظيا
محقق  يدکتر مهد يحترم جناب آقاو دانشمند م ين انجمن استاد گراميس ايژه رئيو  به

 ياعطا يم قلب تشکر کنم که براياز صم ين شاکريحس يم مقام انجمن جناب آقايو قا
مستحضر . ز را از هند انتخاب فرمودندير و ناچيحق ين دانشجويزة موقر، اين جايا

از  يختة فارسيب فرهيچند نفر استاد، محقق و اد به زهين جايهستم که قبل از بنده ا
افتخار  ين دانشمندان هنديل از اين تجليها در بابت ا يما هند. ند هم اعطا شده استه

ن انجمن تشکر يران و ايا ياسالم يم و از دولت جمهوريکن يم يو اظهار شادمان
هاي صاحب نظر، آن سهم  ايراني. حقدار رساندند  به ق حقين طريم که از ايکن  يم

ها در پيشرفت زبان و ادب فارسي دوران قرون  ياي را که ما هند سابقه شايسته و بي
وسطي يعني از قرن سيزدهم ميالدي تا حال حاضر، در ظرف هشت قرن طوالني 

اند و از طرف کشور علم و ادب دوست ايران و فضال و  درستي شناخته  به ايم، اشتهد
  :دانشمندان ايراني مورد پسند و قدرداني قرار گرفته است، پس

  ايـم  عمرها در گوشة ميخانه خدمت کـرده   مـا دارد بجاسـت    به اقيگوشة چشمي اگر س
روابط سياسي، تجارتي، علمي، ادبي و فرهنگي مابين ايران و هند سابقة بسيار 

                                                   
  .بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي پيشيناستاد و رئيس  ♦

به ايشان از طرف انجمن آثار  سخنراني پروفسور شريف حسين قاسمي که به مناسبت اعطاي جايزه
 .ايراد گرديد در تهران در تاالر مجلل آن انجمن ايرانو مفاخر 
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باز هم . شرح و بسط، نيازي داشته باشد به تر از آن است که طوالني دارد و معروف
، توجه دانشمندان و گرفت ه در هند صورتژوي  به هايي که در اثر اين روابط شگفتگي

هاي  موضوع تاکنون مطمحِ نظر تالش ناي. کنند خود جلب مي به کنونمحققين را تا
 گيرد و سعي بر اين است که ابعاد جديد و ناشناخته، در اين زمينه تحقيق آنها قرار مي

هاي مختلف انتقادي، ارزيابي و خدمت  از زاويه و نحو بهتري شناخته شوند  به
 بنده فقط چند جنبة روابط پر افتخار ادبي و فرهنگي را. ارائه شوند عالقمندان

  :دهم اختصار خدمت حضار دانشمند ارائه مي  به
  ايـم  اي و دگـر از سـرگرفته   صد بار خوانده  هاي دوست ما طفل کم سواد و سبق، قصه

خيز است که چه دسته  ها، سرزمين پر رمز و راز و حاصل قول ايراني  به هند
دب فارسي هديه کرده ناک و معطري را در باغ هميشه بهارين شعر و ا ي بويها گل

در زبان و ادب فارسي، بدون شک و ترديدي، شاگرد فارسي زبانان  ها هندي. است
هستند و آنچه از اينها ياد گرفتند، آن را در بعضي موارد طبق ذوق و قريحة خود چنان 

نان آن را انصافاً سهم بزرگ و فراموش اند که خود فارسي زبا اي داده شکل شايسته
  :نمايند کنند و از آن تقدير مي ها تلقي مي ي هنديننشد

  ذخيـــرة هنـــر خـــويش را خداوندنـــد  زهي کمال سخن پروران که تا محشـر 
 يفرهنگ و زبان فارس يين هند در روزگار طاليبرد که مردمان سرزم ادياز د ينبا

 يکه خود نشانگر نفوذ زبان و شعر و ادب فارسو ارزنده برداشتند  يبس جد ييها گام
  .ن مردم آگاه بوده استيدر عمق جان ا

را انجام  ييخود، کارها يازهايل گوناگون، از جمله نيدال به ها، نهيزم يدر بعض
. کنند يروير شدند از آنها استفاده و پيگران ناگزيم و ديش قدم هستيم که در آنها پيداد

، ملفوظات عرفا و يسينو  ، داستانياصول ي، انشا، نقد ادبيسينو ، فرهنگينگار تذکره
و اصناف  عاز جمله انوا يفارس  به يمختلف هند يها خ، ترجمه و نقل آثار زمانيمشا

و ن ياست و مورخ يات فارسير ما در ادبيستة تقديشا يها هستند که نشانگر تالش يادب
اند و  اين سهم هند نموده به يهاي منتقدين ادب فارسي در آثار مربوطة خودشان اشاره

  :بقول نظيري نشابوري
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  ورنـه  همان عشق است بر خود بسته چندين داستان
  سـازد  کسي بر معني يـک حـرف، صـد دفتـر نمـي     

م يا زبانان نبوده يفارس يعنيخود کار آثار استادان  رو سادهين، ما فقط پيافزون بر ا
را، چنانکه عرض  يو شعر و نثر فارسم يرا کشف کن يديجد يها م افقيا بلکه توانسته

. ميبده يا ة تازهياز خود رنگ و روحيحه و استعداد و نبوغ و نيذوق و قر  به کردم،
ن امر هم اشاره شود که يا  به ديضمناً با. شود يخوانده م ين ابداع ما، سبک هنديهم

فرهنگ و زبان  ييدر روزگار طال يزبان و ادب فارس  بهها  يکه هند ييها خدمت
. ها خواهد ماند ادها و خاطرهيشه در ياند، تا هنوز و هم در کشور خود انجام داده يفارس
ز همواره ين ين فارسيبان و شاعران و سخنوران سرزمين باب حضور ارجمند اديدر ا

  .ة مباهات و برکت بوده و هستيما
 م ١٢٠٦ها در هند در سال  زبانان با استقرار حکومت مملوک يکه فارس ياز روز

هند با جهان  يخ هم بستگيق تارين کشور شدند و هند را که دربارة آن از طريا وارد
شطرنج  يژه پنچاتنترا و بازيو به يو فارس يعرب به يو تراجم چند کتاب هند يفارس
 يميسکونت دا يدند و برايچشم خودشان د  به يکيدا کرده بودند، از نزديپ ييآشنا

ات حسنة يروا. ن کشور پرداختنديو همه جانبة اد يمز يبازشناس به انتخاب کردند،
 يخته در زندگيات خود درآمين گونه رواير کردند و آنها را با هميهند را تقد يفرهنگ

ن راستا يگر که در ايد يزبانان اقدام ين فارسيافزون بر ا. اده کردنديروزمرة خود پ
، ي، فرهنگيمذهب يآثار اساسباً همة يل است، تقريستة ذکر و تجليبرداشتند و آن شا

 ژهيو  به خين کشور در طول تاريمختلف ا يها زبان  به هند را که يو علم يادب
ن يا يهدف اساس. دنديپوشان ينگارش آمده بودند، جامة زبان فارس  به تيسانسکر  به

خ، يبا تار يو کل يکينزد ييم آشناوکسب علم و دانش و د يبرا ياقدام، اول رفع تشنگ
نها از آن خود آنها شده بود و يبود که حاال همة ا يها و علوم هند د، فرهنگياان، عقياد

  .جان آنها پيوند خورده بودن باغ، يچو بو با هر گل ا
  ز شاخ از باغبـان آهسـته بـردار آشـيانم را      چو بو با هر گلِ اين باغ پيوند است جانم را

معرفي اصل آثار شايستة ذکر است که بعضي تراجم فارسي آثار هندي موجب 
هاي سانسکريت و هندي  همچنين اصل بعضي کتاب. در جهان علم و ادب شدند يهند
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ند و در دسترس ما قرار دارند و باعث دحاال مفقوداالثر هستند ولي تراجم آنها حفظ ش
  .باشند تشکيل تاريخ ادب سانسکريت و هندي مي

ه تراجم را در ذخاير بنده دو هزار و پانصد و هفده نسخة خطي و چاپي اين گون
تواند باشد  بديهي است که اين فهرست نهايي نيست و نمي. ام علمي جهاني پيدا کرده

 هاي رسمي و شخصي وجود دارند که نسخ خطي فارسي دانم کتابخانه زيرا که مي
 سخ اين نوع تراجم هم آنجا وجود داشته باشند و بندهکنند و امکان دارد ن نگهداري مي

 باز هم اين حجم بزرگ تراجم. آنها دسترسي داشته باشم به لف نتوانستمداليل مخت  به
هر دو نظم و نثر   به فارسي، ترجمان موفقيت شايان نهضت ترجمة آثار هندي  به

شئون  به فکري فارسي زبان در هند نسبت فارسي، وسعت قلبي و نظري و روشن
هنگ و تمدن عظيم هاي فر مگر اين، يکي از نشان. مذهبي و فرهنگي ديگران است

  .بردار آن است  انساني نيست که فارسي زبانان و فرهنگ فارسي علَم
آن زمان  يش ادبين گرايهمچن. امدنديوجود ن  به يطور اتفاق  به ين تراجم فارسيا

ح طبع يمحض تفر يزبان فارس  به هندوها ينيها و اعمال د شهياورها، اندبانتقال  يبرا
تفاهم و  يوجود آوردن فضا به داشته و آن يدتر انسانيفتر و م بينبود، بلکه هدف نج

ان عموم مردم يکه در م يهمدرد يوندهاين پيا. ان طبقات مختلف هند بوديم يهماهنگ
شرفت يجاد و پيا  به بارآورد و منجر به رپا رايارزشمند و د يجيافت، نتايهند گسترش 

ا يآن را فرهنگ مشترک و ها  يشد که ما هند يو انسان دوست ييد بشرگرايجد يفرهنگ
خ ين سهم هند در تاريتر م و آن را بزرگيخوان يب ميتهذ يبقول معروف گنگا جمن

آن در سراسر هند چشم را  يم و رنگ و بويکن يحساب م يات بشريانسان و ح
  :آن است به ياديبخشد و عظمت هند، امروز تا حد ز يم يم را تازگنوازد و مسا يم

  هسـت  يگوش نزديک لبم آر کـه آواز   گويم يخود مه بتو مپندار که اين قصه 
هند نظم و انضباط  يدوران رواج فارس يو ادار يدوست ين، کارهايافزون بر ا

 يبردند که برخ يکار م بهها  شغل يبرا يفارس يها واژه نزبانا يفارس. داده شد يخاص
. شود يده ميهند د يها آور در دادگاه نه نفوذ شگفتين زميدر ا. اند جياز آنها تاکنون را

، ي، فوجداريوانيروند، د يعدالت م  به ة مناقشات مختلف تاکنونيتصف يبرا
صله يجرح، گواه، منصف، ف) حضور در دادگاه(ي شيل، پينامه، وک عي، بيباز مقدمه
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وان، يس هند ديلودر ارتش و پ. شوند يکار برده م به است که هم اکنون يفارس يها واژه
است که وجود  ييها تمدار از جمله س ، صوبه)دار جماعت(ار، جمادار د داروغه، حول

  .هستند يتوپ، بندوق و بارود اصالً فارس. دارند
و  يادار يکارها ياست که برا يفارس يها دار واژه ليل و تحصيصوبه، ضلع، تحص

 )ام ارشدمق(آنجا صاحب . ميدار) اداره(ن ما دفتر يهمچن. شوند يتاکنون استعمال م يکشوردار
 لباس يدرز. ميرو يبزّاز م  به جامه يداريخر يم برايسينو يم يعرض يمرخص يبرا. است

  .ميخر يب ميم و گلوبند و پازيرو يصرافه م به ور آالتيز يداريخر يبرا. دوزد يم
ما نفوذ و رخنه  يدر زندگ يحت اي طور قابل مالحظه  به يد که فارسيه فرمودتوج

قابل قبول  يها جذب ارزش به است که نسبت يجوش آن گرمجة ين نتيکرده است و ا
  .مين وضع دست بردار شويم از ايستيم و آماده نيت مدار نشان داديفرهنگ انسان و انسان

اين جنب و جوش و سرگرمي در همه نوع داد   ر هندي، نظر بهعاگر شا: در پايان سخن
 و ظهورو ادبيات فارسي ها در غني ساختن تاريخ زبان  گذاري هندي و ستدها و سهم

فرهنگ جديد ترکيبي که انصافاً آن را فرهنگ حهاني بايد ناميد، چنين سروده، تعلّي و باعث 
  :تعجب نيست

ــنيده آوازم  ــي نش ــازم، کس ــش ن ــپند آت   اسير چنگک بازم، هالک چشـم مخمـورم    س
ــه  ــرتم، آيين ــون حي ــورم  جن ــن ط   چمن پروردة عشقم، بهـار خـون منصـورم     دار گلش

  هاي زخم اضـطراب نـبضِ رنجـورم    تپيدن  ام، داغم، کبابم، آتشم، جوشم م، شعلهشرار
  نمک پروردة سبزان هندم، صد جهان شـورم   دلم، دردم، غمم، آزاد عشقم، بنـدة حسـنم  

  


