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آغازين مراحل اصلى تكوين
فرهنگ و ادب فارسى در هندوستان 

مظفر عالم1
استاد تمدن و زبان هاى آسياى جنوبى، دانشگاه شيكاگو

زبان فارسى قرن ها جزء ذاتى فرهنگ آسياى جنوبى بوده و ناحيۀ شمال هندوستان نيز 
در طول حياتش از جوانب مختلف از فرهنگ و زبان فارسى تأثير بسيار پذيرفته است. اين 
تأثيرات در درك فرهنگ ادبى و سياسى هند، به ويژه حيطۀ شمالى آن، اهميت بسزايى 
دارند. يكى از مباحث مطرح در اين زمينه سبک هندى يا استعمال هندى در زبان فارسى 
است که در سنت رايج، صرفاً به مقايسۀ ويژگى هاى سبكى اين گونه بسنده شده است. در 
اين رويكرد، به عوامل اجتماعى و سياسى خارج از محدودۀ مشخص روايت ادبى توجهى 
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ـ متين و  که پس از تغييرات تاريخى و فنى فيروزه پاپن 
ويرايش وحيد طلوعى به چاپ مى رسد.
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نشده است2. بحث حاضر با در نظر گرفتن زبان فارسى هند در چارچوب تاريخ فرهنگى 
مؤثر بر پديد آمدن سبک هندى به اين پيشينه مى پردازد و استدالل مى کند که سبک 
هندى داراى پيشينه اى طوالنى تر از آنچه است که غالباً تصور مى شود، يعنى سبک هندى 
به شيوۀ بيان رايج در دوران فرمانروايى گورکانيان محدود نمى شود و ريشۀ اين سبک را 
بايد در اوايل دوران شكوفايى قرون وسطايى، در الهور دورۀ غزنويان و در اشعار مسعود 
سعد سلمان جستجو کرد. اين سبک در قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم ميالدى و 
در زمان اميرخسرو دهلوى به مرحلۀ اول اوج خود رسيد و همچنان مسير تكامل خود را 
از طريق تصوف قرون وسطايى ادامه داد تا زمانى که احتماالً در هرات تغيير مسير داده و 
نهايتاً در عهد گورکانيان در مسيرى ديگر به کار گرفته شد. اين تحوالت را فقط با در نظر 
گرفتن بافت سياسى و اجتماعى آسياى جنوبى و ايران اسالمى بعد از گورکانيان مى توان 
درك کرد. بنابراين، در اين مقاله به آن دورۀ اوليه اى مى پردازيم که در شكل گيرى گونه اى 
ادبى نقش داشت که در عهد گورکانيان به استعمال هند معروف شد. عالوه بر اين، اين امر 

2از معتبرترين منابع انگليسى که به دورۀ حضور زبان 
فارسى در هند پرداخته اند مى توان به منابع زير اشاره 
در  مغول  از  پيش  دورۀ  فارسى  شعر  عبدالغنى،  کرد: 
 Pre-Mughal Persian Poetry in( هندوستان 
Hindustan( )اهلل  آباد: انتشارات دانشكدۀ حقوق دانشگاه 
ارتقاء  کا  شعور  “تنقيدى  عبدالغنى،  1941(؛  اهلل آباد، 
)ارتقاء ذهن نقاد(،” در نسخۀ م. باقر و وحيد ميرزاء، تاريخ 
ادبيات مسلمانان پاکستان و هند، جلد 3، فارسى ادب 1: 
پنجاب، 1971(، 242- دانشگاه  1000-1526 )الهور: 

ارتقاء )ارتقاء ذهن  257؛ عبدالغنى، “تنقيدى شعور کا 
نقاد(،” در تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و هند، جلد 
چهارم، ادب فارسى 2، تصحيح مقبل بدخشانى )الهور: 
منابع  ديگر  از   .471-455  ،)1971 پنجاب،  دانشگاه 
سودمند اثرى از آنا مارى شيمل است: آنا مارى شيمل، 
 ،)Islamic Literatures of lndia( هند  اسالمى  ادبيات 
 A History of( هند  ادبيات  تاريخ   :1 قسمت   ،2 جلد 
)ويسبادن:  گوندا  ژان  تصحيح   ،)Indian Literature
انتشارات اوتو هاراسووييتس، 1973(؛ هادى حسن، شعر 
 Mughal( آن  تاريخى  و  فرهنگى  ارزش  گورکانى: 
Poetry: Its Cultural and Historical Value( )مدرس: 
 Islamic Literature Society,( )انجمن ادبى اسالمى
1952( که از گزيده اى که از جلد چهارم تاريخ ادبى ايران 
براون  ادوارد  اثر   )A Literary History of Persia(
 )1953-1951 کمبريج،  دانشگاه  انتشارات  )کمبريج: 
ايران  ادبيات  تاريخ  ريپكا،  ژان  است؛  پذيرفته  تأثير 
)History of Iranian Literature(، ترجمۀ انگليسى از 

ريدل،  دى.  انتشارات  هلند:  )ُدرِدِرخت،  هوپ  پاپتا  وان 
از  انگشت شمارى  تعداد  خصوص  در  فقط  که   )1968
شاعران و از جمله بيدل سخن مى گويد. به زبان اردو نيز 
توصيف بسيار جامعى در سه جلد در نسخه هاى س. ف. 
ف.  س.  زيرند:  شرح  به  که  است  دسترس  در  محمود 
محمود، تاريخ ادبيات مسلمانان پاکستان و هند، جلد 3، 
فارسى ادب 1: 1000-1526، تصحيح م. باقر و وحيد 
ميرزاء؛ جلد 4، فارسى ادب 2، تصحيح مقبول بدخشانى؛ 
جلد 5، فارسى ادب 3، تصحيح س. ف. محمود، س. و. ه. 
 ،1971 پنجاب،  دانشگاه  )الهور:  غنى  ع.  و  عابدى 
اردو  زبان  به  که  آثارى  بهترين   .)1972 و  1971الف 
ام.  اس.  و  شيرانى  محمود  حافظ  آثار  شده اند  نوشته 
مى پردازند.  منتخب  مضامينى  به  که  هستند  عبداهلل 
تصحيح شيخ  داؤدى،  تاريخ  عبداهلل،  م.  به س.  بنگريد 
اسالمى  دانشگاه  تاريخ  دانشكدۀ  )عليگره:  عبدالرشيد 
عليگره، 1954(؛ س. م. عبداهلل، ادبيات فارسى در ميان 
م.  س.  1967(؛  ادب،  ترقى  مجلس  )الهور:  هندوان 
1968(؛  نظيرى،  کتابخانۀ  )دهلى:  مباحث  عبداهلل، 
مجموعه مقاالت زبان و ادب فارسى / فارسى زبان و ادب: 
 .)1977 ادب،  ترقى  مجلس  )الهور:  مقاالت  مجموعه 
متخصصان در حوزۀ ادبيات و زبان فارسى جديد همچنان 
ايرانى  دانشمندان  که  مى کنند  استفاده  معيارهايى  از 
متأخر تجويز کرده اند. بنگريد به س. امير حسن عبيدى، 
ادب،  فارسى  هندوستانى   / هندوستانى  فارسى  ادب 
ـ ايرانى،  هندى  جامعۀ،  )دهلى:  قاسمى  ه.  س.  تصحيح 

.)1984
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مستلزم ارزيابى مجدد فرهنگ ادبى ايران اسالمى بعد از گورکانيان از طريق تفسير مجدد 
مباحث رايج در اين باره است، زيرا تفسيرهايى که دانشمندان فارسى گوى ايرانى به دست 
مى دهند غالباً بسنده نيست. همچنين، بايد فرهنگ سياسى هند عهد گورکانيان و ايران 
دورۀ صفويه با هم مقايسه شوند تا هم بتوان تحوالت ادبى را درك کرد و هم به اين موضوع 
پى برد که مباحثه کنندگان هم عصر چگونه مسئلۀ رقابت را عنوان مى کرده و درکشان از 

رقابت چه بوده است.
آسياى جنوبى به مدت 2 هزار سال با سنت هاى برخاسته از فارسى باستان و ميانه تعامل 
داشت. با اين همه، آشنايى اين منطقه با فرهنگ فارسى جديد به ربع سوم قرن نهم 
برمى گردد، زمانى که يعقوب بن ابى ليث صفارى سند را به قلمرو صفاريان افزود. زبان 
فارسى در آن زمان در جهان اسالمى شرق در مقام زبانى براى بيان ادبى همچنان به 
رشد خود ادامه مى داد. در اواخر قرن دهم ميالدى که حضور اسماعيليان در مناطق سند 
و مولتان و پنجاب روز به روز اهميت بيشترى پيدا مى کرد، حضور زبان فارسى هم در اين 

مناطق بيش از پيش قوت مى گرفت.3 

در قرن يازدهم ميالدى، که غزنويان در پنجاب قدرت را به دست گرفتند، رابطۀ زبان 
فارسى و شبه قارۀ هند صورت رسمى ترى پيدا کرد. پادشاه بلندآوازۀ غزنوى، محمود، و 
وزير او، خواجه ابوالقاسم احمد ميمندى، نواحى پايتخت خود )غزنه( را به يكى از مراکز 
اين  پايتخت سامانيان، شد. در  مهم فرهنگ فارسى تبديل کردند که جايگزين بخارا، 
شرايط بود که فردوسى کبير شاهنامه را سرود و در همين فضا بود که راه براى پيدايش 
فرم ادبى قصيده، که شعرى است طوالنى شبيه چكامه و مرثيه، باز شد.4 محمود غزنوى 
از  بعد  و  مى آمد  به حساب  بنيادين  ابداعى  که  بود  “ملک الشعرا”  مقام  بانى  همچنين 

 
در  مغول  از  پيش  دورۀ  فارسى  شعر  3عبدالغنى، 

ثقافة  مسلم  سالک،  عبدالمجيد  74-75؛  هندوستان، 
هندوستان مين )الهور: ادارۀ فرهنگ اسالمى، 1957(، 
حائز  نكتۀ  چند  به  موضوع  اين  خصوص  در   .523
مولتان  و  سند  اينكه  اول  کرد:  اشاره  مى توان  اهميت 
به اين علت که به مرزهاى ايران نزديک بودند رابطه اى 
هميشگى با ايران داشتند. نكتۀ دوم اينكه مردم سند 
در نخستين سال هاى گسترش اسالم به همراه ايرانيان 
زمان  در  اينكه  سوم  مى کردند.  مبارزه  عرب ها  عليه 
و  سند  به  قاسم  محمدبن  عميد  سلطان  لشكرکشى 
بودند.  او  افراد سپاه  تعدادى شيرازى جزء  آن،  اشغال 
چهارم اينكه المعتمد، خليفۀ عباسى، سند و مولتان را 
به قلمرو صفاريان افزود و زبان فارسى در دورۀ حكومت 
در  و  بود  او  قلمرو  رسمى  زبان  تقريباً  ليث  يعقوب بن 

از  را  قرامطيان  غزنوى  محمود  اينكه  از  بعد  نهايت، 
مولتان بيرون کرد، خطبه هاى نماز جمعه در منبرهاى 

مساجد اين شهر به زبان فارسى خوانده مى شدند. 
انتشارات  )ادينبرگ:  غزنويان  بوسورت،  اى.  4سى. 

بوسورت،  131-134؛   ،)1963 ادينبرگ،  دانشگاه 
غزنويان  دورۀ  اوايل  در  فارسى  فرهنگ  “گسترش 
 The Development of Persian Culture under the(
ايران: مجلۀ مؤسسۀ بريتانيايى   ”،)Early Ghaznavids
 Iran: Journal of the British( فارسى  مطالعات 
 ،)1968(  6 شمارۀ   ،)Institute of Persian Studies
محمود  سلطان  دوران  و  زندگى  ناظم،  محمد  37؛ 
 The Life and Times of Sultan Mahmud( غزنوى 
کمبريج،  دانشگاه  انتشارات  )کمبريج:   )of Ghazna

.159-157 ،)1931
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محمود، در دورۀ تيموريان، به هرات راه يافت و جزو سنت هاى دربارى ايشان شد و در 
نهايت، در هند عهد گورکانيان به اوج خود رسيد. در فالت ايران مدت ها، بعد يعنى در 
قرن نوزدهم ميالدى، بود که قاجارها متوجه چنين نوآورى شده و آن را به کار گرفتند. 
از  دربارى در حمايت  و  ايجاد روشى سلطنتى  در  بسزايى  اهميت  مقام ملک الشعرايى 

ادبيات داشت. 

دامنۀ فرهنگ جديد ادب فارسى نهايتاً از غزنه به سمت شرق پيش رفت و سرانجام به 
طرف الهور، مرکز ماجراجويى هاى غزنويان که گاهى آن را “غزنۀ کوچک” مى ناميدند، 
سلطۀ  با  شدند  شهر  اين  وارد  که  مسلمانانى  اولين  حضور  ظاهراً  کرد.  پيدا  گسترش 
جنگجويان غارتگر )غازى ها( همراه بود، اما چنان که مى گويند، با گذشت زمان تعداد 
از مراکز  اين شهر که به يكى  اقوام فارسى گو در اطراف الهور ساکن شدند.  از  زيادى 
سياسى مهم در قلمرو شرقى غزنويان تبديل شده بود، رفته رفته دانشمندان و چهره هايى 
پنجاب شاهد  نحو،  بدين  به خود جذب کرد.5  را  ماوراءالنهر  و  ايران، خراسان  از  ادبى 
حضور آغازين و شكوفايى سنت عالى ادب فارسى بود. بر اساس نوشته هاى فارسى آن 
دوران، “اطراف بالد هند،” که نام ديگر پنجاب است، تا زمان حكومت اولين فرمانرواى 
غوريان، يعنى عالءالدين جهانسوز )ح. 1149-1161م(، جزء مناطقى بوده که در آنها 
اين منطقه  ميان شاعران  ارج مى نهاده اند.6 در  را  آن  و  است  داشته  رواج  فارسى  شعر 
يا مناطق اطراف آن مى توان به شاعران دربارِى قرن يازدهم از جمله ابوالفرج رونى و 
مسعود سعد سلمان )1046-1121م( اشاره کرد که منتقدان ادب فارسى آنها را تحسين 

مى کنند و شاعرانى مبتكر و استادان سبكى جديد به حساب مى آورند. 

بعدها، پس از اينكه ترك ها شمال هند را به تصرف خود درآوردند، زبان فارسى همچنان 
رسيد.  آن  از  فراتر  مناطق  و  دهلى  به  و  داد  ادامه  شرق  جهت  در  خود  شكوفايى  به 
قبچاق هم  و  قراختاى  مناطق  از  ماجراجويانى  و  بينشان سربازان  در  که  فارسى زبانان 
با تحوالت سياسى جديد در اين منطقه همگام  بودند، در وهلۀ اول در قرن سيزدهم 
شدند. سالطين دهلى بين سال هاى 1206 تا 1290م حمايت سخاوتمندانۀ خود را نثار 
کاتبان، نويسندگان و شاعران فارسى کردند. ناصرالدين قباچه )1205-1228م( نيز در 
طول حكومت کوتاه مدتش در شهر اُچه پذيراى جمعى از بهترين شاعران و نويسندگان 

آثار  و  معمارى  بقاياى  تاريخ،  لطيف،  5سيدمحمد 

 Lahore: Its History, Architectural( الهور  باستانى 
نيو  انتشارات  )الهور:   )Remains and Antiquities

امپريال، 1892(، 353.

6سديدالدين محمد عوفى، لباب االلباب، تصحيح محمد 

)تهران:  عباسى  محمد  و  براون  جى.  ادوارد  قزوينى، 
کتابفروشى فخر رضا، 1361(، 89. 
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فارسى بود. اين نكته حائز اهميت است که کتاب لباب االلباب )جوهر حكمت(، اولين 
تذکرۀ مهم شعرا و گزيده اى انتقادى از شعر فارسى نوشتۀ سديدالدين محمد عوفى )م. 

1252م( در دربار قباچه گردآورى شد.7

هم زمان با حملۀ چنگيزخان به بخش فارسى دنياى اسالم، سير محدود مهاجرت کاتبان، 
از  سيلى  و  شد  تبديل  عظيم  نسبتاً  جريانى  به  هند  شمال  به  پارسايان  و  دانشمندان 
اعضاى  از  تعدادى  اين مهاجران،  بين  افتاد. در  راه  به  به آن منطقه  نخبگان  مهاجرت 
خاندان هاى سلطنتى سرشناس و تعداد زيادى از علما و صوفيان نيز به چشم مى آمد. 
ايرانى سازى شدۀ اين گروه ها در بطن منطقۀ شمال هند ريشه  بنابراين، آداب و رسوم 
البته فعاليت هاى پارسايان نيز در اين خصوص نقش مهمى داشت. سالطين  دوانيد و 
به  بودند  در مناطق روستايى واقع  را که غالباً  از قطعه زمين هايى  دهلى درآمد حاصل 
اشكال مختلفى چون امالك، اوقاف، ادرارات، وظايف و . . . به اين دانشمندان و پارسايان 
واگذار و از اين راه به آنها کمک مى کردند. بنابراين، اين گروه مهاجران که از حكومت 
پيدا  راه  روستايى  مراکز  و  کوچک  شهرهاى  به  کم کم  مى گرفتند،  مستمرى  مرکزى 
کردند. قسمت هاى مختلف اين شهرها با نام شهرهاى فارسى و نام اقوام ساکن در جهان 
مراکز  ـ و  خطايى ـ سمرقندى،  خوارزمشاهى،  اتابكى،  ـ مانند  مى شدند ـ نام گذارى  فارس 
روستايى نيز از نو نام گذارى مى شدند و وقتى مرکزى تازه تأسيس مى شد، با واژه هاى 
و  سياسى  آشوب هاى  با  مهاجرت  بعدى  امواج  مى شد.  انتخاب  نامى  آن  براى  فارسى 
اجتماعى در آسياى مرکزى و جنوبى همراه بود. بنابراين، در پى سلطه گرى تيمور در 
اين در  و  پناه گرفتند  بيشترى در منطقۀ شمال هند  اواخر قرن چهاردهم، گروه هاى 
حالى بود که در قرن پانزدهم، سالطين افغان تبار دهلى و جون پور افراد قبيله هايشان را 
تشويق مى کردند در مناطقى از دشت گنگا تا بنگال و بهار ساکن شوند.8 به اين ترتيب، 
شمال هند درست مثل ماوراءالنهر، غزنه يا غور تبديل به بخشى از دنياى فارسى اسالم 
شد. دهلى و الهور نيز توانستند همچون بخارا، ترميز، نيشابور، اسفراين، سبزوار و هرات 

باارزش  نثرهاى  از  مجموعه اى  خان،  على  7ممتاز 

هند  در  ميالدى  سيزدهم  قرن  در  فارسى  زبان 
 Some Important Persian Prose Writings of the(
)عليگره:   )Thirteenth Century A.D. in India
دانشكدۀ زبان فارسى، دانشگاه اسالمى عليگره، 1970(، 

.97-96
8ك. الف. نظامى، برخى از جنبه هاى مذهب و سياست 

 Some Aspects of Religion( در هند طى قرن سيزدهم

 and Politics in India during the Thirteenth
اسالمى  دانشگاه  تاريخ،  دانشكدۀ  )عليگره:   )Century 
عليگره، 1961(، 75-78؛ الف. رشيد، جامعه و فرهنگ 
 Society and Culture in( وسطا  قرون  عهد  هنِد  در 
Medieval India( )کلكته: فرما ك. ل. موکوپاديهياى، 
 The( 2-14؛ سنيل کمار، “آغاز سلطنت دهلى ،)1969
 Emergence of the Delhi Sultanate(” )رسالۀ دکترى 

دانشگاه دوك، 1992(، 276-234.



9 ایران نامگ، سال ۱، شمارۀ ۳، پاییز ۲۰۱۶/۱۳۹۵

در اين چشم انداز فرهنگى براى خود جايگاه و اعتبارى به دست آورند. در قرن سيزدهم، 
ـ اسالمى بود که آن را با  تلفيقى فرهنگى رخ داد که نتيجۀ آن هويت يكدست فارسى ـ
اصطالح “عجم،” در مقابل فرهنگ عرب، مى شناسند. بنابراين، ظاهراً ساکنان فارسى زبان 
دهلى و الهور خود را جزوى از اين جهان عجم به حساب مى آوردند و چنانچه گزيدۀ 
انتقادى عوفى که آن را طبقات شعراى عجم ناميده است مالحظه کنيم، به وضوح به 
با شعراى منطقۀ فرهنگى عرب  را  تناقض ضمنى آن  نكته پى مى بريم و بى شک  اين 
درمى يابيم.9 واژۀ عجم، که عرب ها حتى پيش از قرن هاى اوليۀ ظهور اسالم هم از آن 
استفاده مى کردند، واژه اى بود براى حقير شمردن کسانى که زبان و ادبياتشان نسبت 
به عرب ها در مرتبۀ پايين ترى قرار داشت. با اين حساب، نه تنها غيرايرانى هايى که در 
فالت ايران زندگى مى کردند، بلكه همۀ آنها که ساکن دنياى بزرگ تر فارس بودند روى 
اين واژه انگشت مى گذاشتند و از آن براى پيشبرد اهداف خود استفاده مى کردند. با اين 
همه، دنياى هند فارسى قرن سيزدهم از اين اصطالح به معناى تلفيق اين دو فرهنگ و 

تمايز آن با فرهنگ عرب استفاده کرد.

قبل از اينكه به تفصيل به تحوالت شبه قارۀ هند بپردازيم، بايد يادآورى کنيم که چنانچه 
بخواهيم از چارچوب تغييرات کلى به مسئله بنگريم، در بين آثارى که در آسياى جنوبى به 
رشتۀ تحرير درآمدند مطالب جديدى به چشم نمى آيد. به طور کلى، اهميت اين تغييرات 
از نظر سبكى خيلى بيشتر است تا از نظر گونه و حتى در چارچوب سبک نيز اين تحوالت 
نامنظم اند. فرم شعر روايى مثنوى که با اميرخسرو به سرعت به مرحلۀ شكوفايى رسيده 
بود، از آن زمان به بعد رشد قابل مالحظه اى پيدا نكرد، اما حوزه هايى چون فرهنگ نويسى 
و لغت شناسى و تعدادى از قالب هاى شعرى کوتاه تر، مثل غزل، به وجه خاصى در آسياى 

جنوبى متحول شدند. در ادامه به چنين تحوالت بحث انگيزى در حوزۀ شعر مى پردازيم.

نظم و نثر در زمان حكومت اولين سالطين شمال هند
ابوعبداهلل روزبه بن عبداهلل النكتى الهورى )م. 1091م( را شايد بتوان اولين شاعر فارسى گوى 
زادۀ هند دانست. عوفى نام او را در بين شاعران عصر غزنوى مى آورد و ايجاز موجود در 
آثارش را مى ستايد.10 متأسفانه به استثناى چند خط شعر باقى مانده از او، که عوفى ثبت 
کرده است و بعدها تذکره نويسان به آن رجوع کرده اند، عماًل هيچ اطالع ديگرى دربارۀ 
زندگى و آثارش در دسترس نيست. هر چند بررسى کيفيت اشعارش بر اساس چند بيت 

9عوفى، لباب االلباب، 62-61.

10عوفى، لباب االلباب، 545-544.
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باقى مانده از او کار دشوارى است، چون اولين هندى تبارى بود که به زبان فارسى شعر گفته 
است، مسلماً جايگاه ويژه اى را به خود اختصاص مى دهد. ابوالفرج رونى و مسعود سعد 
سلمان دو تن از شاعران بزرگ اين دوران بودند. ابوالفرج را به اين دليل الرونى مى ناميدند 
که اهل روستايى در نزديكى الهور به اسم رونه بود که اکنون وجود خارجى ندارد. دوران 
رشد ابوالفرج در زمان حكومت سلطان ابراهيم غزنوى )1059-1089م( بود. ابوالفرج اکنون 
هم چون دوران قديم با لقب استاد ابوالفرج ناميده مي شود و انورى )م. 1187م(، يكى از 

بزرگ ترين قصيده سرايان ايرانى، آشكارا سبک او را تقليد کرده است:

باد معلومش که من خادم به شعر بوالفرج
تا بديدستم ولوعى داشتستم بس تمام11

انورى، جايى ديگر در ستايش حامى خود از اعتبار شعرى ابوالفرج و فرخى، از شاعران 
دربار محمود غزنوى، استفاده مى کند و استعاره اى مى سازد: 

از متانت خيل اقبالت چو شعر بوالفرج
وز عذوبت مشرب عيشت چو نظم فرخى12

قرن ها بعد، عرفى شيرازى )م. 1591م( ابوالفرج را هم تراز سعدى و خاقانى مى خواند، 
حال آنكه فيضى، شاعر دربار گورکانيان و از معاصران عرفى، منشأ ذوق شعرى خود را 

شعر ابوالفرج مى داند: 

ذوقى که توان گرفت از شعر
از شعر ابوالفرج گرفتم13

به گفته يكى از تاريخ نويسان و منتقدان معاصر ادبيات ايران، ابوالفرج به نوعى پايه گذار 
سبک باشكوه انورى در قصيده سرايى بوده است. او سبكى را که پيش تر در دورۀ سامانيان 
به وجود آمده و به مرحلۀ کمال رسيده بود و قصيده سرايان اوايل دوران غزنوى معموالً 
از آن پيروى مى کردند کنار گذاشت و در عوض سبكى جديد در قصيده سرايى خلق 
تعداد  فقط  هند  در  فارسى  شعر  ظهور  مراحل  اولين  در  گرچه  اين،  بر  عالوه  کرد.14 
انگشت شمارى از شاعران در بيش از يک نوع شعرى مهارت داشتند، رونى را نه فقط به 

 Early Persian( 11اقبال حسين، اولين پارسى سرايان هند

Poets of India( )پاتنا: دانشگاه پاتنا، 1937(، 49.
12حسين، اولين پارسى سرايان هند، 50.

13حسين، اولين پارسى سرايان هند، 53.
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علت استادى اش در قصيده سرايى، بلكه به سبب مهارتش در گونۀ رباعى نيز مى ستودند. 
بعضى از رباعى هاى او با بهترين نمونه هاى اين گونه برابرى مى کنند:

تا يک نفس از حيات باقى ست مرا
در سر هوس شراب و ساقى ست مرا
کارى که من اختيار کردم اين بود

باقى همه کار اتفاقى ست مرا15

افتخارآفرين  شاگرد  سلمان  سعد  مسعود  دوره  اين  فارسى  هند  شاعران  از  ديگر  يكى 
رونى بود. خانوادۀ مسعود، که موقعيتى عالى داشتند و تحصيل کرده و ثروتمند بودند، 
اصالتاً اهل همدان بودند. ظاهراً يكى از نياکان نزديک مسعود، به احتمال زياد پدرش، 
در خصوص کارى مربوط به دستگاه دولت به الهور رفته و در آنجا ساکن شده بود و در 
همان الهور بود که مسعود بين سال هاى 1046 تا 1048م به دنيا آمد. او در دستگاه 
دولت به جايگاهى رفيع دست يافت و نقش مهمى در سياست دوران خود ايفا کرد و در 

طول زندگى اش با فراز و نشيب هاى ناگوار بسيارى دست وپنجه نرم کرد.16 

به جا  از خود  و هندى  عربى  فارسى،  ديوان  و سه  بود  پرکار  و  استاد  مسعود شاعرى 
گذاشت.17 ديوان هاى عربى و هندى او مفقود شده اند، اما ديوان فارسى او چندين بار 
زندگى  روزهاى  واپسين  در  غزنه،  معروف  شاعر  و  فيلسوف  سنايى،  است.  شده  چاپ 
مسعود مجموعه اى از اشعار او تهيه کرد که نشان از احترام وااليى دارد که نويسندگان 
اوج شكوفايى هنر مسعود در  بودند.18  قائل  او  براى  فارسى گوى غيرهندى هم عصرش 
حبسيات اوست که همتايى ندارند. ويژگى بارز آنها رقت انگيز و پر احساس بودنشان است 
و از نظر تذکره نويسان و منتقدانى که از درون سنت فارسى برخاسته اند، فصاحت کالم 
و ذوق شعرى در آنها موج مى زند. شايد فقط حبسيات خاقانى با آنها برابرى کنند. وجه 
تمايز شعر مسعود حضور آشكار و غرورآفرين خودى ]نفس[ در آنهاست. تعداد زيادى از 

اشعار او حسب حال گونه اند و از شكست ها و موفقيت هاى او حكايت مى کنند.19

اى الهور ويحک بى من چگونه اى؟

نثر فارسى  تاريخ نظم و  14ذبيح اهلل صفا، مختصرى در 

)تهران: کتابفروشى ابن سينا، 1338(، 471.
15حسين، اولين پارسى سرايان هند، 64.

16حسين، اولين پارسى سرايان هند، 34 و 60-52.

17عوفى، لباب االلباب، 733.

هيرى  ناصر  تصحيح  ديوان،  سلمان،  سعد  18مسعود 

بر  نوريان،  مهدى  21؛   ،)1363 گلشايى،  )تهران: 
سعد  مسعود  قصيده هاى  برگزيدۀ  بى فرياد:  کوهسار 
توفيق  30-40؛   ،)1375 جامى،  )تهران:  سلمان 
)تهران:  هند  فارسى  ادب  تاريخ  به  نگاهى  سبحانى، 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 1377(، 49-36.
19حسين، اولين پارسى سرايان هند، 97-93.
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بى  آفتاب روشن، روشن چگونه اى؟
اى آنكه باغ طبع من آراسته ترا

بى الله و بنفشه و سوسن چگونه اى؟
ناگه عزيز فرزند از تو جدا شده است
با درد او به نوحه و شيون چگونه اى؟

تو مرغزار بودى و من شير مرغزار
با من چگونه بودى و بى من چگونه اى؟20

عالوه بر نكتى، ابوالفرج و مسعود شاعران و دانشمندان زياد ديگرى هم بودند که در پنجاِب 
عهد غزنويان زندگى کرده و به اوج رسيدند. از جملۀ آنها مى توان به شاعرانى اشاره کرد که 
با دستگاه دولت ارتباط نزديكى داشتند، مانند عطاءبن يعقوب رازى، شاعرى که به دستور 
سلطان ابراهيم غزنوى هشت سال آخر عمرش را در الهور زندانى بود و پيش از آن نيز بيشتر 
عمرش را در هند گذرانده بود و همچنين ابونصر فارسى، وزير سلطان ابراهيم که در زمان 
فرمانروايى امير شيرزاد فرزند سلطان مسعود سوم )1098-1114م( سپهساالر و جانشين والى 
الهور بود. شاعران ديگرى نيز در اين دوره بوده اند که نويسندگانى چون عوفى آنها را با شاعران 
معتبر دربار سامانيان و دربار غزنويان در غرب و از جمله رودکى و عنصرى مقايسه کرده اند.21

زبان فارسى، پيش از آغاز دورۀ سلطنت دهلى )1206-1526م(، به اوج شكوفايى رسيده 
بود و در سراسر آسياى مرکزى به زبانى براى بيان ادبى تبديل شده بود. ابراز عالقه به 
هنر و ادبيات فارسى نشان فرهيختگى و خردمندى بود. هيچ پادشاهى، هرقدر هم که 
کارنامۀ نظامى اش درخشان بود، نمى توانست بى آنكه حمايت سخاوتمندانۀ خود را نثار 
ـ چه در قلمرو خود  شاعران و دانشمندان ايرانى کند سوداى شهرت را در دنياى فرهنگ ـ
ـ در سر بپروراند. بنابراين، وقتى ترك ها هند را به زير سلطۀ خود  و چه در خارج از آن ـ
اجرايى بسيارى  تازه تسخيرشده مشغله هاى نظامى و  قلمرو  اين  اينكه در  با  درآوردند، 
و  شاعران  از  و سخاوتمندانه  دادند  نشان  ادبى  فعاليت هاى  به  بسيارى  عالقۀ  داشتند، 

اديبان ايرانى حمايت کردند. فارسى زبان دربار و زبان فرهنگى ايشان بود.

در اين مقاله نيازى به فهرست نام تک تک شاعران و اديبانى که در خدمت سالطين، 
شاهزاده ها و نجيب زادگان متعدد بوده و از پاداش هاى سلطنتى برخوردار شده اند نيست 
اشاره  اول سلطنت دهلى  قرن  نويسندگان سرشناش  و  از شاعران  تن  به چند  فقط  و 

20مسعود سعد سلمان، ديوان، 493.

21محمد هاشم خفى خان، منتخب اللباب، تصحيح ك. 
کتاب هاى  مجموعه  )کلكته:  هيگ  ولزلى  و  احمد  الف. 

bibliotheca Indica، 1925(، جلد 3، 19-18 .
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تاج الماثر که آن مى پردازيم؛22  نويسنده  از جمله حسن نظامى )م. 1230م(،  مي شود، 
تاج الدين ريزه يا سنگريزه )1266-1276م(، از شاعران برجستۀ هند و نجيب زاده اى که 
ايرانى  ارتباط نزديكى با محافل دربار داشت؛ و مويد جاجرمى )م. 1300م(، دانشمند 
که به دستور سلطان التتمش کتاب احياى علوم الدين امام غزالى را از عربى به فارسى 
ـ اسالمى زبان فارسى در آن دوران  ترجمه کرد و به اين نحو در تحكيم تحوالت ادبى ـ
نقش داشت. در اينجا الزم است نامى هم از شهاب الدين مهمره بن جمال الدين بدائونى 
)م. 1285م(، شاعر و دانشمند بزرگ ايرانى هندى و شاعر دربار رکن الدين فيروز و معلم 
اميرخسرو بياوريم. يكى ديگر از نويسندگان برجستۀ اين دوران منهاج سراج )م. 1266م(، 
تاريخ نويس مشهور و مورخ دربار سلطان ناصرالدين محمود و مؤلف کتاب طبقات ناصرى 
بود که کتاب تاريخى معروفى به زبان فارسى است. اميرخسرو، شاعر پرآوازه و بزرگ ترين 
)م.  دهلوى  سجزى  اميرحسن  صميمى اش  دوست  و  گورکانيان،  از  پيش  دورۀ  شاعره 
1328م( جزو حلقۀ شاعران و نويسندگانى بودند که در سال هاى 1290 تا 1424م مورد 

حمايت سالطين خلجى و تغلقى، از سالطين دهلى، قرار داشتند.23 

شهر اُچه در ايالت سند هم، که در آن عهد به نوعى قطب سياسى رقيب دهلى به حساب 
بود.  فارسى  ادب  استثنايى  فعاليت هاى  اوايل قرن سيزدهم ميالدى شاهد  مى آمد، در 
سلطان نصرالدين قباچه )ح. 1205-1228م(، که مرکز فرمانروايى اش شهر اُچه بود، از 
حاميان اصلى هنر و دانش بود. وزير اعظم او، عين الملک فخرالدين الحسين بن ابى بكر 
االشعرى، نيز بى هيچ مضايقه اى از ادبيات حمايت مى کرد. از جمله نويسندگان بسيارى 
که در بدو ورود خود به سرزمين هند مستقيماً به شهر اُچه رفتند مى توان به اين افراد 
اشاره کرد: على بن حامد الكوفى، مترجم کتاب چاچ نامه؛ محمد عوفى، نويسندۀ کتاب 
لباب االلباب و جوامع  الحكايات و لوامع  الروايات؛ و منهاج سراج، مؤلف طبقات ناصرى. 
متأسفانه از بين شاعران و دانشمندان بسيارى که در دربار شهر اُچه جمع بودند فقط 
از  کاملى  اسم مجدالدين منتخب  به  به گفتۀ عوفى، شخصى  را مى شناسيم.  تن  چند 
زندگى شاعران دربار قباچه به همراه آثار موجود آنها تهيه کرد، اما اين منتخب مفقود 
شده است. عوفى به اين بهانه که تازه وارد بوده و آشنايى کاملى با شاعران اوليۀ دربار 

انجمن  کتابخانۀ  در  متن  اين  دستنويس  22نسخه هاى 

در  حيدرآباد  در  آصفيه  کتابخانۀ  و  کلكته  آسيايى 
دسترس اند. همچنين بنگريد به ترجمۀ بهاگوت ساروپ 

از تاج  المآثر )دهلى: سعود احمد دهلوى، 1998(.
وحيد  و  باقر  م.  نسخۀ  “شعرا،”  احمد،  23ظهورالدين 

جلد  هند،  و  پاکستان  مسلمانان  ادبيات  تاريخ  ميرزاء، 

دانشگاه  )الهور:   1526-1000  :1 ادب  فارسى  سوم، 
پنجاب،1971(، 207-237؛ حسين، اولين پارسى سرايان 
هند، 103-151؛ ممتاز على خان، مجموعه اى از نثرهاى 
باارزش زبان فارسى در قرن سيزدهم ميالدى در هند، 

70-86؛ 116-135 و 146-143.
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قباچه، که شرح زندگى و آثارشان در منتخب مجدالدين آمده بود، نداشته از بين آن 
همه شاعر دربار قباچه فقط به نام چند تن اشاره مى کند.24

مهم  مرکزى  به  کوتاهى  مدت  براى  نيز  مولتان  شهر  سيزدهم،  قرن  اواخر  در  تقريباً 
پدرش  طرف  از  بالبان،  ارشد  فرزند  محمد،  شاهزاده  شد.  تبديل  فارسى  ادبيات  براى 
والى مولتان شده بود. شاهزاده عالقۀ بسيارى به ادبيات فارسى داشت. محفل او محل 
گردهمايى دانشمندان و شاعران قابلى بود که در بين آنها اميرخسرو و حسن دهلوى 
برجسته ترين بودند. شاهزاده دو بار شيخ سعدى، شاعر بزرگ شيراز، را به هند دعوت 
کرد و مى گويند که هزينۀ سفر او را هم ارسال کرد. اما سعدى هر دو بار به علت کهولت 
سن پوزش خواست. مى گويند سعدى يک بار نيز گفته است هند با وجود داشتن خسرو 

به سعدى احتياجى ندارد.25 

کشف المحجوب، از رساله هاى صوفيه اثر على بن عثمان هجويرى )متوفى بعد از 1089م(، 
يگانه اثر منثور معروفى است که در پنجاِب عهد غزنويان به رشتۀ تحرير درآمد. در عين 
حال، در قرن سيزدهم ميالدى هند شاهد نگارش آثار منثور بسيارى بود که مهم ترين آنها 
عبارت اند از تاج الماثر نوشتۀ حسن نظامى، لباب االلباب اثر عوفى و طبقات ناصرى نوشتۀ 
منهاج سراج که به قول چارلز ريو مدت ها “در شرق الگوى نثر سليس” بود. او در ادامه 
مي گويد که “اين کتاب در ابتدا به منظور عرضه کردن شرحى تاريخى از موفقيت هاى 
درخشان قطب الدين ايبک به رشتۀ تحرير درآمد، اما در نهايت به الگوى نثر سليس ادبى 
تبديل شد که، هرچند طى سال هاى بعد بسيار از آن تقليد شد، هيچ همتايى نداشت.”26 
آغاز  در 1911م  غورى  محمد  معزالدين  به دست  اجمير  تسخير  ماجراى  با  الماثر  تاج 
مى شود و در پايان آن مى خوانيم که شاهزاده ناصرالدين محمود، فرزند ارشد التتمش، در 
1217م والى شهر الهور مى شود. تذکرۀ لباب االلباب اولين منتخب کامل شعر فارسى به 
معناى دقيق کلمه است که به رشتۀ تحرير درآمد. پيش از اين نيز منتخب فارسى ديگرى 
به اسم مناقب الشعرا به همت ابوطاهر الخاتونى تأليف شده بود. از ديگر آثار مهم اين دوره 
که به شرح زندگى شاعران و آثار آنها مى پردازند، مى توان به مجمع النوادر يا چهار مقاله 

24عوفى، لباب االلباب، 905-915؛ ى. ه. صديقى، منابع 

اوضاع  و  زندگى  شرايط  درباره  فارسى ـ عربى  اطالعاتى 
 Preso-Arabic( بر دورۀ سلطنت دهلى  احوال حاکم  و 
 Soures of Information on the Life and Conditions
in the Sultanate of Delhi( )دهلى: منشى رام انتشارات 

مانو هار الل، 1992(، 6 .

25Ziyā al-Dīn  Baranī, Tārīkh-i Fīrūz Shāhī, 
ed. Saiyid Hasan Khan (Calcutta: Bibliotheca 
Indica, 1862), 67-68; Abdul Ghani, Pre-Mughal 
Persian Poetry in Hindustan, 393-394.

26مقايسه کنيد با ممتاز على خان، مجموعه اى از نثرهاى 

باارزش زبان فارسى در قرن سيزدهم ميالدى در هند، 
75؛ آنا مارى شيمل، ادبيات اسالمى هند، 13.
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نظامى عروضى سمرقندى، که در زمان حكومت عالءالدين جهانسوز در شهر غور نوشته 
شد، اشاره کرد. به نظر مي رسد که عوفى با کتاب الخاتونى آشنايى نداشته و هيچ اثرى از 
اين کتاب باقى نمانده است. حال آنكه اصل موضوع چهار مقاله دربارۀ شيوۀ رفتار چهار 
گروه متفاوت يعنى دبيران، شاعران، منجمان و طبيبان است که از نظر نويسنده مؤلفه هاى 

اساسى هر دربار سلطنتى پايدار و موفق بودند.

تأليف و به عين الملک االشعرى، وزير اعظم  اُچه  لباب االلباب در سال 1222م در شهر 
ناصرالدين قباچه، تقديم شد. اين اثر عظيم که در دو جلد تنظيم شده است به مقدمه، 
دو فصل و دوازده بخش تقسيم مى شود. مقدمۀ اين کتاب تقديم نامه اى است که در آن 
عالوه بر آنچه معموالً در حمد و ستايش خدا و پيامبر نوشته مى شود، بخشى طوالنى در 
مدح حامى نويسنده، يعنى عين الملک، آمده است. فصل اول کتاب به موضوع منشأ گفتار 
انسانى و تقسيم بندى آن به نظم و نثر مى پردازد. فصل دوم حكم مقدمه اى را دارد که در 
آن لباب در مقام اولين زندگى نامۀ کتبى شاعران فارسى معرفى مي شود. از بين دوازده 
بخش اين کتاب، چهار بخش اول به آغاز شعر و اهميت و معناى آن مى پردازد. فصل پنجم 
و ششم اطالعاتى مختصر دربارۀ آثار منظوم پادشاهان، فرمانروايان، نجيب زادگان، وزيران و 
مباشران ايرانى عرضه مى کند که گاه گاه و از سر دلخوشى شعرى مى سرودند و مجموعه اى 
منتخب از اين آثار در اختيار مى گذارد. بخش هفتم شامل شرحى مختصر و ابياتى منتخب 
از دانشمندان و روحانيان ساکن ماوراء النهر، خراسان، نيمروز )سيستان(، عراق، غزنه، جبال 
مختصر  اطالعاتى  کتاب  ديگر  بخش  پنج  است.  آن  به  وابسته  مناطق  و  و الهور  )غور( 
آثار  از  دربارۀ حدود 163 شاعر حرفه اى و ديگر شاعران تمام عيار و همچنين منتخبى 
آنها به دست مى دهد که از اين تعداد 30 تن به دوره هاى طاهريان، صفاريان و سامانيان 
و 29 نفر به غزنويان و 50 تن به دورۀ سلجوقى تعلق دارند و به تعبيرى حدود 54 نفر از 
آنها از هم عصران خود نويسنده بودند که از بين آنها چهار نفر از شاعران دربار ناصرالدين 
قباچه اند. تعداد کل نويسندگانى که در اين کتاب آمده 300 نفر است و دورۀ زمانى اى که 
در اين کتاب پوشش داده شده حدود 400 سال است. لباب تقريباً سه قرن پيش از آن که 
دولتشاه سمرقندى کتاب تذکرة الشعرا را در اختيار عموم قرار دهد به رشته تحرير درآمد. 
تذکرة الشعرا اولين تذکره اى بود که خارج از هند تأليف شد و کار تأليف آن تا سال 1478م 

به طول انجاميد.27 

زبان  باارزش  نثرهاى  از  مجموعه اى  خان،  على  27ممتاز 

فارسى در قرن سيزدهم ميالدى در هند، 99-102. دولتشاه 
هيچ اشاره اى به لباب نمى کند و شايد هيچ وقت اين کتاب 

را نديده باشد، اما او مناقب الخاتونى را يكى از منابع خود 
معرفى مى کند. شايد هم قصد داشته است القا کند که 
خود او نويسندۀ اولين منتخب جامع شعر فارسى است



آغازین مراحل اصلی تکوین فرهنگ و ادب فارسی در هندوستان 16

چنان که مفسران ديگر نيز اظهار داشته اند، اثر عوفى در خصوص دوران زندگى شاعران 
و جزئيات مربوط به زندگينامۀ آنها غالباً چندان دقيق نيست. بعضى اوقات فقط به نام 
شاعران اشاره مى کند و در انتخاب ابيات نيز چندان از نظم مشخصى پيروى نمى کند.28 
از منطق  متأثر  ادبى شعر  او دربارۀ کيفيت  نظريات  نظر مى رسد که  به  اين،  بر  عالوه 
به  ارتباطى  و  است  شاعر  نام  از  متأثر  همچنين  و  واژگان  و  حروف  با  بازى  و  جناس 
بررسى انتقادى شعر ندارد. نمونه هاى زير از “باب دهم در تفصيل شعراى آل سلجوق” 

نشان دهندۀ اين نكته است: 

ازرقى که فلک ازرق دوار از رشک سخن او به دوار مبتال شدى و ادوار سپهر از زادن 
مثل او عقيم ماندى؛ شاه سپاه بالغت، ماه آسمان براعت.29 

جبلى که جبل فضل و هنر بود و بر آسمان بزرگى اختر انور اديبى بود کامل و 
اريبى عرصۀ فضل او را وسعتى تمام بود و از آن عبدالواسع نام بود.30 

روحانى ]محمدبن على روحانى[ که روح کالم او قالب را روح بود و شعر او راحت 
نفس صباح و لذت صبوح، خاطر او بحرى بود.31 

سراجى که شمع جمع افاضل و سرو جويبار فضايل بود، سراج وهاج سپهر از غيرت 
پرتو مشعلۀ قريحت او سوخته و افاضل و امائل خراسان هر يک از شعلۀ خاطر او 

در تراکم ظلمات محن هزار چراغ افروخته.32 

قطران ]عضدى تبريزى[ که همۀ شعرا قطره بودند و او بحر و جملۀ فضال ذره بودند 
و او خور، اشعار او در کمال صنعت و اوستادى و لطايف او محض اکرام و رادى.33 

و  عصر  شعراى  استاد  بود،  دانش  واليت  عميد  و  فضل  سراپردۀ  عماد  که  عمادى 
مقتداى فضالى دهر بر سپاه دانش شاه بر آسمان بيان ماه و بر واليت حقيقت امير.34 

از  از استادان برجستۀ شعر  از بعضى  نامى  عجيب است که عوفى در کتاب خود هيچ 
جمله اسدى طوسى، ناصر خسرو، و عمر خيام نمى آورد. با اين عمع، اهميت لباب که 
يگانه منبع اسامى شاعران قديمى است و صدها نمونۀ شعر و گونه هاى مختلف شعرى 

28عوفى، لباب االلباب، 101-100. 

29عوفى، لباب االلباب، 574-573.

30عوفى، لباب االلباب، 591.

31عوفى، لباب االلباب، 769.

32عوفى، لباب االلباب، 810.

33عوفى، لباب االلباب، 701.

34عوفى، لباب االلباب، 744.
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در اختيار مى گذارد همچنان پابرجاست. اهميت ديگر لباب اين است که ظاهراً مخاطب 
خود را در زيرمجموعۀ کمابيش مجزاى عجم مى جويد و در صدد است خواسته هاى ادبى 

اين مخاطب را برآورده سازد.

در اينجا به بررسى ديگر اثر عوفى، يعنى جوامع الحكايات و لوامع الروايات، مى پردازيم. کار 
تأليف کتاب جوامع، که همه جا آن را جزو آثار کالسيک زبان فارسى به حساب مى آورند و 
متشكل از مجموعه داستانى بزرگى است، بين سال هاى 1232 و 1323م در شهر مولتان 
آغاز شد و تا زمانى که نويسندۀ آن در دوران حكومت سلطان التتمش به دهلى نقل مكان 
کرد به طول انجاميد. اين کتاب چهار جلد بزرگ دارد و هر جلد به 25 فصل تقسيم مى شود 
که به طور کلى 2 هزار داستان را در بر مى گيرد. موضوع اين داستان ها عبارت است از 
داستان پادشاهان و شاهزادگان ايران پيش از اسالم، حوادث تاريخ صدر اسالم، و همچنين 
حكاياتى از جاى جاى سرزمين هاى فارس زبانان و ترك زبانان دربارۀ دانشمندان و صوفيان. 
اين کتاب شامل پند و اندرز و نيز نكاتى دربارۀ کشوردارى است و نمونۀ بارز معارف اخالقى 
به حساب مى آيد.35 به نظر مى رسد هدف از نوشتن اين کتاب حفظ سنت هاى عجم بوده 
است که بر اساس ارزيابى جامعۀ روشنفكر مسلمان آن زمان، همين سنت ها بودند که 
بخشى از حافظۀ جمعى آنها را به وجود مى آوردند و اين حافظۀ جمعى را در چشم اندازى 

ملموس ثبت مى کردند که در خور آن باشد. 

متون  تعداد  افزايش  فرهنگى  زبانى  مقام  در  فارسى  زبان  گسترش  نشانه هاى  از  يكى 
ترجمه شدۀ فارسى بود که از آثار کالسيک عربى برگردانده مى شدند. يكى از معروف ترين 
اين ترجمه ها چاچ نامه است که از روى متن عربى کتاب منهاج  الدين و الملک ترجمه 
شده. اين ترجمه را على بن حامدبن ابى بكر کوفى حدود سال 1216م به انجام رسانيد.36 
بود  غزالى  اثر  الدين  علوم  احياى  کتاب  شد  ترجمه  فارسى  به  که  مهمى  اثر  دومين 
به دستور وزير سلطان شمس الدين  ابوالمعالى مؤيدبن محمد جاجرمى  که مجدالدين 
التتمش، يعنى نظام الملک الجنيدى، ترجمه کرد. امروز فقط بخش هايى از اين ترجمه 
از روى  از ترجمه هاى مهم اين دوران ترجمه اى بود که  در دسترس است. يكى ديگر 
)م.  البيرونى  احمد  محمدبن  ابوريحان  نوشتۀ  الصيدلية  کتاب  اسم  به  مهمى  عربى  اثر 

زبان  باارزش  نثرهاى  از  35ممتاز على خان، مجموعه اى 

فارسى در قرن سيزدهم ميالدى در هند، 109-115؛ 
آنا مارى شيمل، ادبيات اسالمى هند، 13؛ صديقى، منابع 

اطالعاتى فارسى ـ عربى، 39-37.

کاماًل  کتاب  اين  عربى  اصل  نويسندۀ  نام  36در خصوص 

مطمئن نيستيم، اما با توجه به توضيح مترجم احتمال 
مى دهيم خواجه امام ابراهيم نويسندۀ اين کتاب بوده باشد. 

بنگريد به آنا مارى شيمل، ادبيات اسالمى هند، 12.
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1048م(. اين ترجمه را ابوبكربن على بن عثمان الكاشانى حدود سال 1214م به ابتكار 
خود انجام داد. او در صدد بود با استفاده از اين ترجمه خود را به سلطان شمس الدين 
التتمش معرفى کند. عنوان کامل اصِل عربى اين اثر کتاب الصيدلية فى الطب است که به 
مفردات و خواص گياهان دارويى، مواد معدنى و چيزهايى از اين دست مى پردازد. اين اثر 
براى زبان شناسان و لغت شناسان نيز اهميت دارد، چون براى اسم بيشتر گياهان و مواد 
معدنى اى که در آن نوشته شده است معادل هايى به زبان هاى عربى، يونانى، سريانى، 

جرجانى، خوارزمى، فارسى، هندى و سندى آمده است.37

عناصر زبان هندی در زبان فارسى
زبان فارسى طى اين دوران با پادشاه و دربار پيوند داشت، اما دنياى فرهنگ ادب فارسى 
صرفاً به نخبگان سياسى محدود نمى شد. آنچه به بهترين شكل ممكن دامنۀ گسترش 
زبان فارسى را در اين دوران نشان مى دهد حضور تعدادى از واژه ها و مفاهيم هندوستانى 
در اين زبان است. براى مثال، در شعرهاى قديمى از واژه هايى چون رانا، چندان، پانى و 
تال استفاده مى شد و در خصوص مفاهيم و استعاره ها هم مثاًل دندان معشوق به ياقوت 
سرخ تشبيه مى شد که خود جويدن تامبول )پان( را به خاطر مى آورد. يا مثاًل مى بينيم 
که به جاى نسيم، ابرهاى باران زا پيام عاشق را به معشوق مى رسانند.38 در واقع، مفهوم 
بهار در شعر مسعود به کلى تغيير مى کند و او بهار را همان فصل باران زاى هندوستان 
مى داند و در تعدادى از قصيده هايش که تحت عنوان وصف بهار و مدح سلطان نوشته 

شده اند، در واقع فصل باران را توصيف مى کند:

وصف بهار و مدح سلطان محمود
به نوبهاران غواص گشت ابر هوا
که مى برآرد ناسفته لؤلؤ از دريا

به لؤلؤ ابر بياراست روى صحرا را
مگر نشاط کند شهريار زى صحرا

زمين به خوبى چون روى دلبر گلرخ
هوا به خوشى چون طبع مردم دانا

ز سبزه گويى درياى سبز گشت زمين

زبان  باارزش  نثرهاى  از  مجموعه اى  خان،  على  37ممتاز 

 .136-57 هند،  در  ميالدى  سيزدهم  قرن  در  فارسى 
مين  )فارسى  فارسى  زبان  در  هندى  واژگان  38رشيد، 

هندى الفاظ( )دهلى: مكتب رابيتا، 1996(، 89، 95، 109 
و 121؛ مسعود سعد سلمان، ديوان، به تصحيح ناصر هيرى 
.527 1363ش/1984م(،  گلشايى،  انتشارات  )تهران: 
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درو پديد شده شكل گنبد خضرا
زمين ز گريۀ ابر است چون بهشت نعيم
هوا ز خنده به رقص است چون ُکه سينا

کنار جوى پر از جام هاى ياقوت است
که شد به جوى درون رنگ آب چون صهبا39

مثالى ديگر:

وصف بهار و ستايش سيف الدوله مسعود
مگر مشاطۀ بستان شدند باد و سحاب

که اين ببستش پيرايه و آن گشاد نقاب
به در و گهر آراسته پديد آمد

چو نوعروسى در ُکله از ميان حجاب
برآمد ابر به کردار عاشق رعنا

کشيده دامن و افراشته سر از اعجاب
ز چرخ گردان دوالب وار آب روان

به گاه و بى گه آرى چنين بود دوالب40

و باز در مثالى ديگر:

برشكال اى بهار هندوستان
اى نجات از بالى تابستان
دادى از تير مه بشارت ها
بازرستيم از آن حرارت ها

هر سو از ابر لشكرى دارى
در امارت مگر سرى دارى41

بنابراين، بهار مفهوم تازه اى پيدا کرد که خود درجه اى از استقالل براى سنت ادبى شعر 
فارسى در هند به همراه آورد. بعدها و در اوايل قرن چهاردهم ميالدى، در اشعار اميرخسرو 
است که اين استقالل يا هويت هندوستانى آشكارتر مى شود. خسرو تقريباً در تمامى فرم ها 

39مسعود سعد سلمان، ديوان، 12-11.

40مسعود سعد سلمان، ديوان، 39. 
41مسعود سعد سلمان، ديوان، 562.
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و گونه هاى شعرى بى نظير بود. او دنباله رو نبود، بلكه نوآورى بود که بر اساس سنت هاى 
استادان پيش از خود سبكش را خلق کرد و الگويى براى شاعران هندى بعد از خود به 
جا گذاشت. خسرو چنان شهرت و اعتبارى داشت که حتى بعضى از شاعران بزرگ خارج 
از هند همچون جامى )م. 1492م( به تقليد کردن از او افتخار مى کردند.42 آنچه در اينجا 
بسيار اهميت دارد، عكس العمل خسرو نسبت به يكى از معاصرانش، يعنى عبيد، است. 
وقتى عبيد نقايص مثنوى اى را که خسرو در جواب به خمسه نظامى گنجوى )1140-

1207م( نوشته بود بيان کرد، مى گويند خسرو در جواب به او با تندى پاسخ داد:

شّكر مصرى ندارم کز عرب گويم سخن 
ترك هندستانيم در هندوى گويم جواب

به عبارتى ديگر، خسرو زبان فارسى خود را با زبان هندوى يكسان مى داند و حتى در بيت 
“چو من طوطى هندم ار راست پرسى / ز من هندوى پرس تا نغز گويم،”43 به مهارت خود 

در زبان هندوى مى بالد و زبان فارسى خود را هندوى يا زبان هند به حساب مى آورد.

در شعر مسعود نيز مى توان تا حدى شاهد هندى شدن زبان فارسى بود. بعضى از آثار 
مسعود به شرح دوازده ماه سال )ماه هاى فارسى(، سى روز ماه )روزهاى فارسى(، و هفت 
روز هفته مى پردازد.44 ترانه هايى که به دوازده ماه سال مربوط مى شوند گونه اى مى سازند 
به اسم باره ماسا )چرخۀ دوازده ماهه( که در شعر دورۀ قرون وسطا در سراسر شمال هند 
يافت مى شد. حرکت اجرام آسمانى به اين سبب اهميت دارد که شرايطى پديد مى آورد 
که در آن مى توان احساسات متفاوت را تجربه کرد. باره ماسا اساساً به دو نوع تقسيم 
به سنت هاى شفاهى روستايى مى پردازد و باره ماساى  مى شود: باره ماسايى که صرفاً 
ادبى. توالى ماه ها در باره ماسا مؤلفه اى اساسى است، اما تعداد ماه ها در آن لزوماً دوازده 
ماه نيست. ترانه هاى معروف به چار ماسا يا چه ماسا و ٹ ها ماسا که به ترتيب به معناى 
چرخۀ چهار، شش و هشت ماهه اند نيز به همين مقولۀ باره ماسا تعلق دارند. اين گونه 
ترانه ها گاه فقط فهرستى از جشنواره هاى فصلى به دست مى دهند و در واقع مى توانيم 
آنها را همچون تقويمى در نظر آوريم.45 اشعار باره ماسا ترانه هاى ساده اى هستند که گذر 

اميرخســرو  نبــوغ  صباح الديــن،  42عبدالرحمــان 

)Genius of Amir Khusrau( )دهلــى: ادارۀ ادبيــات 
.42  ،)1982 دهلــى، 

الكمال،” خسرونامه: ويژه نامۀ  43اميرخسرو، “ديباچۀ غرة 

)دهلى:  قاسمى  ه.  س.  تصحيح  فارسى،  طبقات  مجلۀ 
دانشكدۀ زبان فارسى دانشگاه دهلى، 1988(، 205-204.

44مسعود سعد سلمان، ديوان، 659-654. 

ترانه هاى  ادبيات هند:  باره ماسا در  45شارلوت وودويل، 

 Barahmasa in( دوازده ماهى در ادبيات هند و آريايى
 Indian Literatures: Songs of The Twelve Months
 in Indo-Aryan Literatures( )دهلى: انتشارات موتى 

الل بنارس داس، 1986(، 7-14 و 33-27.
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ماه ها و حس و حال فصل ها را در چارچوب احساسات عميق فردى روايت مى کنند. اين 
گونه حامل روشى خاص براى تخمين اوقات است که در آن اصاًل از اصطالحات مشخص 
مشخص  برمى انگيزد  که  احساساتى  اساس  بر  زمان  ارزش  و  نمى شود  استفاده  زمانى 

مى شود، يعنى زمان در حيطۀ تجربۀ شخصى فرد در جريان است. 

در آيين جين نيز اثرى به اسم باره نواؤ )ستايش دوازده گانه( باقى مانده است که دربارۀ 
فرزانه اى جينى به نام دهرم سورى است و شباهت بسيارى به ماه هاى فارسى مسعود 
سعد دارد. باره نواؤ، که نويسندۀ آن ناشناس است، شعرى است داراى سيزده بند که 
منطقۀ  در  پاتان  شهر  در  که  است  شده  تصحيح  دست نوشته اى  نسخۀ  روى  از  اخيراً 
باره ماسا  اثر که به شيوۀ  اين  اواخر قرن دوازدهم برمى گردد.  گجرات کشف شد و به 
نوشته شده است، مدحى است از فرزانۀ جين دهرم سورى. بند اول او را معرفى مى کند: 
“و اکنون به مدح دهرم سورى، گوهر هر سه جهان گوش کنيد.” بند اول و آخر ماه 
ـ اوت( را توصيف مى کنند و به چيزهايى چون نيلوفر آبى، گل ياس، ابر،  ساون )ژوئيه ـ
طاووس رقصان و مواردى از اين دست اشاره مى کنند و سپس، در ادامه مى بينيم که 
صحبت از دهرم سورى مى رود که عظمتش “چون خورشيد است” و بعد از آن نيز ماه 
ـ سپتامبر( توصيف مى شود. در همۀ قسمت هاى اين شعر از ساختار تقابل  بهادون )اوت ـ
)paratactic structure( استفاده شده است و شعر ماه هاى سال و فضايل دهرم سورى 

را با يكديگر درمى آميزد.46 

شعرهاى ماه هاى فارسى، روزهاى فارسى، و روزهاى هفتۀ مسعود به ترتيب شعرهايى 
دوازده، سى و هفت بندى اند که در مدح سلطان نوشته شده اند. گرچه باره نواؤ از نظر 
ويراستارانش قديمى ترين نمونۀ باره ماسا است، ظاهراً حقيقت امر اين است که اين شعر 
قديمى ترين نمونه از باره ماسا است که به يكى از زبان هاى هندى سروده شده است. 
اشعار فارسى مسعود تقريباً در اواخر قرن يازدهم به رشتۀ تحرير درآمدند. ظاهراً مسعود 
اشعارش را بر اساس يكى از سنت هاى قديمى شعر هندى، يعنى گونه اى سانسكريت به 
اسم واستو وارنانا مى سروده که توصيفى از فصل هاى شش گانۀ سال هندى است. اين 
گونه فصل هاى سال هندى را توصيف مى کند و اين نكته را نيز در بر دارد که لذات عشق 
پيوندى هميشگى با توصيف طبيعت دارند.47 در هر صورت، ماه هاى فارسى مسعود تا به 

امروز قديمى ترين نمونۀ شناخته شدۀ باره ماساهايى اند که در هند نوشته شده اند.

46وودويل، باره ماسا در ادبيات هند، 18.

47در اينجا به بحثى استناد مى کنم که نهايتاً در خصوص 
به  بنگريد  است.  کرده  مطرح  ايرانى ها  و  جين ها  آثار 

وودويل، باره ماسا در ادبيات هند، 23-18.
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ويژگى هاى  با  که  هستند  شادى هايى  از  رنگارنگ  توصيف هايى  مسعود  قصيده هاى 
طالع بينانۀ دوازده ماه سال، سى روز ماه و هفت روز هفته هماهنگ اند. از نظر مسعود، 
حكمرانى  قابليت هاى  و  عدالت  بخشندگى،  يمن  به  چون  گفت،  مدح  را  سلطان  بايد 
ـ چه بديمن باشند و چه  اوجهان به بهشت مبدل شده است. صرف نظر از تأثير ستارگان ـ
ـ جهان مملو از شادى است، پس بايد سلطان را ستود. حال و هواى غالب  خوش يمن ـ

اين اشعار لذت و شور و شوق زندگى است:

ارديبهشت ماه
بهشت است گيتى ز ارديبهشت

حالل آمد اى مه مى اندر بهشت
به شادى نشين هين و مى خواه مى

که بى مى نشستنت زشت است زشت
به راغ و به باغ و به کوه و به دشت

ز فر گرانمايه ارديبهشت
بخنديد گلزار و بگريست ابر

بناليد مرغ و بباليد گشت
بسى کله يابى که رضوانش يافت
بسى حله بينى که حوراش رشت

تو گويى که ملک ملک ارسالن
گل و عنبر و مشک در هم سرشت

جهاندار شاهى که چرخ بلند 
به ملكش يكى عهد محكم نبشت48

بهمن ماه
ماه بهمن نبيد بايد خورد
ماه بهمن نشاط بايد کرد

در جهان هر که هست فرزانه
به پسندد نشاط جان پرورد
زآنكه امروز مطرب و ساقى
رود و باده به بزم شاه آورد

48مسعود سعد سلمان، ديوان، 654.
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شه ملک ارسالِن بن مسعود
شاد بنشست و باده خواهد خورد

آنكه رادى چو او نيارد راد
وآنكه مردى چو او نبيند مرد

خسروا تا جهان ز مهر و ز چرخ
گه شود گرم و گاه گردد سرد
گاه بر دوستان چو مهر بتاب

گاه بر دشمنان چو چرخ بگرد49

با گذشت زمان، در قرون وسطا اشعار باره ماسا به جزيى از اشعار فولكلور هند تبديل 
براى بيان احساسات سوزناك استفاده مى شد. بيشتر اين اشعار  شدند و از آنها عمدتاً 
زنى جوان را به تصوير مى کشند که از درد فراق )بَره( مى سوزد و در طول دوازده ماه 
بارا ماساها، توصيف  اين بره  سال بى صبرانه منتظر بازگشت محبوب خويش است. در 
طبيعت با توصيف درد و اندوه قهرمان زن داستان کاماًل در هم تنيده اند. اين ترانه ها 
اساساً ترانه هايى زنانه اند که در آنها اهميت ماه هاى چهارگانۀ فصل پُرباران، يعنى فصل 
عشق و دوستى و تجديد حيات، نسبت به ديگر ماه هاى سال بيشتر است. عالوه بر اين، 
بره بارا معموالً از زبان يک برهنا، زنى که از فراق سرورش رنج مى کشد، بيان مى شود. 
ترانۀ راجستانى قديمى دوال مارؤ را دوال شامل اشعارى است که از باره ماساى روستايى 
در  بسيارى  مينياتور  نقاشى هاى  الهام بخش  که  معروف،  افسانۀ  اين  در  گرفته شده اند. 
راجستان بوده است، هر دو قهرمان زن به نوبت در نقش برهناى غمگين ظاهر مى شوند 
که  فولكلورى  حماسه هاى  ظاهراً  مى کنند.  دلتنگى  دوال،  مشترکشان،  همسر  براى  و 
شاعران هندو و مسلمان صوفى در قرون وسطا خلق مى کردند نيز شامل تعدادى باره 
به منگل  معروف  اشعار  در  امر هم  اين  آن، مى شدند.  “اخالقى”  نوع  از  ماسا، خصوصاً 
و هم در خصوص مثنوى هاى  بودند  رايج  بنگال  قرون وسطا در  صدق مى کند که در 
صوفيه به زبان هندوى که از قرن چهاردهم به بعد در سنت پرم آکهيانا مرسوم شدند و 

شناخته شده ترين آنها مثنوى چنداين اثر موال داؤود است.50

اين نكته حائز اهميت است که هيچ يک از شاعران فارسى گوى هندى قرون وسطا در اين 
زمينه از مسعود پيروى نكردند و چنين اشعارى نسرودند. در همين عهد بود که اين جنبه 

49مسعود سعد سلمان، ديوان، 658.

50وودويل، باره ماسا در ادبيات هند، 14-18 و 42-37.
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از شعر مسعود به کل از سنت ادبى هند فارسى حذف شد، شايد به اين سبب که زبان 
فارسى، يعنى زبان دربار و زبان رايج در شهر، برتر از آن به نظر مى آمد که با سنت شعرى 
روستايى هند تعامل کند. از اشعار هندى مسعود نيز چيزى باقى نمانده است. اين اشعار 
احتماالً شامل بره باره، چار ماسا، چه ماسا و اٹه ـ  ماسا بوده اند، اما لزوماً به توصيف بره )درد 
فراق( نمى پرداخته اند. عالوه بر اين، شايد مسعود به زبان هندوى نيز “ترانه هايى بهارى” 

)پهاگو يا بسنت( سروده باشد. با اين حال، اينها همه فقط در حد حدس و گمان است.

زبان فارسى در فراسوی دربار 
موعظه يا تذکير، خواه در دربار شاه و خواه در محافل اشرافى و اردوگاه هاى نظامى و خواه در 
مكان هاى عمومى و بازار، نيز در اين فرايند تبادل فرهنگى بين مهاجران فارسى زبان و جماعت 
بومى نقش داشت. موعظه هايى که غالباً به نثر سليس فارسى به بيان مى  آمدند، معموالً با ابياتى 
از شعر کالسيک فارسى مزين و شرح داده مى شدند.51 عوام و سربازان نيز اين نمونه هاى شعر 
را ياد مى گرفتند و در جاهايى که معموالً دور از دسترس مهاجران جديد بود نقل مى کردند.

خانقاه هاى صوفيان نيز از عوامل مذهبى ديگرى بودند که در ترويج زبان فارسى و رشد 
ايفا کردند. خانقاه هاى صوفيان محل معمول  و تكامل سنت ادبى فارسى نقش مهمى 
مي ديدند  مذهبى  پيروان  وقتى  بودند.  مذاهب  و  افراد  از  گسترده اى  گردهمايى طيف 
فارسى مى نويسند، بيش  زبان  به  را  آثار خود  ايشان ملفوظات و ديگر  استادان صوفى 
از پيش به يادگيرى زبان فارسى عالقه مند مي شدند. در کل، صوفيان در آثار خود و از 
جمله در ملفوظاتشان از کالم ادبى واال استفاده مى کردند.52 فرقه هاى تصوف، به خصوص 
فرقه چشتيه، از ايده ها، عبارات و بيان  شعر محلى هم در آثارشان بهره مى بردند.53 يكى 

و  ابوالمويد  نظام الدين  زندگى  شرح  از  اطالع  51براى 

دهلوى،  عبدالحق  شيخ  به  بنگريد  سراج  منهاج  قاضى 
-52  ،)1913 مجتبياى،  مكتب  )کانپور:  االخيار  اخبار 

86 و مخصوصاً 62-66. مى گويند شيخ نظام الدين اوليا 
بيت هايى نقل مى کرد که از ارزش ادبى بااليى برخوردار 

بودند و آنها را در مجالس وعظ فرا گرفته بود. 
52اميرحسن سجزى دهلوى که مجموعه گفته هاى شيخ 

نظام الدين را در کتابى با عنوان فوائد الفؤاد جمع آورى 
چهاردهم،  قرن  بزرگ  پارسى سراى  دو  از  يكى  کرد، 
ديگرى اميرخسرو، بود. او شهرتش را مديون غزل هايش 
با عنوان “سعدى هندوستان” ياد مى کنند.  او  از  بود و 
مجموعه  بهترين  از  ديگر  يكى  مؤلف  قلندر،  حميد 
بود.  بلندمرتبه  دانشمندى  سلطنت،  دورۀ  ملفوظات 
او شاعر نيز بود و ديوان شعر داشت. متأسفانه اثرى از 

ناصرالدين  شيخ  به  بنگريد  است.  نمانده  باقى  ديوانش 
نظامى  الف.  ك.  تصحيح  المجالس،  خير  دهلى،  چراغ 
)عليگر: دپارتمان تاريخ دانشگاه اسالمى عليگر، 1959(، 

مقدمۀ ويراستار. 
53براى اطالع از مبحث زيبايى شناسى بيان شعرى بنگريد 

به نسخۀ انگليسى گفته هاى شيخ نظام الدين اولياء، فوائد 
 ،)Nizam al-Din Awliya: Morals of the Heart( الفؤاد
پائوليست،  انتشارات  )نيويورك:  الرنس  بروس  ترجمۀ 
1992(، 54؛ شيخ شرف الدين احمد يحيى منيرى، معدن 
المعانى، ترجمۀ اردوى س. س. قاسم الدين )بهار شريف 
)ناالندا(: مكتب حرف خانقاه معظم، 1985(، 583-569.  
در مجموعه ملفوظاتى که در قرون وسطا در هند تأليف 
مى شدند به شعر هندوستانى بسيار استناد مى شد و اين 

نشان از جذابيت و خوشايندى اين شعر دارد.
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از مسايلى که در اينجا توجه ما را به خود جلب مى کند مسئلۀ ملفوظات جعلى است که 
براى مثال، حداقل پنج نمونه از آنها به قرن سيزدهم ميالدى برمى گردد.54 عالوه بر اين، 
شيخ نظام الدين اوليا و مريد او، شيخ نصيرالدين چراغ دهلى، به تعدادى ديگر از چنين 
مجموعه هايى اشاره کرده اند.55 اين نوع ملفوظات سوال هاى مهم زيادى را برمى انگيزند 
و از جمله اينكه نويسندۀ اين آثار چه کسى بوده؟ مخاطب اينها چه کسانى بودند؟ و 
چه چيز احساس نياز به اين گونۀ ادب فارسى را برانگيخته؟ تحقيق در خصوص چنين 
قرن  در هندوستان  فارسى  زبان  به گسترش  رو  مرزهاى  از  دقيق تر  تصويرى  سواالتى 

سيزدهم و چهاردهم پيش روى ما قرار مى دهد. 

نهايتاً اين نكته نيز حائز اهميت است که زبان فارسى تقريباً همان زمانى وارد سرزمين 
هند شد که ابوالمعالى نصراهلل بن عبدالحميد کتاب پنج تنتر را، که مجموعه اى است از 
داستان هاى حيوانات به زبان سانسكريت، براى اولين بار به صورت کامل از روى نسخۀ 
عربى آن به فارسى ترجمه کرد. اين ترجمه به کليله و دمنه معروف بود. ترجمۀ عربى اين 
کتاب را هم ابن مقفع از روى يكى از نسخه هاى قديمى پهلوى صورت داده بود. ترجمۀ 
به ملت هاى  را  بود که جهان هند  آثارى  اولين  به کليله و دمنه معروف و جزو  نيز  او 
اسالمى معرفى مى کرد. با توجه به انتشار گستردۀ نسخۀ فارسى پنج تنتر ابوالمعالى و با 
توجه به اينكه افراد بسيارى اين کتاب را مى خواندند، مى توان تصور کرد که داستان هاى 
با خاطرات  اين داستان ها را  نيز  ايشان  اين کتاب کم کم بين هنديان پخش مى شد و 
ذهنى شان از اين قصص، که شفاهاً به آنها منتقل شده بود، مقايسه مى کردند. کليله و 
دمنه فارسى عالقۀ اقوام ترك ايرانى و همچنين اقوام بومى را به شدت برانگيخت. بازتاب 
چنين عالقه اى تا حدى از اينجا مشخص مى شود که ظاهراً يكى از ترجمه هاى پنج تنتر 
با نسخۀ سانسكريت پنج تنتر  انوار سهيلى، که در دربار هرات آماده شده بود،  به اسم 
مقابله شد. دو ترجمۀ ديگر نيز از اين کتاب در قرن شانزدهم در دربار اکبرشاه به رشتۀ 

عثمان  خواجه  سخن هاى  مجموعه  االرواح  54انيس 

هرونى )م. 1220م( است که مى گويند يكى از شاگردان 
سجزى  حسن  معين الدين  خواجه  اسم  به  معروفش 
دليل  است.  کرده  جمع آورى  1235م(  )م.  اجميرى 
العارفين مجموعه سخن هاى خواجه معين الدين حسن 
خواجه  اسم  به  شاگردش  مى گويند  که  است  سجزى 
جمع  1235م(  )م.  کاکى  اوشى  بختيار  قطب الدين 
کرده است. فوائد السالكين مجموعه سخن هاى خواجه 
او  شاگرد  مى گويند  که  است  کاکى  بختيار  قطب الدين 
شيخ فريدالدين گنج شكر اجودهنى جمع  آورده. اسرار 
االوليا مجموعه سخنان شيخ فريدالدين گنج شكر )م. 

1265م( است که مى گويند به همت بدرالدين اسحاق، 
شاگرد و داماد او، جمع آورى شده است. راحت القلوب 
که  است  فريدالدين  شيخ  سخنان  از  ديگرى  مجموعۀ 
مى گويند به همت شاگرد بلندآوازه اش، شيخ نظام الدين 

اوليا، جمع آورى شده است. 
55محمد حبيب، “حضرت اميرخسرو دهلوى،” در نسخۀ 

الف. ك. نظامى، سياست و جامعه در اوايل دوران قرون 
 Politics and Society During the Early( وسطا 
 Medival Period(، از مجموعه آثار استاد محمد حبيب 

)دهلى: انتشارات پيپلز، 1974(، جلد 2، 433-385.
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تحرير درآمد که يكى از آنها پنچا کيانه نام داشت و ديگرى ترجمه اى بود از ابوالفضل به 
اسم عيار دانش.56 طوطى نامه داستان هندى ديگرى بود که ضياء الدين نخشبى در قرن 
چهاردهم از روى اثرى سانسكريت به اسم شوکا سپَتتى )هفتاد داستان طوطى( نوشته 
چنتامنى بهتتا ترجمه کرد. در محافل صوفيان نيز اثرى به اسم پوگاپته، که به انضباط 
جسمى و روحى مى پرداخت و ابتدا در بنگال به عربى ترجمه شده بود، در اوايل قرن 
چهاردهم به فارسى ترجمه شد. به اين ترتيب، کم کم از راه ترجمۀ متون هندى بود که 
صور خيال بومى هند به سبک ادب فارسى راه پيدا کرد. در ادامۀ اين فرايند در قرن 
شانزدهم نيز آثارى خلق شدند که از جملۀ آنها مى توان به رشدنامه اثر شيخ عبدالقدوس 

گنگوهى و حقائق هند اثر ميرعبدالواحد بلگرامى اشاره کرد.57

بحث فعلى نشان از افزايش قلمرو زبان فارسى و همچنين فرايند هندى سازى اين زبان 
دارد که از نظر بعضى با کاهش درجۀ اصالت زبان فارسى همراه است. ظاهراً همين فرايند 
هندى سازى بود که تا دورۀ افغان ها )1450-1650م( کم کم به اسم لهجۀ هندوستانى يا 
سبک مردم هندوستان معروف شد.58 به احتمال زياد در واکنش به اين فرايند تالش هاى 
بسيارى براى معياربندى زبان فارسى صورت گرفت. در اينجاست که مى توان تحوالت 
مربوط به حوزۀ فرهنگ نگارى فارسى در هند را درك کرد. در خود ايران طى هزار سال 
فاصلۀ زمانى بين قرن هاى دهم تا نوزدهم فقط چهار فرهنگ لغت تأليف شد، حال آنكه 
در هند طى اين دورۀ زمانى چيزى بيش از 66 فرهنگ لغت نوشته شد و عالوه بر اين، 
شايد لغتنامه هاى ديگرى نيز تدوين شده باشند که اکنون اثرى از آنها باقى نمانده است. 

بيشتر اين فرهنگ هاى لغت در دورۀ پيش از گورکانيان گردآورى شدند. 

فارسى  زبان  گسترش  در خصوص  را  ما  بحث  مسلماً  لغت  فرهنگ هاى  تعداد  افزايش 
تأييد مى کند، اما اين نكته را نبايد فراموش کنيم که سره گراها نيز در اين فعاليت هاى 
ناميده  ادبى  عالى  فرهنگ  را  آنچه  تا  بودند  صدد  در  و  داشتند  دست  فرهنگ نويسى 
مى شد حفظ کنند و ارتقا دهند و اطمينان حاصل کنند که کارشان با معيارهاى کلى 

ترجمه هاى  بيشتر در خصوص  از جزئيات  اطالع  56براى 

مختلف اين اثر بنگريد به محمد جعفر محجوب، دربارۀ 
کليله و دمنه )تهران: انتشارات خوارزمى، بى تا(، 225-122.

 A History ( 57سيد الف. ع. رضوى، تاريخ تصوف در هند

of Sufism in India( )دهلى: منشى رام انتشارات مانوهر 
الل، 1978(، جلد 1، 132-133؛ 335-343 و 359-
362؛ سيمون ديگبى، “عبدالقدوس گنگوهى )1456-

1537(: شخصيت و نگرش صوفى هندى قرون وسطايى 

 Abd al-Quddus Gangohi (1456-1537): The
 Personality and Attitudes of a Medieval Indian
Sufi،” در گزيده اى از هند دوران قرون وسطا، تصحيح 
الف. ك. نظامى )دهلى: انتشارات آسيا، 1975(، جلد 3، 

.66-1
58Waheed Qureshi, “Indian Persian,” in Studies in 
Pakistani Linguistics, ed. Anwar S. Dil (Lahore: 
Research Group of Pakistan, 1965), 39-65.
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زبان فارسى همخوانى داشته باشد. بنابراين، هرچند فرهنگ هاى لغت اوليه ابزارى براى 
يادگيرى زبان بودند، مهم ترين هدف آنها احتماالً برآوردن نيازهاى سليقۀ ادبى خاصى 
بود  راهنمايى  کتاب  آوردن  فراهم  لغت  فرهنگ هاى  اين  از  تأليف خيلى  از  بود. هدف 
براى آنچه به اصطالح “سخن فهمى” ناميده مى شود و در اين مقاله مى توان آن را “درك 
شعر” ناميد. اين فرهنگ هاى لغت نشان مى دهند که نوآموزان نيازمند درك و فهم سطح 

وااليى از بيان ادبى بودند.

فرهنگ مؤيد الفضالء اثر محمدبن شيخ الد دهلوى در 1519م اولين فرهنگ لغتى است 
که در آن به وضوح مى توان ديد که هدف مؤلف کمک به خواننده در يادگيرى زبان 
فارسى بوده است. اين روند در طول حكومت لودى ها افزايش پيدا کرد و اين نكته نيز 
حائز اهميت است که تا پيش از شروع حكومت لودى ها بسيارى از هندوان براى راه پيدا 
کردن به امور دولتى به يادگيرى زبان فارسى رو آورده بودند. عالوه بر اين، نبايد فراموش 
کنيم که اين فرهنگ هاى لغت تحوالت زبانى کل دنياى فارسى زبانان و نه فقط ايران را 
منعكس مى کردند. براى مثال، فرهنگ هاى قبلى على رغم سلطۀ ترك ها بر دربار، فصل 
يا فهرستى جداگانه براى واژه هاى ترکى موجود در زبان فارسى نداشتند و به طور کلى 
تأکيدشان بر واژه هاى بومى فارسى و عربى بود و فقط از اواخر قرن پانزدهم بود که کم کم 
قسمت هايى جداگانه براى واژه هاى ترکى در فرهنگ هايى مثل فرهنگ شرفنامه منيرى 

در 1472م، تأليف شيخ ابراهيم قوام فاروقى، ايجاد شد.59 

شعر عجم و هند
ورای شاعری چيزی دگر هست

فارسى جديد نمايانندۀ تالش عجم مغلوب در غلبۀ فرهنگى بر تسخيرگران عرب بود. عجم 
به اين سبب که در دورۀ باستان اندوختۀ اندکى داشت تا فرهنگ ادبى خويش را بنا نهد، 
بى تأمل به قرض گرفتن و تصرف فرهنگ اعراب رو آورد، هرچند ايشان را با ضعف فرهنگى 
توصيف مي کردند. بنابراين، در مراحل نخستين، معيار ادبى عرب تأثيرى عميق بر ادبيات 
و شعر فارسى بر جا گذاشت. سنت ادب فارسى در هند نيز به طور کلى، اگر ويژگى هاى 
خاص آن را در نظر نگيريم، از ادبيات عرب تأثير بسيار پذيرفت. براى مثال، تأثيرى که زبان 
فارسى از يكى از آثار عبداهلل بن المعتز و نيز اثرى از الثعالبى نيشابورى با عنوان یتیمة الدهر 

59عبدالشكور احسان، “لغات،” در نسخۀ م. باقر و وحيد 

جلد  هند،  و  پاکستان  مسلمانان  ادبيات  تاريخ  ميرزاء، 
.401-386 ،3
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فى محاسن اهل العصر پذيرفت در آثار اوليه فارسى مشهود است.60 عوفى مى گويد در ابتدا 
شاعران ايرانى به دقت سبک زبان و ادبيات اعراب را مطالعه و فرم هاى گوناگون شعرى، 
واژگان اين فرم ها، عروض و دامنۀ معنايى شان را عميقاً بررسى و درك مى کردند. بنابراين، 

سبک عربى الگوى اصلى نويسندگى خالق در زبان فارسى بود.61 

بوطيقاى زبان فارسى کم کم مسيرى جدا براى خود مشخص کرد و در اين خصوص، پيوند 
آن با زبان هندى بااهميت بود. اولين رسالۀ شناخته شده اى که به معيارهاى ادب فارسى 
پرداخت ترجمان البالغة اثر محمدبن عمر رادويانى بود. رادويانى تأکيد مى کند که هر 
بيت از هر شعرى بايد با بيت بعدى از نظر عظمت و زيبايى شباهت داشته باشد )بيت هاى 
مالئم( و از نظر او اين ويژگى خاص ترين وجه تمايز شعر خوب است.62 مهم ترين کتاب 
قديمى که عالوه بر مسايل ديگر به بوطيقا نيز پرداخت چهار مقاله اثر نظامى عروضى بود. 
نظامى معتقد بود که شاعر، در کنار دبير و منشى و منجم، جزء ذاتى مديريت سياسى موفق 
است. هدف شاعر از شعر گفتن گرامى داشتن و ستودن دربار بود تا بلكه بتواند از لطف 
پادشاه برخوردار شود. اما نظامى عالوه بر اين اظهار مى کند که شعر نقشى مهم در نظام 
عالم دارد و مسبب امور عظيمى در نظام عالم است و شهرت شاعر را جاودانه مى کند. شعر 
هنرى عالى است و از شاعر انتظار مى رود بر علوم گوناگون، به خصوص بالغت و عروض، 
تسلط داشته باشد. از نظر او، شعر بايد با دستاوردهاى شاعران گذشته و حال پيوند داشته 
باشد. شاعر بايد به دقت واژه هايش را انتخاب کند و از اطناب کالم و پيچيده کردن آن 
بپرهيزد. نظامى استفاده از واژه هاى پيش پا افتاده را جايز نمى داند. از نظر او، شعر عالوه بر 
اينكه بايد هماهنگى واژگان را در معرض ديد قرار دهد، الزم است خوشايند، جديد و روان 
باشد. بنابراين، شاعر ايدئال کسى است که شخصيتى اصيل دارد و ذهنى تيز که جزييات 
را درك مى کند. او قادر است مسايل کوچک را بزرگ نشان دهد و مسايل بزرگ را کوچک 
و مى تواند خوبى را در لباس زشتى و بدى را در صورت نيكويى جلوه دهد. عالوه بر اين، 
سعادت،  با کالمش شجاعت،  مى تواند  که  است  کسى  شاعر خوب  است  معتقد  نظامى 
خوشى و خشم را القا کند.63 بنابراين، از نظر نظامى شعر فقط منشأ خوشى نبود، بلكه نقش 

آموزشى بسيار مهمى ايفا مى کرد.

تقريباً همان زمان که نظامى چهار مقاله را به رشتۀ تحرير درآورد، رشيدالدين وطواط بلخى 
)م. 1177م( رساله اى دربارۀ علم بالغت با عنوان حدائق السحر فى دقائق الشعر نوشت. 

60عبدالغنى، “تنقيدى شعور کا ارتقاء،” 244-243.

61عوفى، لباب االلباب، 70-60. 

62عبدالغنى، “تنقيدى شعور کا ارتقاء،” 245.

63نظامى عروضى سمرقندى، چهار مقاله، تصحيح محمد 

قزوينى و محمد معين )تهران: انتشارات دانشگاه 1334(، 
18-19 و 58-49.
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وطواط در کتابش بحثى مفصل دربارۀ شعر عربى و همچنين بحثى دربارۀ تعدادى از صنايع 
ادبى جديد مطرح کرد.64 از نظر او، بهترين واژه و بهترين صنعت آن است که “مثل جسمى 
لطيف بدون هيچ مانع و بى کمک وسيله اى صورت معنى را بنماياند و خواننده يا شنونده 
را چنان مجذوب و فريفتۀ معنى کند که اصاًل متوجه وجود الفاظ نشود.” هماهنگى بين 
صورت و معانى بايد به گونه اى باشد که صورت خود جامۀ معنى را در بر کند.65 اين مسئله 
مسلماً در تاريخ زيبايى شناسى فارسى نوعى پيشرفت به حساب مى آمد، اما در مقايسه با 
شكل جديد زيبايى شناسى که در شعر فردوسى مطرح شد هيچ اهميتى نيافت. به اين 
علت که شعر فردوسى در واقع تجربيات و احساسات کسى را بيان مى کرد که به چشم 
خود شاهد بود که عجم چگونه بعد از اينكه به تبعيت از عرب سر سپرد تضعيف و به چه 
وضع ناگوارى دچار شد. فردوسى در صدد بود تا به مدد شعرش در پيكر بى روح عجم روح 
بدمد )عجم زنده کردم بدين پارسى(. چون هدف شعر فردوسى احياى عجم بود، اشعار او 

القاکنندۀ ارزش هاى واالى فرهنگى و اخالقى نيز بودند:

جهان از سخن کرده ام چون بهشت 
از اين بيش تخم سخن کس نكشت66 

بنابراين، تحوالت مربوط به معيارهاى ادب فارسى در جايى نه چندان دور از منطقه اى 
زخ دادند که در طول تاريخ به ناحيۀ مرزى هند معروف شده بود. در واقع، محل وقوع 
اين تحوالت دقيقاً داخل مرزهاى خود ايران نبود. اثر عوفى خالصه اى از اين تحوالت را 
منعكس مى کند. در نوشتۀ عوفى، قصيده فرم غالب شعر است، به وجهى که عوفى شعر را 
ترکيبى از زبان پرطمطراق و ستايش مبالغه آميز شاهان و نجيب زادگان محسوب مي کند. 
زبان مبالغه آميز و خالقانۀ شاعر سفيد را به سياه و مس را به طال تبديل مى کند.67 اين 
نكته حائز اهميت است که ارسطو مبالغه را جزء صنايع استعارى قرار داده بود و استعاره 

را نشانۀ واقعى ذهن شاعرانه مى دانست.

العجم )فرهنگ اصول  المعجم فى معائير اشعار  اثرى عظيم به اسم  در قرن سيزدهم، 
شعر عجم( به همت شمس الدين محمدبن قيس رازى تأليف شد. رازى نيز مبناى شعر را 

64رشيدالدين بلخى وطواط، حدائق السحر فى دقائق الشعر، 

تصحيح عباس اقبال )تهران: مجلس 1308ش(. اين بحث 
بر اساس  اقبال  اين نسخه مطرح نشده است. نسخۀ  در 
قديمى ترين نسخۀ دستنويس اين اثر است که در کتابخانۀ 

ملى فرانسه در پاريس نگهدارى مى شود.

65عبدالغنى، “تنقيدى شعور کا ارتقاء،” 247.

محمدى،  مطبع  )بمبئى:  شاهنامه  فردوسى،  66ابوالقاسم 

.15 ،)1855
67عوفى، لباب االلباب، 61-61.
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“غلو مفرط” يا حتى کذب و جعل مى دانست.68 مشخصۀ بارز شعر وجود صنايعى بديعى، 
از جمله زبان باشكوه و کالم غنى، بود که شعر با استفاده از آنها مى توانست به شكوه و 
جالل دست يابد. چنين شعرى نه تنها از سنت غنى شعر عرب بهره مى برد، بلكه عجم 
را نيز ترغيب مى کرد تا پيروزمندانه در مسير پيشرفت گام بردارد. اشعار ابوالفرج رونى و 
مسعود سعد سلمان و به خصوص قصيده هاى آنها که در ستايش اقدامات “پيروزمندانۀ” 
پادشاهان غزنوى در هند بود، طنين اين پيروزى را در خود داشتند. شعر مسعود در واقع 

بازتاب بلندپروازى هاى پادشاه در گسترش ناحيۀ مرزى عجم بود:

هزار قصر چو ايوان بنا کنى در مصر 
هزار شاه چو کسرى بگيرى در اعقاب69

اين پيشرفت پيروزمندانۀ عجم با هجوم مغول در قرن سيزدهم متوقف شد. نيشابور و 
بسيارى ديگر از شهرهاى دنياى فارس بر اثر حملۀ مغول کاماًل ويران شدند. ويرانى هايى 
که مغوالن به بار آوردند پايه هاى بناى فرهنگ و شيوۀ زندگى عجم را به لرزه درآورد. 
اين حادثۀ تلخ آغاز نوعى فرايند خودکاوى و بازانديشى بود که بازتاب آن را مى توان در 
آثار شاعران ايرانى بعد از مغول به خصوص در شعر جالل الدين مولوى )م. 1273م( و 
مصلح الدين سعدى )م. 1291م( يافت. شعر سعدى را به علت ظرافت و ماليمت آن و از 
آن رو که تجربۀ دلپذير اما دشوار عشق و اندوه را با فصاحت هر چه تمام بيان مى کرد، 
مورد توجه قرار مى دادند. حال آن که مولوى به تفسير مجدد دين پرداخت و مدعى بود: 
“من ز قرآن مغز را برداشتم / استخوان پيش سگان انداختم.” او بر سعۀ صدر و سازگارى 

پديده هاى به ظاهر ناسازگار تأکيد مى کرد.

در تعريفى که رازى در کتاب المعجم از شعر به دست مى دهد هم مى توان شاهد چنين 
حس و حالى بود. رازى بر عنصر فكر در شعر و همچنين بر شعر کاماًل سنجيده و حساب شده 
)سخن انديشيده( تأکيد مى کند. عالوه بر اين، رازى بحثى دربارۀ فرم غزل مطرح مى کند 
که يكى از فرم هاى مهم شعر عربى و فارسى بود و در بيان اين دغدغه جديد شعر )سخن 
انديشيده( ابزارى سودمند به حساب مى آمد. رازى معتقد بود که ريشۀ واژه غزل از نالۀ 
رقت انگيزى که غزال هنگام روبرو شدن با سگ شكارى سر مى دهد، در واقع ناله اى در 
طلب کمک، گرفته شده است. اما در نهايت از نظر رازى غزل همان داستان عشق و داستان 
زيبايى و همان گفت وگوى عاشق و معشوق است که در واقع از گسترش بخشى هايى از 

68شمس الدين محمدبن قيس رازى، المعجم فى المعائير 

و  قزوينى  عبدالوهاب  بن  محمد  تصحيح  العجم،  اشعار 
مدرس رضوى )تهران: انتشارات اقبال، 1338(، 200-199.

69مسعود سعد سلمان، ديوان، 35.
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فرم هاى شعرى پيش تر به کمال رسيده، خصوصاً از گسترش تشبيب در فرم شعرى قصيده، 
به وجود آمده است.70 غزل از نظر او داستان عشق بود، همان داستان عشق هاى زمينى و 

معمولى بانوان و توصيف ها و روايت هاى آنها.71 

ظهور مغول براى هند عواقب مصيبت بارى به همراه داشت. امپراتورى ترك، که در آن زمان 
بر هند حكومت مى کرد، بخش عمده اى از امكانات و تجهيزاتش را صرف دفاع از مرزهاى 
شمال غرب خود در برابر نيروهاى گورکانيان مى کرد، نيروهايى که حتى گه گاه مرکز قدرت 
آنها در دهلى را نيز تهديد به نابودى مى کردند.72 خانواده هاى بسيارى از مناطق ترك نشين 
و ايرانى نشين به هند مهاجرت کردند و در دهلى و ديگر شهرهاى بزرگ شمال هند ساکن 
شدند، اما هرگز خاطرۀ ويرانى سرزمين هاى اجدادى شان را از ياد نبردند. در نوشته هاى 
ـ فارسى مى توان طنين نالۀ افراد رنج ديده را شنيد.73 اشعار اميرخسرو و حسن  خالق هندى ـ
سجزى از اشعار مولوى و به خصوص اشعار سعدى تأثير پذيرفته است. سخن انديشيده 
)شعر متفكرانه( که رازى از آن حرف مى زد با آتش درون اميرخسرو برافروخته مى شود: 
“درونم ز آتش انديشه بند از بند مى سوزد / عفاءاهلل گو کس را تب اندر استخوان باشد.” 
خسرو همان گونه که هر چيز هندى ديگرى را مى ستايد، با الهام از مولوى و با توجه به 
ـ اسالمى آن دوران از انطباق و ادغام  آشوب سياسى و فرهنگى حاکم بر جهان فارسى ـ
فرهنگى در فضاى هند حمايت کرد.74 تالش آگاهانه و خالقانۀ اميرخسرو در امر انطباق 
فرهنگى را مى توان در شعر او، که فضاى ادبى خاصش احتماالً ريشه در رسالت اجتماعى او 
دارد، مشاهده کرد. بنابراين، اميرخسرو صور خيال هند را در اختيار مى گيرد و آن را گرامى 
مى دارد تا به خوانندگانش سنتى هندى را القا کند که همچون سنت آسياى مرکزى و 
ـ فارسى درآيد.  آسياى غربى غنى است و ارزش دارد که به تصرف فرهنگ نوظهور هندى ـ

در اين فرايند انطباق فرهنگى، زبان فارسى نيز بيش از پيش بومى مى شود.75

70تشبيب که به اسم نسيب نيز شناخته مى شود، بخش 

ابتدايى قصيده بود که شامل ستايش عشق، تمجيد از 
بود.  او  به  ابراز احساسات نسبت  و  زيبايى هاى معشوق 
بعدتر و با گسترش تشبيب غزل به وجود آمد. انتخاب 
واژه ها و اصطالحات تشبيب به دقت زياد نياز داشت و 
شاعر بايد واژه هايى ماليم، خوش آهنگ و لطيف انتخاب 
را جلب کند، خصوصاً  توجه مخاطب  بتواند  تا  مى کرد 
توجه پادشاهى را که قصيده در مدح او نوشته مى شد. 
داستان  تشبيب  در  عرب  شاعران  از  بعضى  مى گويند 
رازى،  به  بنگريد  مى کردند.  نقل  را  خود  عشق  واقعى 

المعجم فى معائير اشعار العجم، 415-413.
71رازى، المعجم فى معائير اشعار العجم، 416-415.

72Peter Jackson, The Delhi Sultanate: A Political 
and Military History (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1999),  103-122 and 217-237.

73سنيل کمار، “آغاز سلطنت دهلى،” 276-234.

و  پاکستان  مسلمانان  تاريخ  ميرزاء،  وحيد  و  باقر  74م. 

هند، جلد 3، 253.
75فارسى هندوستانى در سه مرحله يا سطح مجزا شكل 

گرفت و اين مراحل لزوماً از ترتيبى زمانى پيروى نمى کردند. 
در مرحلۀ اول، تعدادى از واژه هاى هندى وارد زبان فارسى 
شدند و با اين زبان درآميختند که از جملۀ آنها مى توان 
به واژه هاى شاناى ماندى و براى تنبول اشاره کرد. واژگان 
نياز و در سطحى خيلى محدود  هندى فقط در صورت 
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شعر خسرو ترکيبى از ذوق هنرى فوق العاده و تفكر و رسالتى اجتماعى است که در دل 
بود.  از ويرانگرى هاى مغوالن در دنياى اسالمى شرق آگاه  او  بود.  شعرش پنهان شده 
داستان غم و اندوه قربانيان را شنيده بود و عالوه بر اين، خودش هم هنگامى که در 
اردوگاه شاهزاده محمد به اسارت درآمد، درد و عذابى اليم از مغول ها کشيد. او فراتر 
با تحكيم قدرت  با حكومت و سياست هاى مرتبط  نزديكى  ارتباط  و  بود  اديب  از يک 
مسلمانان در هند داشت. از نظر او، شعر صرفاً بيان غم و اندوه نبود، بلكه شامل ايده هاى 
فرهيخته هم مى شد.76 اين نوع غزل در شعر حافظ شيرازى )م. 1398م(، شاعرى که 
سخن  صرفاً  غزل  ديگر  اکنون  رسيد.  کمال  مرحلۀ  به  شد،  متعالى  شعر  الگوى  بعدها 
عاشقانه نبود، بلكه دربردارنده و بيان کنندۀ رازهاى جهان نيز بود. به اين طريق بود که 

ـ ايرانى دورۀ گورکانيان ريخته شد. بنياد فرهنگ ادبى هندى ـ

گرچه پايه هاى زبانى شعر جديد فارسى در فالت ايران قرار داشتند، شالوده هاى فرهنگى آن 
تقريباً در سراسر جهان اسالمى غيرعرب گسترده بود. فقط مردم فالت ايران نبودند که با 
زبان فارسى جديد احساس نزديكى مى کردند. مراکز گسترش ادب جديد فارسى تا سه قرن 
بعد از تولد فارسى جديد به يمن همت حاکمان ترك غيرايرانى حفظ مى شدند. رودکى )م. 
940م(، اولين شاعر بزرگ دورۀ جديد ادب پارسى، و بسيارى ديگر از شاعران، نويسندگان 
و دانشمندانى که در اوايل اين دوره زندگى مى کردند اهل سرزمين هاى غيرايرانى بودند.77 
زبان فارسى جديد نمايانندۀ تالش عجم براى غلبۀ فرهنگى بر عرب بود و فارسى جديد 
فرهنگى ادبى پديد آورد که ايران، آسياى مرکزى، افغانستان، آناتولى )ترکيه امروزى( و 

شمال هند و به خصوص قسمت هاى غربى آن را در بر گرفت. 

اميرخسرو در شعرسرايى بى نظير بود. او هزاران بيت شعر سرود که از جملۀ آنها مى توان 
برابرى  افسانه اى،  شاعر  گنجوى،  نظامى  اشعار  با  که  کرد  اشاره  معروفش  اشعار  به 
مى کنند. او به سبكى هندى افتخار مي کرد که “مصنوعاتى شيرين” در خود داشت که 
“يخ شكنان” خراسان و ماوراءالنهر طعم آن را نچشيده بودند.78 اين بيت معروف از حافظ 

که  قرن چهاردهم  تا  مى شدند.  استفاده  فارسى  زبان  در 
هندى ها به زبان فارسى کامالً مسلط شده بودند، کم کم 
روشى متفاوت و جديد شكل گرفت که در آن مصنوعات 
شيرين زبان هندى به زبان فارسى راه پيدا کردند. نقطۀ اوج 
فارسى هندوستانى زمانى بود که در دورۀ حكومت مغول ها 
سبكى مجزا در شعر پديد آمد. در آن دوران، ترکيبى از 
ايده هاى دشوار، فشرده و پيچيدۀ زبان هندى با زبان فارسى 
درآميختند. بنابراين، خواستۀ هر سنت شعرى برتر درايران، 
آسياى مرکزى يا هند خوش درخشيدن در اين سبک بود. 

76ضياءالدين برنى، تاريخ فيروزشاهى، 360-359.

77اين نكته حائز اهميت است که قلمرو خراسان در آن 

زمان شامل بخش گسترده اى از آسياى مرکزى و افغانستان 
امروزى بود و نيز محمود و جانشينانش و متحدان و رقيبان 
آنها در واليت هاى غزنه و غور در افغانستان اولين حاميان 

فرهنگ ادب فارسى بودند.
78اميرخسرو دهلوى، اعجاز خسروى )لكهنؤ: انتشارات نول 

کيشور، 1875(، جلد 1، 66.
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شيرازى، “شّكرشكن شوند همه طوطيان هند / زين قند پارسى که به بنگاله مى رود،” 
گواهى بر اين موضوع بود که مخاطبان شعر فارسى در هند قدردان اين شعر بودند و 
از اينكه فرهنگ ادب پارسى در شمال هند به سطحى پيشرفته رسيده بود سپاس گزار 
تذکرۀ مهم شاعران،  نويسندگان دو  دولتشاه سمرقندى،  و  بودند.79 سديدالدين عوفى 
نيز قاطعانه بر اين موضوع تأکيد کرده اند که دامنۀ گسترش جهان ادب پارسى به همه 
ايرانى و نيز شاعران غيرايرانى را، بى آنكه  جا رسيده است. آنها دستاوردهاى شاعران 
تفاوتى بين ايشان قائل شوند، ثبت مي کردند. در نقشه اى ادبى که سمرقندى ترسيم 
مى کند، شهرهاى آسياى مرکزى، افغانستان و هند از جمله بدخشان، بلخ، بخارا، غزنه، 
هرات، خجند، سمرقند، دهلى و الهور درست همچون شهرهاى ايرانى از جمله استرآباد، 
کاشان، شيراز، طوس و يزد جايگاه مهمى دارند. در ارزيابى دولتشاه از شعر اميرشاهى، 
ما  ذهن  به  را  فارسى  اشعار  از  متفاوتى  ويژگى هاى  که  مى بينيم  پانزدهم،  قرن  شاعر 
مى آورد که خاص شاعران سرزمين هاى گوناگون، از دهلى گرفته تا شيراز و اصفهان اند: 
“فضال متفق اند که سوز خسرو و لطافت حسن و نازکى هاى کمال و صفاى سخن حافظ 
در کالم اميرشاهى جمع است.” دهلى نيز تقريباً پابه پاى اصفهان و شيراز پيشتاز خلق 

بهترين اشعار پارسى بود.80

از اواخر قرن چهاردهم و در پى شكل گيرى صورت بندى هاى اجتماعى و سياسى جديد، 
تنوع زبانى موجود در قسمت هاى مختلف جهان فارسى آشكارتر شد. کم کم زبان فارسى 
با محدودۀ فالت ايران شناخته مى شد. هم زمان با به قدرت رسيدن تيموريان در ايران، 
ايرانيان خواستار کسب هويت سياسى مجزايى براى خود شدند. اصرار ايرانيان بر چنين 
واقع راهى  بيشتر شد که در  پانزدهم  ـ فرهنگى منحصربه خود در قرن  هويت سياسى ـ
براى مقاومت در برابر سلطۀ ترك ها و تيموريانبود که در نهايت با روى کار آمدن صفويان 
آشوب هاى  انجاميد.  مستحكمى  ايرانى  هويت  شكل گيرى  به  شانزدهم  قرن  اوايل  در 
ـ مذهبى در اواخر قرن چهاردهم و اوايل قرن پانزدهم منعكس کنندۀ مراحل  اجتماعى ـ
اوليۀ اين خواستۀ ايرانيان بود. تصوير ترك ها در شعر فارسى در ايران آن زمان نيز قابل 
توجه است. براى مثال، حافظ شيرازى در ابتدا از تيمور استقبال کرد، چون اميدوار بود 
بدان ترك  تا خاطر  نجات دهد: “خيز  بود  فتنه اى که دچارش شده  از  را  ايران  تيمور 

قاضى سجاد  تصحيح  و  ترجمه  ديوان،  79حافظ شيرازى، 

حسين )دهلى: انتشارات سب رنگ کتاب گهر، 1972(، 172.
80دولتشاه سمرقندى، تذکرة الشعرا، تصحيح ادوارد براون 

)لندن: انتشارات لوزاك، 1901(، 426. اين نكته حائز اهميت 

است که دولتشاه سمرقندى در  صفحۀ 483 و در ارزيابى 
شعر جامى، که از نظر او از بهترين شاعر شعر فارسى است، 
هم ويژگى هاى شعر طوطيان شكرشكن هند را به ذهن 

مى آورد و هم ويژگى شعر شيرين زبانان و دليران پارس را. 
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سمرقندى دهيم / کز نسيمش بوى جوى موليان آيد همى.” اما خيلى زود متوجه شد 
که تيمور و پيروانش فقط وخامت اوضاع اسفناك هموطنانش را افزايش مي دهند: “به 
ترکان دل مده حافظ ببين آن بى وفايى ها / که با خوارزميان کردند ترکان سمرقندى.” 
در جايى ديگر مى گويد: “دلم ز نرگس ساقى امان نخواست به جان / چرا که شيوۀ آن 
ترك دل  سيه دانست.” سپس حافظ به اين باور مى رسد که فقط قهرمانى ايرانى قادر 
است کشورش را از ويرانى نجات دهد: “سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل / شاه 
ترکان غافل است از حال ما کو رستمى.”81 در نتيجۀ همين تحوالت سياسى بود که 
زبان فارسى هرچه بيشتر به سرزمين ايران محدود شد. در خصوص اين موضوع باز هم 
مى توان به بيتى از شاعر بزرگ ايران، حافظ، اشاره کرد که در آن خواستار ايرانى سازى 
کامل زبان فارسى جديد مى شود: “بساز اى مطرب خوش خوان خوش گو / به شعر پارسى 

صوت عراقى.”82

وقتى ايرانيان دوباره کنترل زبان فارسى را به دست گرفتند و زبان فارسى بار ديگر زبان 
اختصاصى ايشان شد، به اقوام و مللى که با آنها پيوند فرهنگى داشتند اجازه دادند با 
اين زبان همگام شوند، اما به هيچ کس اين حق را ندادند که در آن نوآورى کند. جالب 
ايران رخ مى داد نيز در  ـ فرهنگى مهمى که در خارج از فالت  اينكه تحوالت سياسى ـ
موفقيت ايرانيان در کنترل زبان فارسى و در نتيجه محدود کردن آن از نظر فرهنگى 
نقش داشت. در خارج از فالت ايران، در منطقۀ آناتولى، عثمانى ها زبان فارسى را به نفع 
زبان ترکى کنار گذاشتند و همچنين در منطقۀ شمال رودخانۀ آمو بعد از اينكه ازبک ها 
خواستار به دست آوردن هويت سياسى خاص خود شدند، زبان ازبكى روند جايگزينى 

زبان فارسى را دنبال کرد.

در پايان بايد بگوييم که اين مقاله با شرح احوال زبان فارسى هند در اوايل قرون وسطا و 
تأثير تعيين کنندۀ آن در دوره هاى بعدى به اين مبحث پرداخت که شروع فرهنگ زبان 
فارسى در سرزمين هند تقريباً هم زمان با دوره اى بود که معيارهاى فارسى جديد در 
سرزمين هاى ديگر نيز به تثبيت مي رسيد و موج ادبى بزرگى که در زمان ابوالفرج رونى 

81حافظ، ديوان، 57، 408 و 412. الزم به يادآورى است که 

ابيات فوق در نسخه هاى مختلف تفاوت هايى با هم دارند. مثاًل 
در نسخۀ دهلى، تصحيح قاضى سجاد حسين در صفحات 
407 و 412، در بيت اول به جاى “جوى موليان” عبارت “زلف 
حوريان” آمده است و در بيت دوم به جاى واژه هاى “ترکان،” 
“خوارزميان” و “ترکان سمرقند” به ترتيب واژه هاى “خوبان،” 
“تيغ زبان” و “مكارم الوند” آمده است. ظاهراً در هندوستان 

دورۀ مغول در نسخه هايى از ديوان حافظ که در آن زمان 
رايج بوده، اين گروه دوم از واژه ها ارجحيت بيشترى داشته اند 
و نسخۀ دهلى هم بر اساس همان نسخه هاست. بنگريد به 
حافظ شيرازى، ديوان، تصحيح محمد رضا نائينى جاللى و 

نظير احمد )تهران: سازمان امور فرهنگى، 1350(. 
82حافظ، ديوان، 411. 
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و مسعود سعد سلمان به راه افتاد، از نظر زمانى فقط چند دهه با دورۀ شاعرى همچون 
فردوسى، که در دورۀ غزنويان فعاليت مى کرد، تفاوت داشت. دومين دورۀ حضور ادبيات 
فارسى در هند، که احتماالً تحت تأثير آشوب گورکانيان در دنياى اسالمى شرق قرار 
داشته است، دورۀ گذار از فرم قصيده و مفهوم کمابيش حماسى آن به مجموعه اى ديگر 
از فرم هاى شعرى است که لطيف تر و رقت انگيزترند و مضمون آنها نسبت به دورۀ اول 
شكوفايى سبک و سياقى ماليم تر دارد. بازتاب مستقيم اين تحوالت را، که شايد کاًل در 
ادبيات فارسى امرى معمول به حساب آيند، مى توان در فارسى رايج در هند مشاهده 
کرد که در دورۀ دوم آن نام چهره هاى شاخصى چون اميرخسرو و حسن دهلوى ديده 
مى شود. در اين مراحل اوليه در خصوص تعريف کلى و نه انحصارى مفهوم عجم، که از 
افغانستان تا آناتولى را در بر مى گرفت، اتفاق نظر وجود داشت. شهرهايى چون الهور، 
مولتان و دهلى که مراکز زبان فارسى بودند، به عالوۀ شهرهاى بزرگ ماوراءالنهر که آنها 
نيز مراکزى براى يادگيرى زبان فارسى و ادبيات فارسى به حساب مى آمدند، خواهان 
زبان  بهترين شهروندان مراکز  وارد شوند و در کنار  اين جهان عجم  به  بودند که  اين 
فارسى در فالت ايران قرار گيرند. بعدها اين اتحاد از هم پاشيد و على رغم تالش هاى 
تعدادى از قدرت هاى سياسى براى احياى آن، که شايد چشمگيرترين آنها تالش هاى 
تيمور در دهه هاى آخر قرن چهاردهم بود، موفقيتى حاصل نشد. با اين همه، ميل به 
اتحاد عكس العمل هاى شديدى نيز در بر داشت که از جملۀ آنها مى توان به شكل گيرى 
مفهوم “ايرانى بودن” اشاره کرد که با اظهارات فرقه اى مذهبى )شيعۀ دوازده امامى در 
ـ مذهبى  زمان صفويان( در ارتباط بود و به ظهور تعدادى ديگر از جنبش هاى اجتماعى ـ
نيز اشاره مى شود که در صدد بودند ايران را از ديگر سرزمين هايى جدا سازند که فارسى 
زبان گفتار و نوشتارشان بود. در قرن شانزدهم، سرزمين هاى ماوراءالنهر و عثمانى بيش 
از پيش به سوى زبان ترکى رو آوردند. بنابراين، شكل اين مسئله در آسياى جنوبى تا 
حدى با سرزمين هاى ديگر متفاوت بود. برداشت ما اين است که در اواخر قرن پانزدهم 
قرار  هندوى  زبان هاى  مقولۀ  در  کاًل  ـ که  محاوره اى ـ زبان هاى  شانزدهم،  قرن  اوايل  و 
ـ کم کم در منطقۀ شمال هند و حتى در حوزۀ قدرت و حكومت راه پيدا کردند،  مى گيرند ـ
اما حضور مجدد زبان فارسى در دورۀ حكومت گورکانيان در اواخر قر ن شانزدهم به اين 
روند پايان داد. بنابراين، قلمرو گورکانيان در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم 
ادبيات  براى  مرکزى  به  ايران  به جاى  مى توانست  که  بود  قبولى  قابل  يگانه جايگزين 
فارسى تبديل شود؛ به اين سبب که گورکانيان و دربارهاى محلى در هندوستان براى 
اديبان گيرايى داشتند و بسيارى از ايشان را به سوى خود جذب کردند. در اين دوره 
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آثار بسيارى خلق شد و اين آثار از نظر کيفيت در حدى بود که مفسران ايرانى در دورۀ 
صفويان و بعد از آن، حتى اگر هم گاهى نسبت به اين آثار ابراز نارضايتى مى کردند، 
مجبور بودند به آنها اهميت دهند و از آنها به منزلۀ پديده هايى فرهنگى ياد کنند. با 
ـ براى  دارد ـ قرار  بهار  ـ که در صدرشان ملک الشعراى  ايرانى ـ منتقدان جديد  اين همه، 
تحليل آنچه مفسران قديمى در دورۀ حكومت گورکانيان سبک هندى ناميده اند، اکثراً 
از چارچوبى زمانى استفاده کرده اند و استداللشان اين بوده است که سبک غالب ادبيات 
فارسى ابتدا “سبک خراسانى” و سپس “سبک عراقى” و در نهايت در دورۀ گورکانيان 
نظر مى رسد،  به  اين که سبكى “متصنع”  به علت  آنها  نظر  از  بود که  “سبک هندى” 
موجب تنزل شعر کالسيک شده است. اين چارچوب کلى و تأثيرگذار نقايصى دارد. اول 
اينكه تاريخ زبان فارسى هند را در دورۀ پيش از گورکانيان بى اهميت يا فهم ناپذير جلوه 
مى دهد. برخالف اين ديدگاه، تاريخ سبک هندى در واقع همان تاريخ زبان فارسى هند 
از زمان مسعود سعد سلمان تا اوايل قرن نوزدهم است و عالوه بر اين، تحول زبان فارسى 
هند را فقط در صورتى مى توانيم درك کنيم که هم مضامين و اصول زيبايى شناسى 
تصويرى  هم  و  باشيم  داشته  ذهن  در  را  هند  کالسيک  ادبيات  حتى  و  بومى  ادبيات 
دورۀ  در  فارسى  زبان  احياى  روند  مى رفت.  کار  به  هند  شمال  در  که  فارسى  زبان  از 
گورکانيان را نيز بايد در چارچوب روابط فرهنگى خاص بين شمال هند و ايران از حيث 
کاربردشناسى زبان فارسى درك کنيم. گورکانيان ظاهراً در اين خصوص خود را از نظر 
فرهنگى در مرتبه اى پايين احساس مى کردند و به همين علت عناصر ايرانى بسيارى را 
وارد زبان فارسى هند کردند و اجازه ندادند زبان فارسى هند در قرن شانزدهم و هفدهم 
مسير مستقلى براى خود تعيين کند. از جمله نشانه هاى چنين تالشى را شايد بتوان 
در ماهيت کار فرهنگ نويسى در قلمرو گورکانيان و نيز در تالش هايى مشاهده کرد که 
براى “اصالح” و “سره سازى” زبان صورت مى گرفت که حتى دانشمندانى چون ابوالفضل 
کاماًل از آن معاف نبودند. اين مسئله در نهايت به اختالف نظرها و بحث هايى جدى بين 
نويسندگان و منتقدان منجر شد که پيش از اين در ذکر منير الهورى و مداخلۀ او در اين 
مباحث در اواسط قرن هفدهم به چند نمونۀ مهم آن اشاره کرديم . اين اختالف نظرها 
در قرن هجدهم و در بحث بر سر آنچه به “استعمال هندى” معروف است، به نقطه اوج 
رسيدند. از تذکره هايى که در قرن هجدهم در هند تأليف شده اند بر مى آيد که عنصر 
اصلى اين مباحث را نه تنها واژگان و هويت فرهنگى، بلكه مسايل عميق تر زيبايى شناسى 
و حتى مسايلى فلسفى شكل مى دهد که به ماهيت اصلى خود شعر مى پردازند. عالوه 
بر اين، در اين بحث بعضى ها خواستار تأسيس مجدد جهانى واحد براى گفتمان شعر 
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فارسى شدند که نشان از دلتنگى آنها براى دنياى عجمى دارد که در قرون وسطا پديد 
آمد و بعدها از هم فروپاشيد. از اين رو، يكى از شرکت کنندگان اصلى اين بحث به نام 
آرزو، در بحثى که راجع به آرمان هاى شعر زمان خود مطرح مى سازد، بر اهميت سنت 
در تعيين اين آرمان ها تأکيد مى کند. نجيب زادگان امپراتورى گورکانيان تا قرن هجدهم 
به اين سبب که زبان فارسى شخصيتى جهانى به آنها داده بود و شايد زبان هاى ديگر از 
عهدۀ چنين کارى بر نمى آمدند، سرمايه گذارى وسيعى روى زبان فارسى کرده بودند و 
آن را بخشى از هويت فرهنگى خود به حساب مى آوردند. تالش زبان براى تعريف هويت 
فرامحلى مشابه هدفى است که مذهب مطرح مى کند، با اين تفاوت که در اينجا عامل 
اصلى تشكيل هويت ويژگى “غيرمذهبى” زبان است. البته اين امر بدان معنى نيست که 
زبان فارسى هند کاماًل عارى از ويژگى هاى مذهبى است، چون به اين موضوع واقفيم 
که در هند تأليفات، ترجمه ها و تفسيرهاى بسيارى دربارۀ مسايل مذهبى، چه به زبان 
فارسى و چه به زبان عربى، نوشته شده است. با وجود اين، به طور کلى، آنچه ما ادبيات 
غيرمذهبى مى ناميم بيشتر است و حتى شايد بتوان استدالل کرد که از زمان سامانيان 
بنابراين،  از ماهيت اصلى زبان فارسى تبديل شده است.  به بعد اين مسئله به بخشى 
ويژگى ها و سنت هاى زبان فارسى با مقتضيات سلطنت در فضاى هند کاماًل همخوانى 
داشتند و به نوعى بين اين دو وصلت مصلحتى مبارکى صورت گرفته بود. حتى در زمان 
انحطاط گورکانيان هم زبان فارسى هند تا زمانى که با حكومت هاى جانشين گورکانيان 
ناقوس مرگ زبان فارسى زمانى  بود.  از قدرتى آشكار برخوردار  پيوند داشت همچنان 
به صدا درآمد که اين زبان، که قدرتمندترين زبان به حساب مى آمد، ابتدا به رهبرى 
کمپانى هند شرقى و سپس زير سلطۀ مستقيم بريتانيا از قدرت به زير کشيده شد. ژنرال 
مكالى )م. 1859م( در يادداشت معروفى که در سال 1835 دربارۀ آموزش و پرورش 
در هند نوشت، اظهار داشت که از نظر او مانعى ندارد اگر “زبان هندى . . . جزيى از 
دوره هاى آموزش انگليسى” باشد، چون بر اين عقيده بود که زبان هندى تهديدى براى 
ـ سياسى که در ذهن داشت به حساب نمى آمد. اما او در همان  طرح تغييرى فرهنگى ـ
يادداشت مى نويسد که اگر به آنها ]هنديان[ زبان فارسى هند را آموزش دهيم، در واقع 
براى زبان انگليسى رقيبى به وجود مى آوريم که به زعم من اصاًل رقيب قابلى نيست. 
زبان  با  رقابت  درخور  فارسى  زبان  مكالى  زيبايى شناسى  معيارهاى  اساس  بر  بى شک، 
انگليسى نبود، اما زبان فارسى براى زبان انگليسى آن قدر تهديدآميز بود که بخواهند به 
عمد آن را کنار بگذارند. زبان فارسى تا اواخر قرن نوزدهم همچنان در هند حضور داشت، 
اما چون از قدرت جدا شده بود و نيز به دليل فرو ريختن و از هم پاشيده شدن مختصات 
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و پيوندهايى فرهنگى که چارچوب حيات اين زبان در بخش اعظم هزارۀ دوم بود، در 
نهايت در اوائل قرن بيستم موقعيتش را از دست داد و به زبانى درجه دوم تبديل شد که 
فقط تعداد محدودى با آن آشنا بودند. بدين ترتيب، زبان فارسى زبان سرزمين ايران شد 

و در هند نيز بيشتر از هر چيزى با گونه اى از زبان اردو پيوند پيدا کرد. 




