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   زبان و ادبياتهروابط هند و ايران از ديدگا
  ∗عليم اشرف خان

 اي برخوردارند و اين پيوند هند و ايران از روابط فرهنگي و نژادي مشترك و ديرينه
در آغاز تمدن، از آسياي مركزي و .  افتخار استةملّت براي هر دو كشور ماي دو

نمودند، نيز  وندي نزديكي را ايفاايران و هند مهاجرت كردند و خويشا پامير به ةناحي
يكديگر  هاي ادبيات و فلسفه و اخالق و دين و آداب و سنن و زبان به زمينه در

همين پيوستگي نژادي برايشان . آوردند وجود ه مشترك را بيو فرهنگ شدند نزديك
حتّي ; بعد از گذشِت قرون، همواره روابطشان محفوظ باشد اي گرديده تا انگيزه

  و اشكانيان) .م .ق ٥٥٠-٣٣٠(هخامنشيان . نيابد آنها راه هاي سياسي هم دردگرگوني
. شاهان هند روابط نزديكي داشتند با) .م .ق ٦٥١-٦٢٦ (و ساسانيان) .م .ق ٦٢٥-٥٥١(

نواحي شمال ) .م .ق ٥٢١-٤٨٦(و داريوش بزرگ .) م .ق ٥٥٩-٥٢١(كوروش اعظم 
رخان هندي، اين دوره را ؤمرده و مممالك خود ش را جزو) كابل و الهور(غربي هند 

 .اند كرده گذاري نام» زردشتي ةدور«نام  به

 :اند  روابط هند و ايران گفتهةوزير فقيد هند، پانديت جواهرلعل نهرو دربار

 و در طول تاريخ هيچ …رسد دورترين زمانهاي قديم مي روابط هند و ايران به”
تر از  ي نزديكتر و ارتباطي پيوستها توان يافت كه اصل و ريشه كشوري را نمي دو

  .“دو كشور هند و ايران داشته باشند مردم

                                                   
  .استاديار بخش فارسي دانشگاه دهلي  ∗

 



  ٧٤  قند پارسي

  

  ايراناوستاي هند يادي از ايران و در ِرگ ِودايدر كتابهاي مقدس هر دو قوم يعني 
. ندا كشور هند اشارت شده و زبان اوستا و سانسكريت، هر دو از يك ريشه برآمده به

 نيز دانشمندان و هنرمنداِن دانش; ر اقيانوس هند داير بودراني مياِن هند و ايران د كشتي
ايران برده و  هند رفت و آمد داشته و كتابهاي هند را به همواره به) ايراني(دوست 
  .اند زبان پهلوي پوشانده لباس

 اي را كه از هند رخ معروف يوناني است، مقدار خراج ساليانهؤهرودوت كه م
 بوده) اسكناس آن زمان(تذكّر شده و آن ششصد قنطار رسيد، م  داريوش ميةخزان به

  .حتّي سپاهيان هند در ايران مأمور خدمت بودند. است
استاد مصطفوي روابط كهنسال هند و ايران را از ديدگاه خط مشترك يادكرده، 

 :اند نوشته

  يكي ديگر از داليل وجود روابط كهنسال ميان ايران و هند در١خط خورشتي"
 خ است كه اصلي ايراني و آرامي داشته و هنديها پيش از ميالد آن رادرازاي تاري

 اي تر از همه اينكه طايفه جالب. اند اقتباس كرده و با مختصر تغييري بكاربرده
گويشي از  ميان اراضي مرتفع بلوچستان وجود دارد كه با  در٢نام براهويي به

  .٤“گويند ن مي سخ،يعني زبان مردم جنوب هندوستان، ٣دراويديانة ريش
 نجوم هاي رياضي، طب، فلسفه و هاي پس از اسالم روابط هند و ايران در زمينه در دوره

اصطالحات  چنانكه بوعلي سينا، زكرياي رازي و ديگر ايرانيان نيز; برقرار بوده است
بزرگترين  ترين و قديم. اند كرده متداول در زبان هنديان را در آثار خودشان حفظ

                                                   
1. Kharoshti. 
2. Brahuis. 

 اي قلمي و اي بلند و بيني كنند، قامتي متوسط و پيشاني نژادي هستند كه در جنوب هند زندگي مي  .3
آن  ارند كه ميليونها تن بهموهاي سياه و مجعد و لبهاي كلفت و پوستي تيره و زباني خاص خود د

  .اند  نجسها ذكر كردهة نژاد آنان را طبقاءمحقّقين هند منش. گويند سخن مي زبان
  .٢٢٦ م، ص ١٩٩٣ تحقيقات فارسي، دانشگاه دهلي، ةنقل مجلّ  آقاي محمد تفضّلي بهة، ترجمكشِف هند  .4
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كتابهاي  از ـ آثارالباقيه عن القرون الخاليهيران، ابوريحان بيروني در كتاب هندشناس ا
 ةترجم به  يا از موضوعهاي يادشده سخن گفته ياـ علمي و فنّي و دانشهاي هنديان

 وي در مستندترين كتاب، ماللهند كتاب تحقيق. هاي آنان پرداخته است كتب و رساله

، ١غزنوي ران معروف ايران مثل سناييسخنو. گردد  هندشناسي محسوب ميةزمين
روابط هند  اند كه نمايانگر ميان گذاشته سخناني در ٣و اسدي طوسي ٢منوچهري دامغاني

طاووس در  تخت اي نيز اسدي طوسي جاي ديگر از شهرت افسانه. باشد و ايران مي
 ةسوي مهاراج را كه چگونه از» بهو«كند و همچنين داستان پهلواني  هند حكايت مي

كند و از  مي  نقل،هند، حاكم سرانديپ گرديد و بعداً بناي ياغيگري را با او گذاشت
بسياري از  طوري كه پس از چندي به; گويد هنديان و توصيفهاي هند داستانها باز مي

  .٤زبان فارسي برگردانيده شد كتب هنديان به
قاً از طريق زبان توان دقي حق اين است كه تعلّق و روابط اين دو كشور ديرينه را مي

الهور  هشتصد سال قبل غزنوياِن ايران پايتخت خود را از غزنين به. داد آن تشخيص

                                                   
  :سنايي گفته است  .1

  بهلنكن  سير خوردن ترا ز  لنكت گر ترا كند فربه
  . هنديانةيعني در زماِن قديم روز

  :منوچهري گفته است  .2
   تا هندوان دارند لنكهناالّ   تا مؤمنان دارند روزهاالّ

 معناي ، تأليف مولوي سيد احمد دهلوي هم بهفرهنِگ آصفيهدر » لنكن «ةتذكّر است كه واژ الزم به
  كار رفته است روزه به

  :سدي طوسي گفته استا  .3
  سال وزين مه بس افتد هم ايدر به  ست اين كه خوانند والكه آن ماهي ا

  .توان ديد مي» مانك شبد كوش «فرهنگ هنديدر » وال«تلفّظ   را بهWhaleماهي 
    :نامه آمده است در گرشاسب  .4

ام ن مهراج  د  هن ر  ود د ب   هر جاي گسترده كام بزرگي به  شهي 
 …هشهر سرانديپ شا دستش به ز  بهو نام خويشي بدش در سپاه  

رود  كمك شاه هندوستان مي دستور شاه ايران به تذكّر است كه در اين داستان، گرشاسب به الزم به
  .٢٤٨م، ص  ١٩٩٣،  تحقيقات فارسيةمجلّ. بجنگند »بهوه «تا با
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 از ،قاره، نكتي الهوري شبه  منسوب بهگوِي دادند و نخستين سخنور پارسي انتقال
كرده و در الهور رحل اقامت   هجرت)هرالنّاءيعني شهر نكت از چاچ ماور(د زادگاه خو
در عصر طاهريان شعر رسمي دري از اوايل . نكتي الهوري معروف شد امن افكند و به
زودي سيستان و   ولي به،خراسان آغاز شد قرن هفتم ميالدي به/هجري قرن سوم

هفتم / هجري سوم و اوايل قرن چهارمسدةهر در اواخر لنّاءادر ماور گرگان و بعد از آن
  .ميالدي پخته گرديد

 كنند، از هاي ميانه گفتگو مي وضعيت هند باستان و سده ةبيشترين منابعي كه دربار
 اي بدين جانب شده نيز اشاره. نمايند وفور نعمتهاي گوناگون در اين سرزمين بحث مي

 هاي انساني را در اي بوده كه پيوسته گروه گونه است كه ثروتهاي مادي و معنوي هند به
  عوامل جاذبة دربار،ر هندي پژوهشگ،پراكاش. سوي خود كشانده است طول تاريخ به

 :گويد هند مي

 انسان.  پنجاب سرشار از منابع غذايي گياهي بودةهاي آبرفتي منطق جلگه”
توانست با زحمتي سبكتر و احتماالً با درگيري و خونريزي كمتر، روزي بهتر  مي
اي كه قرنها پيش  هجومها و شبيخونهاي قبيله. آورد فراوانتري براي خود فراهم و
دليل وجود امكانات زيستي  آمده، به يالد مسيح و پس از آن در هند پيشم از

 .١“در اين ديار بوده فراوان

  زبانهاي هند و ايراني
 شمار آن در سراسر اروپا و  زبان بشري كه اعضاي بيهاي مهم يكي از خانواده

   شدهپهناوري از آسيا، آمريكا و حتّي اقيانوسيه و افريقاي جنوبي پراكنده قسمت
  هند و«: نامهاي مختلف باشد كه به مي» هند و اروپايي« زباني ةخانواد ،است

                                                   
1. Prakash, B: Political and Social Movement in Ancient Punjab, p.23 & 75-76 
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خيلي » هند و ايراني«اقوام . نيز خوانده شده است» آريايي«و » ٢ژرمني و هند«، »١هيتي
همين دليل، نكات  بهقومهاي هند و اروپايي از يكديگر جدا شدند و  ديرتر از ديگر

زبان، اساطير، : هاي فرهنگي و اجتماعي نظير قوم در زمينهاين دو  مشابه و مشترك ميان
پس بدين . طرز بارزي بيش از ديگر اقوام هند و اروپايي است به عقايد، آداب و رسوم

زباني است كه ميان نياكاِن هند و ايران مشترك بوده است و » ٣ايراني هند و«ترتيب زبان 
» زباِن هندي«و » زباِن ايراني «دو شاخه اصلي آيد به برمي همچنانكه از نام آن

 .شود مي تقسيم

 گذشت زمان و دخالت عوامل همراه با» كهن ايراني«و » كهن هندي«زبانهاي 
 توان گفت كه شوند و مي ها و شعبات متعددي تقسيم مي شاخه يك به اجتماعي، هر

 شمار ي بههاي زبانهاي هند و اروپاي ترين شاخه زبانها و گويشهاي ايراني يكي از متنوع
 روند و در مطالعات نمي كار صورت زنده به  باستان و ميانه بهةزبانهاي دور. رود مي

                                                   
روند كه چندين قرن در سراسر  شمار مي هاي هند و اروپايي به هاقوام هيتي يكي از شاخ: هيتي  .1

 پيش از ميالد، دولت ايشان بر اثر ١٢٠٠صغير حكم فرمايي داشتند و در حدود سالهاي  آسياي
 اسناد و مدارك بازمانده از اين زبان كه خود قديمترين ةقسمت عمد. ميان رفت ديگر از هجوم اقوام

شناسي  نهاي هند و اروپايي است، در آغاز قرن بيستم در كاوشهاي باستانبازمانده از زبا هاي نمونه
  ).٣٠، ص تاريخ زبان فارسي. (دست آمده است تري مشرق آنكارا بهيكيلوم ١٥٠در  بغازكوي واقع

 تاريخ زبان. (شود صورت اصلي زبان آلماني و زبانهاي خويشاوند آن بدين نام خوانده مي: ژرمني  .2
  ).٣٠، ص فارسي

 ةدو شاخ از شاخه زبانهاي هند و اروپايي كه خود به: (Indo-Aryan Language)هند و آريايي   .3
زباِن  قديمترين اسناد به. شود، آثاري بس كهن دردست است و هندي تقسيم مي  هند و ايراني ايرانِي

بدان » ِوداهاي  سروده«زبان سانسكريت نوشته شده است و  است كه به» ِودا «هاي  متن،هندي باستان
ترين كتاب  كهن. معني عاميانه است به» پراكريت«است و در مقابل آن  زبان است و زباِن فصيح

براي زبان سانسكريت » گرهي پاني«چهارم قبل از ميالد توسط   صرف و نحو در قرنةجهان دربار
. وستايي استزبانهاي فارسي باستان و ا: ايراني با مدارك هاي زباِن تدوين شد و قديمترين شاخه

  ).٣٠، ص تاريخ زبان فارسي(



  ٧٨  قند پارسي

  

توان گفت كه زبانهاي آن دو  شود و مي صورت مكتوب از آنها استفاده مي تاريخي به
 .اند شده» خاموش«يا » مرده «دوره

  روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات
اصوالً  . تاريخي طوالني برخوردار استة مردم هند و ايران از سابقپيوندهاي زباني بين

رواج  حق اين است كه. دارند) از خانواده هند و آريايي(هاي مشتركي  هر دو زبان ريشه
در   محمود غزنويةوسيل زبان فارسي بيشتر در اثر مهاجرتها و از هنگام تسخير هند به

 ،هند هاي ايراني به ول و مهاجرت گروهاين سرزمين رواج، و سپس در اثر حمله مغ
 غزنين ميالدي، وقتي غوريان به ١١٦٢ در سال .١دامنه رواج آن گسترش بيشتري يافت

 الهور و پنجاب فراركردند و ايشان هم كردند، بازماندگان دودمان غزنوي به حمله
 سهم خودشان در پراكندن زبان و ادب فارسي و مستحكم گردانيدن روابط هند و به

 .نقش مهمي را ايفا نمودند ايران

 سپاهيان محمود غزنوي وارد هند شد و زبان فارسي حدوداً هزار سال پيش با
 همواره گسترش پيداكرد و اكثر دولتمردان، دانشمندان، علما، فقها، ادبا، روحانيان،

 ودانان، معماران  طبيبان، لشكريان، محاسبان، خطّاطان، خوشنويسان، نقّاشان، موسيقي
 بدين علّت آنها زبان فارسي و فرهنگ ايران. ٢اند  فارسي زبان بوده،ذوق و هنر حتّي اهل

 زمين را آموختند و روابط هند و ايران را از ديدگاه زبان و ادبيات غني ساختند و
  . پادشاهان مغول بهترين شاهد آن استجالبخشيدند كه درباِر

 ،چاپ رسيد  بهتحقيقات فارسي ةمجلّ خود كه در ة مقالاستاد مصطفوي تحِت
 :گفته ايشان بنا به; گيري جالبي را اخذ نمودند نتيجه

 هاي سروده تجلّي زبان و ادب و فرهنگ فارسي در سرزمين هند منحصر به"
 هاي فارسي تأليف نامه ها و كتابهاي تاريخ و لغت كه شرح تذكره; شاعران نبود

                                                   
  .١٣-٧، ص .ش ه ١٣٥٥، تهران، گوياِن هند و سند پارسي:  هرومل،سدارنگاني  .1
  .٢٢٨م، ص  ١٩٩٣، دانشگاه دهلي،  تحقيقات فارسيةمجلّ  .2
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،  استعمار انگلستان و فارسي ستيزي آنو اگر; يافته از سوي هنديان را كتابها بايد
  رواج فرهنگ اسالمي وةبرد و جلو ميان نمي داني را از نويسي و فارسي فارسي

گرفت و راه را بر ورود تمدن و   هند و پاكستان نميةقار ايراني را در شبه
 نابسامانيهاي امروز بست، بدون شك ديرپاي ايران و اسالم در آنجا نمي فرهنگ

  .١“گرديد  پهناور را سبب نميةطقمن اين
 االسالم ةقب دِر شرقي مسجد ة هند كتيبةقار اهم مظهر زبان فارسي در شبه

سال  الدين ايبك به دست قطب فتح دهلي به بااست كه همزمان ) االسالم قوت(
 هاي بسياري بر قصرهاي تنها اين كتيبه، بلكه كتيبه نه.  نگاشته شده است.م ١١٩٣/ه ٥٨٩
ت طين و اماكن مقدس و عمومي هند نقش بسته است و شاهد گسترش و مقبوليسال
هاي  همچنين رواج و تأثير پديده. ٢باشد فارسي در درازاي قرون و اعصار هند مي زبان

 تصوف و فلسفه، معماري و موسيقي، نقّاشي و صنايع ظريفه ةهنِر ايران در زمين ذوق و
 ةوسيل  هند و پاكستان بهةقار ايران در سرتاسر شبههاي  آداب و رسوم و انديشه و حتّي
  .باشند ادبيات فارسي مرقوم گرديده است كه شاهد آن، احجار اين سرزمين مي زبان و

 زبان و ادبيات فارسي كه نقش مهمي را در برقراركردن روابط ةتاريخچ اگر ما به
  .٣صراً چنين خواهد بود در دوران سالطين مملوك بررسي كنيم، مخت،و ايران دارد هند
  علما و فقها و صوفيان و شعرا و:).م ١٢٠٦-١٠/ه ٦٠٢-٧( ايبك  الدين قطب -١

 :اند  چنين،رخاني كه در عهد سلطان ايبك روابط هند و ايران را مستحكم ساختندؤم
  .است  يادشدهااللباب لبابشاعر معروف دوراِن ايبك كه از او در : الدين اوشياءبه

  .شاعر درباِر ايبك بوده است: ينالد جمال
 القاضي االمام حميدالدين«نام  او را بهبخارايي شاعر دربار و عوفي : حميدالدين قاضي
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  ٨٠  قند پارسي

  

  .يادكرده است» افتخاراالفاضل علي بن عمر المحمودي
  .المآثر تاجمورخ نامدار و مؤلّف تاريخ : حسن نظامي نيشابوري

 هايي از زمان  كه در آن شجرهبحراالنساب ةسالعالم روزگار و مؤلّف ر: مدبر خرف
  .تا عهد خويش متذكّر است، )ص( حضرت محمد،پيغمبر

  .عالم و محدث زمان خود بوده است: امام صغاني
، پرور بود و علما، فقها  سلطان دانش:).م ١٢١٠-٢٨/ه ٦٠٧-٢٥( قباچه ناصرالدين -٢

  : عبارتند ازنويسان عهد وي رخان، خطّاطان و تذكرهؤشعرا، م
  : بخاراييقول عوفي خطّاط نامبرده كه به: الدين محمد بلخي شمس

  .“مقله است بواب و ابن از ابن وي در فن خطّاطي بهتر”
  :االلباب لبابقول صاحب  شاعر ممتاز و به: فضلي ملتاني

  .“پسنديده بود قباچه اشعار وي را”
» فخرالشعرا«وي لقب  بهرايي بخا عوفي  كهدست شاعر چيره: لدين سجزيءاضيا

 ة كه تاريخ معتبر دورناصري طبقاتمؤلّف : الدين سراج جوزجاني منهاج .داده است
  .هند است مملوك

 االلباب و اثر ديگر وي  لباب فارسِيةلين تذكرمؤلّف او: عوفي محمد ١سديدالدين
 .ت معروف اسالروايات لوامع الحكايات و جوامعنام  به

 خاصّية صوفيان و عرفا عالق  وي به:).م ١٢١٠-٣٦/ه ٦٠٧-٣٣( التتمش  نالدي شمس -٣
مراجعت  هند هر بهلنّاءا، از ماورندا  وي نسبت داده شدهةدور شعرايي كه به. داشت

  :كرده بودند كه چند تن از آنها عبارتند از
 هند مهاجرت كرده و از وي از خراسان به: ناصري خواجه ابونصر متخلّص به

  . شيخ ابوسعيد ابوالخير بودةخانواد
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٨١

  

   .دهلي مهاجرت كرده بود شاعري كه از سمرقند به: امير روحاني
   . كالمش سهل و روان بوده استكهشاعر عهد التتمش : الدين ريزه تاج
 ترجمه راكه زبان فارسي   غزالي به علوم الديناءاحيمترجم : جاجرمي مؤيد

 .الدين التتمش معنون كرده بود شمس به

،  دربار او آن شكوه گذشته را نداشت:).م ١٢٣٦/ه ٦٣٣-٤( شاه فيروز  الدين ركن -٤
 الدين الدين ريزه، اشعار امير خسرو دهلوي و شهاب ولي در عين حال قصايد تاج
شعراي   عبدالقادر بدايوني علّت غيرمعروف شدناملّ. مهمره در اين دوره نمود دارد

 :تاين دوران را چنين تذكّر داده اس

 وجود اين دو اند، اما با در آن عهد اگرچه شعراي ديگر صاحب دواوين بوده”
 :آيد ذكر آنها خوش نمي] يعني امير خسرو دهلوي و حسن سجزي [،بزرگوار

 ١“ها عدم است چون آفتاب برآيد ستاره

  پادشاه بزرگ و عاقل و عادل و كريم و:).م ١٢٣٦-٤٠/ه ٦٣٤-٧( رضيه سلطانه -٥
در عهد . لين خانم سلطاِن حكمران دهلي بودوي او.  لشكركش بودپرور و رعيت
  :شد دو اسم ديده مي وي

   .عالم روزگار و مجاهد وقت بوده است: نصيرالدين ايتم بالرامي
  . استشاعر عهد سلطانه رضيه بوده: مير امام ناصر

 ه ويبعد از سلطانه رضي :).م ١٢٤٠-٤٢/ه ٦٣٧-٩(  شاه بهرام معزالدين سلطان -٦
 الدين واعظ و بعد از در عهد وي موالنا منهاج. سلطان دهلي شد كه برادر رضيه بود

 وي. وب تركماني عقيدت داشتحضرت اي آن قاضي شده بود و همچنين سلطان با
 .٢وي ارادِت خاصّي داشت صوفي بود مگر سلطان به
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  ٨٢  قند پارسي

  

.): م ١٢٤١-٥/ه ٦٣٩-٤٤(شاه  الدين فيروز  بن ركنلدين مسعود شاهءاعال سلطان -٧
 هيچ وجه عهد وي به. چهار سال بر تخت دهلي حكومت كرده بود وي نزديك به

  .شده است عظمت نبود و تنها نابغه آن روزگار موالنا منهاج شمرده مي با
 وي.  وي درويش نژاد بود:).م ١٢٤٦-٦٥/ه ٦٤٤-٦٤ (سلطان ناصرالدين محمود -٨

   :ته استش، فرشته نومشايخ عهد خويش روابط صميمانه داشت با
  .“دوست داشتي صلحا و علما را”

  :االسرار آمدهةآدر مر
   .“بود شكر اعتقاد تمام خدمت گنج وي را به”

 تكميل رساند و ناصري را به الدين سراج طبقاِت در همين دوران قاضي منهاج
  .هجري در خدمت سلطان ناصرالدين محمود گذاشت ٦٥٨سال  در

 اسم.  عهد سلطان ناصرالدين محمود بودانترين شاعر معروفعميد سنامي يكي از 
. عميد در قصايد خود سبك انوري را تقليد نموده است. كاملش امير فخرالدين بود

 در عهد وي شيخ عمادالدين، قاضي. سروده استرا دو  هر، عميد غزل و هزل
الدين،  قطب موالناالدين بسطامي و  الدين بهرايچي، جمال الدين كاشاني، شمس جالل

 .١شوند علماي آن دوره محسوب مي

 صوفيان زمان ارادت و  وي با:).م ١٢٦٦-٨٧/ه ٤٦٤-٨٦ (الدين بلبن سلطان غياث -٩
 داده شكر عقيدِت بيشتري را نشان حضرت بابا فريدالدين گنج وي با. مودت داشت

 :مثل; ياد بودندديگر سالطين ز  علماي وقت با مقايسه به، ولي در زمان بلبن،است
 الدين ابوبكر، موالنا الدين عبدالعزيز، شيخ سراج الدين محمود، نجم موالنا برهان

، خوارزمي الدين الدين زاهد، موالنا شمس الدين بزّاز، قاضي كمال الدين، موالنا برهان شرف
بلبن الدين  غياث شاعر معروف دوره. غيره معروف بودند موالنا فخرالدين ماقله و
  .باشد امير خسرو دهلوي مي
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٨٣

  

 استراحت  وي بيشتر در عيش و:).م ١٢٨٧-٩٠/ه ٦٨٦-٨( كيقباد معزالدين سلطان -١٠
حق اين  .دست و شهير بود بسربرد و در اين عهد امير خسرو دهلوي شاعر چيره
شاعري ديگر  الشعرا، وجود است كه خسرو نابغه روزگار بود و در محضر آن ملك

  .معناست بي
 گيري  نتيجه»١اولين شعراي فارسي هند«نامه دكتراي خود  كتر اقبال حسين در پاياند

 :كرده و نوشته است

 ولي موضوعات قصايد ،ابوالفرج روني در قصايد فارسي، تقليد انوري كرده"
همچنين شاعر برجسته حبسيات . نمايانگر روابط هند و ايران بوده است وي
العاده محسوب و مناظرات  ان شاعر فوقتو  را ميـ سلمان سعد مسعود ـ

اين هر سه شاعر در الهور . كرد توان با اسدي طوسي مقايسه مي عميدالدين را
 .“روابط هند و ايران شده است اي به در ادبيات آنها اشاره اند و كرده زندگي

 :الدين ريزه گفته است  تاجةدربار

  قلي خان هدايت اشتباهاً رضاالفصحاي مجمعاوحدي و   تقيالعاشقين عرفات”
  ولي آنها نتوانستند كه اشعار،اند كرده الدين ريزه نقل نام تاج شعري از انوري به
 اين علّت كه آنها تحت تأثير يكديگر به; كنند ريزه مقايسه انوري را با ابياِت تاج

 .٢“قرارداشتند

 ي كار،ات ادبيبدين سبب، روابط هند و ايران از ديدگاِه زبان و ادبيات و تأثير
  .است تحقيقي

 :اند الزمان فروزانفر در كتاب سخن و سخنوران نوشته استاد بديع

 د مسعود سعد سلمان همان شهر الهور و اظهار ميل و اشتياقمنشأ و مولّ”
 .“مسعود بدان واليت، بهترين دليل است

                                                   
1. Iqbal Husain, Dr: Early Persian Poets of India (421-679 A.H.), Patna University, 

1937. 
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  ٨٤  قند پارسي

  

 دندا جرجان نسبت استاد توضيحي روشن داده و نيز گفته است كه مسعود را به
 :چنان كه از اشعارش هويداست; اشتباه است

 نيشابور  لهاور و من به  نگار من به مرا كه گويد گلي دوست عيد فرخ باد
  :يا جاي ديگر

  دختر خرد دارم و پسري
 خويش و از پيوند سي چهل تن ز

  بوم هندوستان با دو خواهر به
 بسته در راحت تو جان و روان

 عوفي االلباب لباب: هاي شعرا همچون شتر تذكرهذكر خير مسعود سعد سلمان در بي
 الشعراي رياض امين رازي، اقليم هفت دولت شاه سمرقندي، الشعرايةرتذك، بخارايي

 الفصحاي مجمع لطف علي بيگ آذر، آذر ةآتشكد داغستاني، ةقلي خان وال علي
 . تقي اوحدي گنجانيده شده استالعاشقين عرفاتخان هدايت،  قلي رضا

 .آيد حساب مي گوي زمان متقدمين به ين مهمره يكي از شعراي فارسيالد شهاب

  : شعر وي بررسي كرده، نوشته استة دربارالكمال ةرغ ةخسرو در ديباچ امير
 الدين بخاري هر يكي بستان علم را بلبلياءالدين مهمره و موالنا به موالنا شهاب”

  .١“اند بوده
هند  به) .م ٩٩٨-١٠٣٠/ه ٤٢١-٣٨٩-٤٢١(زبان فارسي با سلطنت محمود غزنوي 

شد و در زمان بعد پيشرفت كرد و رواج يافت و پايتخت زبان فارسي از غزني  وارد
در آغاز، شعراي معروف مثل نكتي الهوري، ابوالفرج روني و . انتقال يافت الهور به

نيز در همين . اند ترين شعراي فارسي زبان منسوب شده سلمان درخشنده مسعود سعد
داتا  دست سيد علي هجويري معروف به  بهالمحجوب كشفكتاب تصوف  لينصر اوع

  .الهوري در هند تأليف گرديده است گنج بخش
 خواجه: عنوان مثال به; هند وارد شدند دوران سالطين غور، صوفيان مهاجر به در
 طيندر عصر سال. هند مراجعت كرد الدين چشتي اجميري از ايراِن آن زمان به معين
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٨٥

  

 الدين و الدين، ملك تاج شعراي معروف شهاب) .م ١٢٠٦-٨٧/ه ٦٠٢-٦٨(مملوك 
  .الدين خراساني بودند سراج

 سالطين مملوك و خلجيها و تُغلقها بر صحنه زبان و ادبيات ةدر اواخر سلط
متولّد شد و ) .م ١٢٦٣-١٣٢٥/ه ٦٢١-٧٢٥(شاعر با عظمت امير خسرو دهلوي ، فارسي

را هم تحت تأثير خود ) ايران( بلكه ماوراي هند ،تنها هند شعري نههاي  زمزمه با
در همين عصر . ناميدند كه كثيرالتصانيف بود» هند طوطي«خسرو دهلوي را . قرارداد

خسرو و  آمد و وي معاصر امير دنيا حسن سجزي به الدين معروف به نجم امير
نيز . ناميده است» هند يسعد«بود و برني وي را ) عظيم رخؤم(برني  الديناءضي

اين عصِر . اند  شعراي معروف اين دوره محسوب شده،ظهير دهلوي بدرچاچ و قاضي
دوران سبك عراقي در هند و ايران رواج پيدا كرده بود كه  غزل بوده و در اين

اند و اين سبك  خسرو نماينده اين سبك در هند شمرده شده حسن سجزي و امير امير
  .است داشته در جنوب ايران رواج

  اولين فرهنگ،).م ١٢٩٦-١٣٢٤/ه ٦٩٥-٧٢٥(لدين خلجي ءادر عهد سلطان عال
  .نموده، نوشته شده است قواس آن را تأليف  كه فخرقواسنام  فارسي به

 هند پاشيده ةشيراز) .م ١٤١٤- ١٥٢٦/ه  ٨١٧- ٩٣٢(در دوران سيدها و لوديها 
ي حسن اتّفاق بود كه در همان  ول،گراييد بود كاستي  به ت فارسي رواهمي شد و

ثل فيروزشاه بهمني، يوسف عادلشاه و ملّ دوران در جنوب ا حيدر هند حاكماني ِم
يوسف بن احمد عثمان نثار نامي و قاضي . زبان فارسي شدند اصفهاني سرپرست

، ابراهيمي فرهنگالدين فاروقي مؤلّف  ابراهيم قوام  والفضال اَداتخان مؤلّف 
 حسين واعظ كاشفي ادر همين عصر ملّ. كردند رسي را در هند روشنشمع زباِن فا

حال افتخار زباِن   نمود كه تا به را تأليف هند آمد و كتابهايي   بهسهيلي  انوارمؤلّف 
  .باشد فارسي مي



  ٨٦  قند پارسي

  

  وي شاعر تركي و:).م ١٥٢٦-٣٠/ه ٩٣٢-٧(ظهيرالدين محمد بابر پادشاه تيموري 
رخ ؤ است كه در آن، هند را از ديدگاه يك سياح و مبابري تزكفارسي بود و مؤلّف 

  .زبان تركي گنجانيده است و احساسات خود را در همين كتاب به ديده
و   زبان فارسي تنها زباِن دربار نبود، بلكه زبان انديشه،هند) ميانه(در قرون وسطاي 

 خاصّي را ايفا سهم  فردوسيةشاهنامدر هند . فكر علما و دانشمندان آن زمان بوده است
 چنانكه فردوسي، عجم را; اند نموده است كه اكثر شعراي هند، از فردوسي تقليد كرده
  :گويد در همين زباِن فكر و انديشه زنده كرده است و خود مي

 عجم زنده كردم بدين پارسي بسي رنج بردم در اين سال سي
 را  فردوسيةنامشاهاكثر سالطين هند و پادشاهان اين سرزمين پهناور و بزرگ، 

 هند و ايران ة خود روابط صميمانةشاهنامچنانكه فردوسي در ; اند تحسين قرارداده مورد
. نموده است وي ماجراي حكيم برزويه را هم در اين شاهنامه ثبت. يادآور شده است را

 هاي هند مضبوط ها و كتابخانه ترين شاهكار رزميه، در موزه هاي خطّي اين عظيم نسخه
  .شود نگهداري مياست و 

 كه در شاهنامه مهمترين و قديمترين نسخه خطّي ةاستاد مجتبي مينوي دربار
 :جهان وجود دارد گفته است سرتاسر

 .١“ كاما انستيتو مضبوط استة در كتابخانشاهنامهقديمترين نسخه خطّي ”

 از فورت وليم كالج  فردوسيةشاهنامهند اين افتخار را دارد كه اولين بار 
چاپ و انتشار رسانده   به.م ١٨١١/ه ١٢٢٦را در سال  ٢المبتن. ام.نظر پي زير )كتهكل(

  .٣است

                                                   
ة نيز در كتابخان; باشد  نقّاشي مي٤٥فيروز پيشتونجي بلسر است و داراي   خطّي متعلّق بهةاين نسخ  .1

  . مضبوط است(Library of K.R. Cama Institute, Bombay) بئيكاما بم
2. P.M. Lambton. 

دكتر شريف حسين قاسمي، ة ، مقدمهندوستاني فارسي ادب :يد امير حسن س]پرفسور[ ،عابدي  .3
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 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٨٧

  

لي شد بين نقش طوري كه پ  به،پيداكرد  در هند رواجشاهنامهپيروي و تقليد از 
 ايران را ةكنند و رزمي آن افتخار مي گرديده كه هنديها به و روايت; هند و ايران روابط

  .اند قرارداده جهاني ةرزمي شاهكار
  /ه ٧٢٦(احتسان  تاج و ملقّب به محمد صدر علي احمد حسن دبير مخاطب به

  راجا كشور گير و شاهزادهة را نگاشته و در آن قصّاالنس بساتين مثنوي ،)م ١٣٢٥-٦
 كرده و  را مطرحنامه طوطيلدين نخشبي روايت ءاضيا. كرده است آرا را بيان ملك

.) م ١٢٥١-١٣٨٨/ه ٧٢٥-٩٠(شاه   دوران سلطان فيروزعبدالعزيز شمس بهانوري در
 همچنين. كرده است  ترجمهباراهيعنوان  زبان فارسي به  را به١ميهر وراه ،امر سلطان به

 ا ر٢هوترا ِسلي) .م ١٤٢١-٣٥/ه ٨٢٥-٣٨( بن سفي در عهد احمد شاه بهمني هللاعبدا
  .زبان فارسي ترجمه نموده است به

 كنيم، ممكن است كه الي دهلي در زمان التتمش را منظماگر فهرستي از علما و فض
  ولي وي عالمي بوده است كه در دوران سلطنت وي،تعداد آنها از صد متجاوز باشد

ة وي رابط االدين ب  جمالا عمادالدين، ملّاقاضي حميدالدين ناگوري، ملّ:  مثل،صوفيان
) ت سال وزير بغداد بوده اس٣٠كه حدوداً (همچنين فخرالملك عطايي . داشتند قرابت

 وقتي چنگيز خان آسياي. وزارت برگزيده بود  التتمش آمده و سلطان وي را بهدرباِر به
  و فضالي ايران زمينةا علما، فقها، صوفيان، قض،ميانه را مورِد تاخت و تاراج قرارداد

 دهلي  بهدر اين ميان امير روحاني هم بوده است كه از بخارا. هند مهاجرت نمودند به
  :كرد و براي فتوحاِت التتمش شعري سروده است هجرت

  اهل سما بر و جبرئيل امين خبر به
 

  ٣الدين فتحنامه سلطان عهد شمس ز

                                                   
  .كتاب در زبان سانسكريت  .1
  .همان  .2
، . م١٨٨٤، كانپور، تاريخ فرشته:  استرآبادياسم احمد بن غالم علي هندوشاهفرشته گجراتي، محمد ق  .3

  .٦٧ ، ص١ج 



  ٨٨  قند پارسي

  

 هند نوشته است كه حدوداً پانزده شاهزاده از فرشته در ضمن مهاجرت ايرانيان به
 الدين بلبن ان غياثهر، خراسان، عراق، فارس و روم در پناه سلطالنّاءتركستان، ماور

 ه تهيه نمودهنشده بودند و بلبن براي هر كدامشان جاگيري جدا و وظايف شاها جمع
 :بود، در تاريخ فرشته آمده است

زبده و نخبه و خالصه عالم از اصحاب سيف و قلم و سازنده و خواننده و ”
شده  هنر كه در ربع مسكون عديل و نظير نداشتند، در درگاه بلبن جمع ارباب

  .١“دادند درگاه او را بر درگاه محمودي و سنجري ترجيح مي بودند و
  ولي،كرده بود شيخ سعدي را دعوت] پسر بلبن و حاكم ملتان[شاهزاده محمد 

 اين دعوت نمايانگر روابط هند و. عذر ناتواني او را معذور داشت سعدي به
  .٢باشد ايران از ديدگاه زبان و ادبيات فارسي مي

 ترين عهد  درخشان،).م ١٢٩٠-٩٥/ه ٦٨٩-٩٥(الدين فيروزشاه خلجي  لعهد جال
، الدين عراقي، خواجه حسن حضرت امير خسرو، تاج. شود ادبيات فارسي محسوب مي

 كمال آن زمان غيره، فضال و اهِل مؤيد جاجرمي، مؤيد ديوانه، امير ارسالن كالمي و
  .آمدند شمار مي الدين فيروزشاه خلجي به بودند و ندماي جالل

هاي   يكي از مهمترين دوره،).م ١٢٩٠-١٣٢٠/ه ٦٩٠-٧٢٠( خلجيان هند ةدور
با ورود مسلمانها در هند و تثبيت فرمانروايي آنها، . باشد قاره مي مسلمانان شبه تاريخ
اساس اين . توان آن را فرهنگ اسالمي هند ناميد جود آمد كه مي اي به تازه فرهنگ

 اما شامل عناصر ايراني و تركي و بومي و در بعضي موارد ،م بودمباني اسال فرهنگ بر
  .٣هندويي نيز بوده است عناصر

                                                   
، . م١٨٨٤، كانپور، تاريخ فرشته:  استرآباديفرشته گجراتي، محمد قاسم احمد بن غالم علي هندوشاه  .1

  .٧٥، ص ١ج 
  .٢٢٥ ص م، ١٩٦١،  بابر تكةحملي محمد قاسم س :نياز فتحپوري  .2
  .١٠م، ص ١٩٧٩، انجمن فارسي، دهلي،  خلجيانةتاريخ ادبيات فارسي در دور :نرگس ]دكتر[، جهان  .3
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 حتّي ،علماي هندي سواد بود، اما دربار او پر از فضال و الدين خلجي كمءعال
 :است شاهي نوشته الدين برني در تاريخ فيروزاءضي. ايراني هم بوده است

آنچنان استادان كه ; لملك دهلي علمايي بودنددر تمامي عصر عاليي در دارا”
 وقت و در بخارا و سمرقند و بغداد و مصر و روم و خوارزم و ةيكي عالم هر

علمي كه  تبريز و اصفهان و ري و در ربع مسكون نباشد و در هر دمشق و
منقوالت و معقوالت و تفسير و فقه و اصول و اصول دين و نحو  كنند از فرض

 بعضي از …معاني و بديع و بيان و كالم و منطق موي شكافتند و لفظ و لغت و
 .“ غزالي و رازي رسيده بودندةدرج علم و كماالت علوم به استادان در فنون

 وي بعد از اين عبارت، اسامي چهل و شش استاد برجسته آن دوره را اسم برده
 :است

  ،الدين سرباهي قاضي شرف  -٢  قاضي فخرالدين ناقله،  -١
  ،مالدين مقد موالنا تاج -٤  نصيرالدين غني، ناموال  -٣
  ،الدين بيانه قاضي مغيث  -٦  موالنا ظهيرالدين لنگ،  -٥
  ،الدين كالهي موالنا تاج  -٨  الدين سنامي، موالنا ركن  -٧
  ي،الدين كاشان قاضي محي  -١٠  موالنا ظهيرالدين بهكري،  -٩

  ،الدين پايلي يهموالنا وج  -١٢  ،١الدين كولي موالنا كمال  -١١
  ،الدين كالهي موالنا نظام  -١٤  الدين قابيني، موالنا منهاج  -١٣
  ،موالنا نذيرالدين صابولي  -١٦  ،٢اي موالنا نصيرالدين كره  -١٥
  ،موالنا حميدالدين مخلص  -١٨  موالنا حجت ملتاني قديم،  -١٧
  ،الدين جوهري موالنا كريم  -٢٠  لدين تاجر،ءاموالنا عال  -١٩
  ،٣موالنا افتخارالدين برني  -٢٢  الدين بهكري، موالنا برهان  -٢١

                                                   
  .اسم قديم شهر عليگره در ايالت اتّراپرادش كنوني هند: كول  .1
  .آباد در ايالت اتّراپرادش كنوني هند شهري بوده است نزديك اله: كره مانكپور  .2
  .راپرادش كنوني هند واقع استدر ايالت اتّحال  نام قديم شهر بلندشهر كه تا به: برن  .3
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  ،موالنا وحيدالدين ملهو  -٢٤  الدين سرخ، موالنا حسام  -٢٣
  ،الدين ابن شادي موالنا حسام  -٢٦  الدين كرك،الءموالنا ع  -٢٥
  ،الدين ملتاني موالنا شهاب  -٢٨  موالنا حميدالدين بنياني،  -٢٧
٢٩-  ين سقافل  -٣٠  ين هانسوي،موالنا فخرالدموالنا فخرالد،  
  ،الدين ناقله قاضي زين  -٣٢  الدين ستركي، موالنا صالح  -٣١
  ،الدين ساوي موالنا نجيب  -٣٤  الدين رازي، موالنا وجيه  -٣٣
  ،الدين ساوي موالنا نجيب  -٣٦  موالنا ميران ماريكله،  -٣٥
  ،گندمكموالنا صدرالدين   -٣٨  الدين قم، موالنا شمس  -٣٧
  ،الدين يحيي موالنا شمس  -٤٠  الدين الهوريالءموالنا ع  -٣٩
  ،موالنا صدرالدين تاوي  -٤٢  الدين كازروني، قاضي شمس  -٤١
  ،موالنا افتخارالدين رازي  -٤٤  الدين لوني، موالنا معين  -٤٣
 .١الدين انتشار موالنا نجم  -٤٦  موالنا معزالدين انديهني،  -٤٥

 :يدگاه زبان و ادبيات مختص بود خلجيان از دةدور

 . امير خسرو در تقليد نظامي گنجويةخمس )١

 كه اولين مثنوي) پتي مثنوي بوعلي شاه قلندر پاني (ةمثنوي مهم عرفاني در اين دور )٢
 .عرفاني در هند است

 تكميل  كه در همين دوره بهالفوايد افضل و فوايدالفواد: ملفوظات عرفا و متصوفه )٣
 .رسيد

 تأليف فخرالدين مبارك غزنوي، قواس فرهنگنام  نخستين كتاب لغت فارسي به )٤
 .در همين دوره نگاشته شد» قواس« معروف به

 اميرخسرو نمود، تربيت ادبيات فارسي هند ايفا الدين اوليا به بزرگترين سهمي كه نظام )٥
 .باشد و امير حسن سجزي مي

                                                   
  .١٢-٧ ص ، خلجيانةتاريخ ادبيات فارسي در دور : نرگس]دكتر[، جهان  .1
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 همين زبان. ي جهان و زبان دوم اسالم استترين زبانها زبان فارسي يكي از شيرين
 جهان و جهانيان شيرين است كه بسياري از آثار علمي و فرهنگي و عرفاني اسالم را به

 همين زبان است كه سراسر آسيا را زير سلطه و فرمانرواي قلبي خود; كرده است عرضه
 و همين زبان ;عالم بشريت داده همين زبان است كه پيام انسانيت به; درآورده است

 اتّحاد و اتّفاق بين مسلمانان و غيرمسلمانان ةترين وسيل مديدي محكم كه تا مدت است
  .١است بوده

هاي زندگاني مردم هند چنان تأثيري گذاشته كه   جنبهةزبان و فرهنگ ايران در هم
نيز ذخاير معنويي . شود حال مورِد بررسي و عالقه خاصّ پژوهشگران محسوب مي به تا
اند، ميراث پرارزش و سرمايه كالني در  نياكان ما در راه تحقيق آن فداكاريها نموده كه

  .آيد بشمارمي جهان
 در دوران.  كشمير از اهميت خاصّي برخوردار استةروابط هند و ايران در صحن

 با ايران) كشمير(سال روابط هند ) دويست و پنجاه (٢٥٠ سلطه سالطين نزديك به
  :رسد نظر مي  اگر علل روابط را بررسي كنيم، چنين به. بوده استبرقرار

 هاي سيزدهم و چهاردهم يعني در سده ـوقتي مغولها آسياي ميانه را ويران ساختند  -١
 از تركستان» بلبل شاه«الدين معروف به نام سيد شريف  آن موقع صوفيي بهـ ميالدي

 ٧٠٠د علي همداني با  كشمير مهاجرت نمود و همچنين مهاجرت امير سيةمنطق به
 و) .م ١٣٧٣-٨٩(الدين   سلطان قطبةتن پيروان و معتقدان وي در دور) هفتصد(

.  روابط هند و ايران سهم مهمي ايجاد نموده بودندةپسرش محمد همداني در زمين
  بلكه چون زبان فارسي زبان مادري آنها بوده است، در،اينان تنها صوفي نبوده
  .٢اند  مثبتي را ايفا نمودهگسترش زبان فارسي نقش

                                                   
  .٧٤، ص ٢، شمارة . م١٩٩١، انجمن فارسي، مجلّة تحقيقات فارسي، بياض  .1

2. Indo-Iranica, Calcutta, Vol. VII, September 1954, p.2. 



  ٩٢  قند پارسي

  

هرات، ر، هالنّاء كشمير علماي آن دوره با علماي ماورةبعد از گسترش اسالم در منطق -٢
آمد و  آنان باهم رفت و. اي داشتند مرو، سمرقند و بخارا روابط نزديك و صميمانه

شده  هم نزديك  صوفيان و علما كه بهةدانيم كه هم كردند و مي كسِب فيض مي
  . مشترك بين آنها زبان فارسي بوده استةبودند، وسيل

 نژاد بيشتر با كشمير روابط خاصّ الدين، ايرانيان و اكثر ايرانيان تُرك در دوران شهاب -٣
  .اي برقرار كرده بودند و دوستانه

 كشمير از زمان باستان، روابط تجارتي با ايران داشت و با كمك و مساعدت تاجران -٤
 خطّه كشمير راه بافي، ظروف و ديگر صنايع ظريفه از ايران و تركستان به اليايراني ق

  .پيدا كرده بود
 عنوان مثال شاهرخ ميرزا به. بين كشمير و ايران روابط سفارت برقرار بوده است -٥

 العابدين فرستاده بود و سلطان زين رايهداياي فراواني ب) .م ١٤٠٤-٤٧پسر تيمور (
. العابدين فرستاد زين  سلطاندرباِر  با كتابهاي فراوان بهبعد از آن، شش عالم

روابط ) .م ١٢٥٢-٦٧ هرالنّاءحاكم تيموري ماور(العابدين با ابوسعيد  همچنين زين
 .صميمانه داشت

ي با سلطان حسين مرزاي خراسان) م٨٧-١٤٧٢(هند در زمان سلطان حسن شاه 
 كديگر چنان پيوسته بود كه حافظبا ي حتّي روابط هند و ايران. روابط سفارتي داشت

 :شيرازي خط و خال كشمير زادگان را در شعر خود آورده است

  رقصند گويند و مي شعر حافظ شيراز مي به
  سيه چشماِن كشميري و تركان سمرقندي

 زبان فارسي، زبان رسمي و درباري) .م ١٣٨٩-١٤١٣(در زماِن سلطان سكندر 
 نام سلطان  به-رش زبان فارسي در كشميربراي گست-شناخته شد، ولي قرعه فال 

العابدين خورد، چنانكه وي زبان فارسي را زبان رسمي كشمير قرارداده بود و بعد  زين
الشعراي دربار  ملك. شد زبان فارسي انجام مي  دولتي و دربار بههايآن اكثر كار از
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است كه اكثر آنها قطب، آثاري بجا گذاشته   ملقّب به، حسين كشميرياملّ ،العابدين زين
  .است زباِن فارسي به

 زبان فارسي ترجمه  سانسكريت را بههايالعابدين كه بيشتر كتاب دارالترجمه زين
چنانكه ملّا احمد، عالم سانسكريت و فارسي بود و وي . شهرت فراواني داشت، نمود مي

  .را لباس فارسي پوشانيد) كلهن (ترنگني راجمهابهارت و  كتاب
در دوران سالطين هندو رايج » دبير و گنجوار«هاي   كشميري، واژهحتّي در زبان

كرده  است ولي بعد از دوراِن سالطين مسلمان كشمير، زبان فارسي بسيار پيشرفت دهبو
» ايراِن صغير«نام   كشمير را به،سبب همين اشتراكات به. آورد  را بوجودياشتراكات و

 .١دان ناميده

 ةقار يالدي خواندن و نوشتن زبان فارسي در شبهدر قرون پانزدهم و شانزدهم م
 چنانكه سلطان سكندر لودي، هندوان را ناچار; و پاكستان گسترش بيشتري يافت هند
در اين دو قرن، گسترش زبان و . آموختن و خواندن و نوشتن زبان فارسي نمود به

، تعداد شاهزادگان ارغون و ترخان مغولي. انگيز است فارسي در سند شگفت ادبيات
شاه حسين ارغون كه در شاعري . سند فراخواندند فضال و ادباي ايراني را به زيادي از

 هايي براي آموزش و تكميل فارسي در سرزمين هند نمود، مدرسه تخلّص مي» سپاهي«
، پرويز مهاجر: ، ترجمهتمدن و فرهنگ هند و ايرانتلخيص از پيوندهاي (كرد  تأسيس

، گوياِن هند و سند پارسي و ٣-١١، ص ١، شماره .ش ه ١٣٤٣سخن، دوره پانزدهم، 
هرلْوم ادسات فارسي مين هندوؤن كا حصّه، و ١٦٦-٧نگاني، ص رد ادبيدكتر سي ،

  ).هللاعبدا
  ارتباطيةداشت و وسيل قلم و علم رواج زبان فارسي در دربار و بين اقليت اهل

، زبانهاي محلّي و عاميانه راه پيداكردباز هم بعضي لغات آن در . هاي حاكمه بود گروه
 تسلّط مسلمانان مهاجر تا حدودي مردم بومي را تحت تأثير استانداردهاي زندگي آنها

                                                   
1. Indo-Iranica, Vol. VII, pp.3-6. 



  ٩٤  قند پارسي

  

 جمله نام بسياري از كاالها و وسايل زندگي و نيز عنوان مقررات اداري و از. قرارداد
  .يافت ردم رواجطريق در بين م زبان فارسي يا عربي بود، از اين مالياتي كه چون به

، شده مطابق پژوهشهاي انجام. دارد در سرزمين پهناور هند، زبانهاي گوناگون رواج
در برخي از اين زبانها هنوز هم . كنند بيش از دويست زبان گوناگون گفتگو مي مردم به

هاي زيادي در آن   زبان اردو كه واژهةعالو به; هاي فارسي وجود دارد يا بيش كلمه كم
; زبان اردو يكي از ويژگيهاي روابط هند و ايران محسوب شده است. شود مي يافته

وجود آمده است و  هندي به زبان با آميزش لشكري از زبان فارسي با چنانكه اين
كه » تاميل«زبان .  چقدر هويداست١كرد نفوذ فارسي بر زبان اردو توان احساس مي

هاي سياسي و دادگاهي خود از  و غير آريايي است، در واژه كهنترين زبان دراويدي
  .٢عربي برخوردار است هاي فارسي و بسياري از واژه
 دانشمند بزرگ هندي، ضمن تعريف زبان اردو گفته است كه زبان ،چند دكتر تارا

ن آميخته بسيار ظريفي از و اين زبا; باشد ميراث مشترك هندوان و مسلمانان مي اردو
 آن در ارتباط با مهاجرت ايراني شمردني و هندي است، ولي پيدايش زبان فارسي

  .٣باشد مي
شايد . الخط زبان اردو با زبان فارسي داراي تفاوتهايي اندك در الفبا است رسم

بسياري . نيمي از كلمات اردو، فارسي ناب يا عربي متداول در زبان فارسي است حدود
 از آنها را كه امروزه دارد و بعضي المثلهاي اردو، همان است كه در ايران رواج ضرب از

                                                   
  .بود) .م ١٦٦٨-١٧٤٤(نخستين شاعر صاحب ديوان اردو زبان ولي دكني   .1
  .٤٦٥-٨، ص ٥ ة، شمار. شه ١٣٣٧ نهم، ة، دورسخنمجلّة ، “ زبان در هندةمسئل” :حميد عنايت  .2
 ة، دورسخنمجلّة  پرويز مهاجر، ةترجم، پيوندهاي تمدن و فرهنگ هند و ايران: ]دكتر[ چند، تارا  .3

  .٣-١٠، ص ١ ةشمار، .ش ه ١٣٤٣ دهمپانز



 روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات  ٩٥

  

، ايك انار )فارسي(يك انار و صد بيمار : توان مثال زد زبان اردو متداول است، مي در
  .١غيره و) اردو(بيمار  اور سو

وي در استواركردن . روقار بوده است پيدر دودمان غزنوي، بهرام شاه پادشاه
علما و فضال توجه   بهوقتي او. م بودهند و ايران نقشي ايجادكرد و خود عاِل روابط

شيخ . داشت، در آن زمان مردم فياضيهاي محمود را فراموش كرده بودند خاصّ مبذول
نيز كتابهاي ; شاه بودند حسن غزنوي، از شاعران برجسته دربار بهرام نظامي و سيد
در عهد باستان را  ٢كليله و دمنهمثالً كتاب . لباس فارسي پوشانيده بودند سانسكريت را

كرد و وزير خردمند  هديه) انوشيروان(پادشاه فارس  شطرنج به همراه با ها  از راجهيكي
در زمان . نمود پهلوي ترجمه اين كتاب را از سانسكريت به) بزرگمهر (وي بزرجمهر
 ةشاه همين نسخ بهرام. زبان عربي برگرداند المقفّع همين كتاب را به ابن هارون الرشيد

 فارسي پر از لغات اصيل ة اين ترجم،ده، چنانكه معلوم استفارسي برگردان به عربي را
پس از آن، در زمان سلطان حسين مرزا خوارزمي، موالنا حسين واعظ . بود عربي

 سهيلي انواركرد و اسم آن را  فارسي ترجمه كتاب را دو مرتبه به كاشفي همين
  .٣گذاشت

 آن زمان وي راالدين ايبك بر تخت دهلي نشست، شعراي  همچنين وقتي قطب
  : شاعر فاضل آن عصر گفته است،الديناءبه. يادكردند» لك بخش« به

 جان آورده  كان را كف تو كار به اي بخشش لك تو جهان آورده
 :المآثر، حسن نظامي نيشابوري در تاريخ آورده است مؤلّف تاج

                                                   
  ،هنر و مردم، “جلّيات زبان و فرهنگ ايران در هند و پاكستان” : سيد حيدر]دكتر[، شهريار نقوي  .1

، .ش ه ١٣٥٥، “وجوه مشترك زبان اردو و فارسي” : همان و٦٩ و ٦٠ص ، ١٣٩ شمارة ،. شه ١٣٥٣
  .٦٥ و ٦٣، ص ١٦٢ ةشمار

  .Kartik and Damnik: نام اصلي سانسكريت  .2
3. Ghosh, O.K.: The Changing India Civilization, Calcutta, 1976, p.385. 



  ٩٦  قند پارسي

  

 الدين ايبك چنين پادشاهي عدل گسترده بوده كه در عهد وي گرگ و قطب”
 .١“خوردند  آب مييفند هر دو از يك جوگوس

 در عهد ساسانيان، ماني خود را پيغمبر دانسته است و رسايل وي كه براي مريدان و
از  توان گفت كه شهرتش يعني مي; جماعت مانويان نوشته، در هند وجود داشته است

 رشاعران مهاجر و همچنين ديگ. ٢ديار عرب و انتهاي شرق رسيده بود حد ايران به
 هند آمده بودند، نه تنها ادبيات و سخنسرايان ساكن هند كه پدران آنها مهاجرت كرده به

 شعر و شاعري متداول آن ديار را تحت تأثير قراردادند، بلكه از شرايط معنوي و مادي
  تيموريان وشكوه و جالل درباِر. ٣محلّي و بومي اين سرزمين متقابالً تأثير پذيرفتند

  شعرايةآميز موجود در تفكّر هندي در انديش  مفاهيم عشقي مبالغهانديشي و ظريف
اين سرايندگان زير نفوذ اساطير، فلسفه و . نهاد گوي تأثير ژرف مهاجر فارسي

 كه در دسترس اوپانيشادها و راماين، مهابهارت ةترجم. هندي قرارگرفتند هاي افسانه
از اينرو در شعر آنها .  آنها بوجود آورداي در ذهن و مفاهيم شاعرانه تازه آنها بود، افكار

  .شود  ديده ميياستعارات و اشارات تازه و متفاوت، تشبيهات
 يافت كه تقليد اي رونق اندازه در دوران پادشاهي تيموريان، كارشعر و شاعري به

تازه هندي  فارسي سبك معمول بود و در شعرگنجوي  و نظاميخراساني  جامي
 : نوشته است، محمد تقي بهار،محقّق سرشناس ادبيات الشعرا و ملك. بوجودآمد

، بهشت رفت و بازنگشت و پس از آن گويي با خواجه حافظ به شعر فارسي”
 نمود، شعر روح كه از عالم الفاظ فرومايه تجاوز نمي سبك پيچيده و متصنّع و بي

 از اين» هندي سبك «ةحالت ابتذال افكند و پاي را از حالت قصيده و غزل به

                                                   
  .١٩٠، ص  محمد قاسم سي حملة بابر تك:نياز فتحپوري  .1
دكتر محمد اقبال، انجمن ترقي :  اردوة، ترجمعهد ساسانيان ايران به : آرتهر]پرفسور[كرستن سين،   .2

  .٢٦٠، ص .م ١٩٤١هند، دهلي، ي اردو
  .١٩٨، ص  بابر تكة حمليمحمد قاسم س: نياز فتحپوري  .3
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اصفهان و هند  شد و سپس به در هرات و خراسان و تركستان نهاده دوره
 .١“سفركرد

  روابط هند و ايران از ديدگاه زبان و ادبيات و تصوف
 هاي مختلف در فرهنگ هند اثر گذاشت، خانقاه گونه مهمترين عناصر تصوف كه به

 قاه در شهر دهلي خان٢٠٠٠اين شهرت دارد كه در قرن چهاردهم ميالدي حدوداً . است
خانقاه عالوه بر اينكه محل رفت و آمد درباريان و .  آن وجود داشته استةو حوم
بعضي از آن ; آمد  زيادي هم مركز اشاعت اسالم بشمار ميةبود، تا انداز نخبگان

از اين رو . هاي فقيرنشين قرار داشته و خلوتگاه درويشان بوده است محلّه خانقاهها در
. شدند ت پايگاهي در برابر نظام ايستا و تغييرناپذير كاستي شناخته ميصور به گاهي هم

 همين دليل در انتشار خانقاهها از تفاوتها و تمايزهاي كاستي اثري وجود نداشت، به در
 بويژه اعضاي كاستهاي پاييني ـبسياري از هنديان . اسالم نقش مؤثري را ايفا نمودند

  تحت تأثير عرفا وـ اسالم گرويدند  كشيده و بهجامعه كه از دين خانوادگي خود دست
 .٢صوفيان بودند

  است كه افتخارالمحجوب كشفهمچنين اولين تصنيف در هند در كتب صوفيان، 
 گفته علي بنا به. باشد سرزمين مي همين  هم منسوب بهالعارفين دليلهند است و ملفوظ 

 :اصغر حكمت

  هندي بود و فلسفه تصوف نيز از اين افكار ايراني وةخراسان بزرگ محل مبادل”
 هند آمد، هاي صوفيانه هنگامي كه به با اين وجود انديشه. محل شكوفا شد

 بلكه خود مستقيماً از فرهنگ ميزبان ،بر فرهنگ و تفكّر تأثير گذاشت تنها نه

                                                   
  .١٨٤-٥، ص . شه ١٣٥٥، تهران، چاپ چهارم شناسي شبك: الشعرا محمد تقي بهار خراساني، ملك  .1
ة مؤسس ،قرن هشتم تا هيجدهم ميالدي ـهند  مهاجرت تاريخي ايرانيان به : فرهنگ]دكتر[، ارشاد  .2

  .٣٦٥-٦، ص  ه ١٣٦٥ فرهنگي، تهران، مطالعات و تحقيقاِت



  ٩٨  قند پارسي

  

در تصوف اسالمي نفوذ بسيار كرده » ِودانتيزم«گرفت و افكار هندوان  رنگ و بو
  .١“است

 دادن زبان سياري از صوفيان مهاجر ايراني، نه تنها تعصّب چنداني در رواجب”
تر و گيراتر  زبان هندي از زبان فارسي روان برخي بهتسلّط فارسي نداشتند، بلكه 

  .٢“است
 در قرن چهاردهم و پانزدهم ميالدي، كشمير يكي از مراكز مهم داد و ستدهاي”

  ميالدي كه فشار حكومت در١٤٧٠  و١٤٢٠در بين سالهاي . علمي شمرده شد
 يافت و بسياري از كتابهاي علمي و فلسفي از زبان كشمير بر هندوها كاهش

 سانسكريت برگردانده فارسي و نيز كتابهاي فارسي و عربي به سانسكريت به
  .٣“ در كشمير تأسيس شده بوداي شد، حتّي براي اين امر دارالترجمه

 عربي و ي كتابها و متون سانسكريت بهها پس محصول چنان روابط، ترجمه”
 ،شواهد بسياري وجود دارند كه هنديها در علوم. باشد فارسي و بالعكس مي
 ايرانيان مسلمان از قرن نهم.  درخشان و طوالني داشتندةفلسفه و فنون، پيشين

 ميالدي پيوندهاي نزديكتري با هنديان پيداكرده و نخستين بار معلومات خود را
ميالدي محمد  ٨٣٠حدود . دست آوردند م از متون سانسكريت بهدر علم نجو

هاي رياضي  موسي خوارزمي كتابهايي در نجوم، حساب و جبر و ديگر رشته بن
  .٤“كرد عربي ترجمه سانسكريت به از

                                                   
  .٥٢، ص . شه ١٣٣٧، تهران، سرزميِن هند:  علي اصغر]دكتر[حكمت شيرازي،   .1

2. Mujeeb Mohammad: The Indian Muslim, London, 1969, p.170. 
3. Tikku, G.L.: Persian Poetry in Kashmir 1339-1846, University of Califoria, 

1971, p.15-16;  از همدان تا كشمير«و تلخيص از مقالة دكتر علي اصغر حكمت تحِت عنوان« ،
.٣٣٧-٤٣، ص ٨، ١٣٣٢  

  .٢١٧، ص . شه ١٣٥٥، ترجمة نجف دريابندري، تهران، تاريخ فلسفه در غرب: راسل، برتراند  .4
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 تجليات زبان و فرهنگ ايران در هند و ةدكتر سيد حيدر شهريار نقوي در مقال
  :اند اشاره كرده پاكستان

اطالعات . هند رفت يوناني يا طب بوعلي سينا يا طب اسالمي از ايران بهطب ”
 نظرات اشخاصي چون ابوبكر محمد بن زكرياي رازي، بوعلي سينا، حكيم و

شد و  هند و پاكستان برده  ايرانيان مهاجر بهةوسيل غيره به ابوالقاسم زهراوي و
  .١“يخته گرديدبود آم» آيورويدك«قاره كه عنوان آن  طب بومي شبه با
 بدان سبب بود كه آنها ،ايرانيان اگر در روابط هند و ايران سهمي داشتند”
 روتا سوش همچون ،كردن از كتابهاي پزشكان هند باستان استفاده ترجمه و با
 قرن پنجم پيش از ميالدي و چاراكا پزشك قرن دوم ةپزشك برجست) سشْروتَا(

  .٢“هاي فراوان گرفتند رهساير منابع روشهاي هند به ميالدي و
  شاعران فارسي زبان در هندةنويسي دربار  تذكرهةاي در زمين خدمات ارزنده”

 .صورت گرفته كه شايد چندين برابر كاري است كه در ايران انجام شده است
امه و قواعد زبان فارسي است كه نويسندگان اين آثار نهمچنين تدوين فرهنگ

ها و لغات فارسي، شاهد اينچنين روابط   فرهنگنامه.مهاجران ايراني بودند بيشتر
 .٣“رسند مي نظر به

  روابط هند و ايران از ديدگاه معماري
پوترا  پاتلي  در شهر٤ يعني از دوران امپراطوري موريان،هاي معماري از ديرباز نفوذ شيوه

  :چند  دكتر تاراةگفت بنا به. قابل مطالعه است

                                                   
هنر و ة ، مجل“تجليات زبان و فرهنگ ايران در هند و پاكستان”:  سيد حيدر]دكتر[شهريار نقوي،   .1

  .٥٥، ص ١٤٤ شمارة ،. شه ١٣٥٣، مردم
مهرداد : ، كتاب اول، بخش دوم، ترجمه تمدن، هند و همسايگانشةتاريخ تمدن، مشرق زمين گاهوار  .2

  ).تلخيص از كتاب باال (٧٤٩- ٥٦، ص . شه ١٣٤٣مهرين، تهران، 
  .٨١ ، ص١٣٥٣ يكتايي، تهران، ، مجيدنفوذ فرهنگ و تمدن ايران و اسالم در سرزمين هند و پاكستان  .3

4. Mauria. 
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ة هنرمندي بر هنر ايراني وجود دارد، اما دربار نفوذ ةهرچند ترديدهايي دربار”
 هاي ستونها و سنگ نبشته. عكس اين جريان كمتر ترديدي نشان داده شده است

 .هاي معماري زمان هخامنشي است دوران آشوكا، تقليد محض از نمونه
  مارپيچي، خروسها، اژدهاها و طاووسهايةطور كه در طرحهاي برجست همان

 هاي معماري بخشيدند، آثار شيوه  ساساني را زينت ميهندي، بناهاي زمان
 .١“خورد چشم مي فراواني در معماري و نقّاشي زمان گوپتاها به ساساني به

مانده و تأثير هنر معماران  دو نمونه از آثار معماري هند كه هنوز سالم بر جاي
 دهلي و ديگري ايراني را فراوان با خود دارند، يكي آرامگاه همايون در سبك ايراني و
 چون محمد خان شيرازي، يدر نزديكي آگره است كه معماران و طراحان محل تاج

بناهاي . اند اط طغرانويس و استاد عيسي شيرازي شركت داشتهشيرازي خطّ امانت خان
 .هاي ديگري از اين معماري هستند گجرات نمونه گلبرگه و

  روابط هند و ايران و نقش پارسيان مهاجر
  ميزبان قرارگرفته و از سويةن مهاجر نيز از يك سو تحت تأثير فرهنگ جامعزرتشتيا

 كوچگاه آنها هنگامي كه به. ديگر در عناصر مادي و معنوي اين جامعه تأثير گذاشتند
 ياد ديار خاستگاه خود شهر سنجان را در غرب هند  به،وارد شدند و استقرار يافتند

لْ را كه آب و هوايش مانند شهر ساري در مازندران بود منْد نهادند و نام شهر نَاگ بنا
پارسيان هند عموماً مردمي تاجرپيشه و شهرنشين بودند، . كردند نوساري تبديل نام به
نخستين كارخانه ذوِب آهن در سال . اند اينرو در رشد صنعت نقش مؤثري داشته از

كه نام آن جمشيدجي نهاده شد  بنا) ايالت بيهار(در شهر جمشيدپور ميالدي  ١٩١١
پارسيان در انتقال . شد گذاري پارسيان تأسيس سرمايه دارد و با شهرت تاتا تاتاست و به
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تمام زبانهاي جديد هندي پر از . ١اند معنوي خود در هند نقش داشته عناصر فرهنگ
اين امر براي زبانهايي كه فرزنداِن زبان سانسكريت باستاني . است كلمات فارسي

و مخصوصاً براي زبان هندوستاني كه خود مخلوطي از زبانهاي  يهي استباشد بد مي
دراويدي جنوِب هند نيز تحت  اما حتّي زبانهاي; طبيعي است باشد، بسيار مختلف مي

 .اند شده تأثير لغات فارسي واقع

 تا بدينسان در) هند و ايران(گيري كرد كه وقتي دو ملّت  توان نتيجه در آخر مي
 اند، بدون شك ريشه بسياري مسايل مربوط ابط ناگسستني سهيم بودهمشتركات و رو

 اي، تاريخي و ديني را هر كدام جدا جدا شناسي، اجتماعي، زباني، اسطوره مردم به
 توان در كتابهاي مستقل گنجاند و حداقل بايد متون ادبي و آثار روابط هند و ايران را مي
 نيز پژوهشهاي مربوط.  پژوهندگان قراردادكرد و در اختيار زبانهاي ديگر ترجمه به
 بسياري از مباحث ةعرفان و فلسفه و ادياِن شرق نيز چنين وضعيتي را دارد و ريش به

ها و متون فلسفي هندوييزم جست و اين ارتباطها گاه  ميان انديشه دانشها را بايد در اين
هاي  ها و سرچشمه شهري كرد دستيابي به پيوسته و تنگاتنگ است كه بايد اعتراف چنان
 المثلهاي زبان بسياري از ضرب. پذير نيست مذكور بدون مطالعه متون هندي امكان علوم

 هاي ايراني شباهت بسياري با اساطير اسطوره. طلبد فارسي نيز چنين پژوهشهايي را مي
 هاي بنابر قدمت پيوستگي. گيرد هندي دارد و حتّي از يك اصل واحد سرچشمه مي

دي، ديني و فرهنگي مذكور مياِن دو ملّت ايران و هند در درازاي تاريخ زباني، نژا
كند تا آثار گرانقدر ادبي، عرفاني، حماسي و ميراثهاي  دو كشور، ايجاب مي هر كهنسال
يك  زبان كشور ديگر برگردانيده شود تا هر يك از اين دو كشور باستاني به هر فرهنگي

نظير فرهنگ ملّت ديگر  امانده غني و اصيل و كمملّت بتوانند از آثار بج از اين دو
 .باشند» دوجان در يك قالب«دو ملّت  هر ورگردند و بهره
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