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براي درك طبيعت سبك هندي و ابعاد آن، بايد پهنة وسيعي را از هندوستان تا تركيه 
اين منطقه از . اي كه طي قرن شانزدهم، زبان فارسي در آن رايج بود درنظر گرفت؛ پهنه

و امپراتوري، زبان فارسي، زبان رسمي سه امپراتوري بزرگ تشكيل شده بود كه در د
 ابتدا، امپراتوري مغول در هند كه بخشي از افغانستان كنوني و تقريباً. شد قلمداد مي
امپراتوري دوم را . گرفت قارة هند بجز بخش كوچكي در جنوب را دربرمي تمامي شبه

ان كنوني سلسلة صفوي در ايران تأسيس كرد كه قلمرو وسيع آن بسيار بزرگتر از اير
امپراتوري سوم، امپراتوري تركان عثماني بود كه از آسياي صغير تا مناطق شرقي . بود

طور گسترده رواج داشت،  بهة مرزهاي خود دفارسي در محدو. گرفت اروپا را دربرمي
زبان فارسي عالوه بر وسعت كاربرد . عنوان زبان دولتي اتّخاذ نشد گرچه هرگز رسماً به

هاي مستقل مسلمان در آسياي   و صفويان و عثمانيان، از سوي سلسلهآن دربين مغوالن
  .مركزي و جنوب هند نيز مورد حمايت قرارگرفت

طي در گونة خاصّي از نگارش فارسي اطالق شده است كه  به» هندي سبك«ن اعنو
سبك «بعضي مواقع، . اوج خود رسيد وجود آمد و تا قرن نوزدهم به قرن شانزدهم به

گونه تعبير شده كه  اشتباه اين اللفظي آن پيداست، به انچه از ترجمة تحت چن،»هندي
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هاي  در واقع، دوره. اين برداشتي نادرست است. منحصراً سبك هندِي زبان فارسي است
اي خاص قرار داشته و  مشخصي در تاريخ ادبيات فارسي، تحت تأثير نويسندگان منطقه

براي .  منطقه يا كشور نامگذاري شده استنام آن سبك نگارش فارسي در آن دوره به
 چرا كه ،ترين سبك نگارش فارسي، سبك خراساني ناميده شده است مثال، قديمي

بعدها، كانون .  عنصري و فرخي اهل خراسان بودند وشاعران قديمي هچون رودكي
از . جنوب ايران، جايي كه سعدي و حافظ اهل آن بودند، كشيده شد شعر فارسي به

. شدطي اين دوره، سبك عراقي يا سبك ايراني ناميده در ، سبك نگارش فارسي رو اين
با پيدايش مكتب هرات و پس از آن با تأسيس امپراتوري مغول در هند، شرايط باز هم 

در اين دوره، زبان فارسي در دربار دهلي موقعيتي ويژه پيداكرد، موقعيتي كه . تغيير كرد
زبان فارسي در هند مورد توجه و حمايت ويژه . حتّي در اصفهان و شيراز نيافت

امر موجب جذب شاعران و نويسندگان بسياري از شمال غربي و قرارگرفت و اين 
هاي معاصر و  تذكره تنها با نگاهي به. و آسياي مركزي شد ادبي در ايران استعدادكاهش 

لند از اين شاعران را توان فهرستي ب  اثر ابوالفضل مياكبري آيينويژه در  ها به ديگر كتاب
 رهآگسب حمايت امير يا اميراني در كدنبال  كردند و به يافت كه گروه گروه مهاجرت مي

اين مهاجرت انبوه . نسبتي كمتر در مراكز دولتي سلطنت مغول بودند و به
در مركز دانش مشرق زمين تبديل كرده بود كه  كردگان زبان فارسي، هند را به تحصيل

هاي ادبي كه در اين منطقه  ها و سبك رو قالب شد و از اين اخته ميسرتاسر آسيا شن
زبان آن كشورها غيورانه  سرعت در كشورهاي همسايه اقتباس شد و با معرفي شد به

هندي منحصراً گونة  عنوان يك بنابراين، نبايد سبك هندي را به. رقابت برخاست به
اين  دنياي فارسي زبان، با وف بهدرنظر گرفت بلكه سبكي است برخاسته از هند و معط

  . در تجربة ادبي غني و متنوع خود سهيم كنديكسانطور  نگرش كه ديگر مردمان را به
شود كه سبك  اي درنظرگرفته مي عنوان دوره طور كلّي، نيمة دوم قرن شانزدهم به به

د توان توان گفت، ولي سبك هندي مي قاطعيت نمي گرچه با. خوبي تثبيت شد هندي به
گيري آن در دورة تيموري  شكل. در قرن پنجم و حتّي پيش از آن نيز ريشه داشته باشد

پس از آن، . دهاي آن در مكتب مشهور هرات نهاده شده بو در خراسان آغاز شده و پايه
 سبكدهلي انتقال داد،  زماني كه بابر هند را تصرف كرد و پايتخت خود را از كابل به
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ميزان زيادي تحت  بابر و نويسندگان معاصر او به. هند پيداكرد بههندي نيز مسير خود را 
برد و  مي شيرنوايي نام بابر، خود، در خاطراتش از جامي و علي. تأثير مكتب هرات بودند

نظران ايراني خاطر نشان  صاحب. كند حرارت از دانش و تخصّص آنان قدرداني مي با
نمايش گذاشته كه بعدها در  هاي ادبي را به اند كه جامي بيشتر آن دسته از ويژگي كرده

بهاي محتواي انديشه،  تأكيد او بر فن بيان و صنايع هنري به. سبك هندي پرورش يافتند
شعر تصنّعي  آوردن آنان به داد و موجب روي هاي پس از وي را تحت تأثير قرار نسل

  .نام دارد» سبك هندي«شد كه اكنون 
در سرگرم عمليات نظامي بودند كه توجهي ق بابر و جانشين او همايون آن

تنها . زيبا نداشتندهنرهاي هاي  هاي گسترده در زمينة ادبيات يا هريك از شاخه تالش به
صف  پس از تأسيس سلطنت مغول در زمان فرمانروايي اكبر بود كه هنر و ادبيات به

يب شدند و بسياري از هاي بلندپروازانه ترغ آغاز برنامه شعرا و نويسندگان به. مقدم آمد
شعرا و نويسندگان اين . هاي ترجمه و خلق آثار مورِد حمايت دولت قرارگرفت برنامه

داشتن وقت آزاد و رفاه، از طريق نمايش مهارت خود، سعي در جلب نظر شاه  دوره با
كاربردن سبكي از نگارش  در به، هم در نثر هم در نظم، انآن. و نجيب زادگان داشتند

اش، از ادبيات  آميز و ساختار عاطفي نوع اغراق توجه به توان آن را، با دند كه ميافراط كر
و اي نامناسب از بيان احساسات  اين نوع نگارش معرف شيوه: دوران قديم مجزا كرد

در سبك شاعرانه، استعارات و . در اين دوره است تخيلي  بيش از حدنويسِي داستان
هاي عجيب و عبارات   براي توضيح ايدهع بالغيصناي عبارات جديد و مزين به

  .رفت كار مي آميز به اغراق
شور و شوقي را كه در  انآن. كشورهاي شمال غربي دائماً در ارتباط بودند  بانمغوال

نتيجه،  در. يافتند صلح پايدار پس از بر تخت نشستن اكبر تجديد شده بود، بازدوران 
پذير شد،  ياسي كه طي دورة مغول امكانسبك هندي از طريق روابط فرهنگي و س

عالوه بر آن، هند همچنان نقشي بارز در رشد . شمال غرب بازگشت  آراسته بهيشكل به
اي بلندپروازانه را در ترجمه و  كرد، چرا كه اكبر برنامه و گسترش اين سبك ايفا مي
 تنها مآثِر رحيمي  والتّواريخ منتخب، عيار دانش، اكبرنامه. نگارش فارسي آغاز كرده بود

كيفيت پديدآمده در اين زمان  بعضي از كتبي هستند كه نشان دهندة آثار اصيل و با
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ترجمة آثار كه همزمان در حال انجام بود در تاريخ هند و مسلمانان هاي  برنامه. هستند
كار  دانشمندان سرشناس زبان فارسي و سانسكريت بدين منظور به. هيچ همتايي ندارد

ترجمة شاهكارهاي ادبيات كالسيك در زبان سانسكريت مشغول  به انآن. شدندگرفته 
، ۲رامايانا، ١گوت گيتااهبميان آثار كوچكتر   و ازمهابهاراتاجمله اثر عظيم   آنشدند كه از

ات فارسي از طريق   در. بودند۵بتيسي نگاسنيس و ۴ليالوتي، ۳داِو اَثَرونتيجه، ادبي
 همبستگي ديگر جوامعي شد كه در اين يو خود راهي براحكمت كهن هند غني شد 

صوفيگري پديدآمده  هاي مربوط به همچنين بسياري از كتاب. زيستند كشور پهناور مي
هاي ادبي در زبان فارسي  شكوفايي فعاليت. در اين دوره را نيز بايد مورد توجه قرار داد

ن نيز سهم خود را در غناي زبان هاي دور افتادة دك ايالت. شد شمال هند محدود نمي به
منطقه  ظهوري از اين سه نثر و تاريخ فرشته اثر مشهور ودبراي مثال، . فارسي ايفا كردند
  .سرچشمه گرفتند

اوضاع خارج از هند  نوزايي ادبي كه هنِد تحت حكومت مغول را فراگرفته بود با
ي حاكم بر ايران و ها هاي مداوم بين قدرت در اين دوره، شاهد درگيري. مغاير بود

هاي  درگيري دليل مشغول بودن به حاكمان اين كشورها به. تركيه و آسياي مركزي هستيم
هاي شيعه  درگيري ميان گروه. ندتنظامي وقت كافي براي حمايت از هنر و ادبيات نداش

جاي تعجب نيست كه . زد ادعاي طرفين مخاصمه بر سر قلمرو دامن مي و سنّي، به
فتار جنگ بود ندگان و عرفاي بسياري خانه و سرزمين خود را كه گرشعرا، نويس

هند كه طي حكومت طوالني اكبر فضايي قابل تحمل و گيرا پيداكرده بود  كردند و بهرها
  .دندرآو پناه

شد، ولي در اثر ارزيابي  اگر سبك هندي در قرن شانزدهم قالبي ادبي محسوب مي
نظر اين از [. د، شكست مداومي را متحمل شده استبع نادرست منتقدان، از آن زمان به

دليل نواقص آن،  داشته و بهآميز  كاربردي توهينك هندي بطور كلّي س  به]منتقدان
يك   اين نكوهش همه جانبه باروايِي. سرزنش عمده متوجه قلم نويسندگان هندي است
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ها يا الگوها،  ز سبككه، سبك هندي مانند بسياري ا ابتدا آن. شود بازرسي دقيق باطل مي
دليل  بدون شك، بعضي از آثار منثور اين دوره، به. امتيازات و نواقص خود را دارد

. رسند نظر مي كارگيري ادبيات تصنعي، كارهايي بيهوده به پردازي پرتكلّف و به عبارت
ي را خواهد مطلب راستي مي ا نويسنده بهياندازند كه آ اين فكر مي اين آثار، خواننده را به

نمايش گذاشتن هنر  كه تنها سعي در متحير كردن خواننده از طريق به بيان كند يا اين
توان آن را  و ساده است، ميآنجا كه اين نثر فاقد بيان صريح از . بالغي خود دارد

 ظهوري سه نثِر. ناميد» شعر در نثر«اي دانست از آنچه ِسرفيليپ سيدني آن را  نمونه
دكن مهاجرت و  ظهوري كه متولد ايران است به. نين نثري استمثالي مناسب براي چ

هرچند آثار . خدمت مشغول شد در آنجا اقامت كرد و در دربار ابراهيم عادل شاه به
همان سبك متصنّع نوشته  نويسندگان ايراني بسياري كه هرگز هند را نديده بودند نيز به

اي از يك نويسندة  واند نمونهت  است؛ مثالً وحيد قزويني مينثر  سهشده كه مختص
دهد اين درد مشترك  ترين مدركي كه نشان مي قوي. غيرهندي در سبك هندي باشد

. هايي است كه بين شاه عباس ايران و اكبر رد و بدل شده است ايران و هند بود، نامه
همان سبك پرتكلّف كه شاخصة سبك هندي است در مكاتبات هردو چهرة سلطنتي 

  .وردخ چشم مي به
هاي نثر جدي و هدفمند در اين دوره اشاره كرد  بسياري از نمونه از طرفي، بايد به

ها و كتب  زندگينامه. نسبت، كمتر تحت تأثير اين گرايش تصنعي قرارگرفتند  به،كه
اشاره شد، كمترين زرق و برق آنها  همچون آثار ترجمه شده كه پيش از اين بهتاريخي 

طرز   اثر ابوالفضل جايگاهي برتر از اين كتب دارد و بهاكبرنامه. ندآميز را دربردار مبالغه
ها و ساختارهاي  اجتناب از واژه نويسنده سعي كرده با. عجيبي در سبك خود نادر است

يك منتقد ايراني، ابوالفضل را پيشگام نثر جديد . عربي، زبان فارسي را پااليش كند
. ر دوران محمد علي شاه قاجار ظهور پيداكردآورد، نثري كه بعدها د شمار مي فارسي به

 بعدي مغول يافت هاي هتوانايي ابوالفضل در دور متأسفانه هيچ نويسندة هندي ديگري با
هاي نوشته شده در  اكثر كتاب. ماند  تنها الگو و سرمشق پيرايش ادبي باقياكبرنامه. نشد

ا در سبك هندي از كارگيري عناصر بسيار تصنّعي ر دو قرن هفدهم و هجدهم به
  .اشاره داشتندها آن سرگرفتند يا تا حدودي به
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عدالتي  هاي بي نام گرفته، يكي از بارزترين نمونه» هندي سبك«شعر فارسي هند كه 
اكثر مردم هند آن را ميراث حاكميت . دست منتقدان ادبي است و تحريف انجام شده به

رو،  از اين. مادرخوانده با آن رفتار كردندكه بيگانگان مانند يك  دانند، درحالي بيگانه مي
ورزند و  اين شعر عشق مي كاهش است و هنوز به ها، كه تعداد آنان روبه اي از هندي عده

كنند، خود را بين ديو پليدي كه شهرة خاص  آن را بخشي از ميراث ملّي خود قمداد مي
اي در اين شعر وجود  ذبهاما جا. يابند و عام است و درياي آبي عميق و آرام معلّق مي

توان در برابرش مقاومت كرد و كيفيتي چنان نامحسوس دارد كه شايسته  دارد كه نمي
 عقيدة اين به. جايگاه مناسبش صورت گيرد است تالشي در جهت بازگرداندن آن به

  .رحمانه  آن بيبارة بوده كه قضاوت درقدر مهم نويسنده، سبك هندي همان
فرد دارد كه همواره  هايي منحصر به ويژه غزل، ويژگي ، بهكه، اين شعر نخست آن

الهام بخش اشعار مناطق مختلف هند است؛ حتّي امروزه كه اردو جايگزين زبان فارسي 
در واقع، شعر اردو، در اصل شعر سبك هندي . اي شده است هاي منطقه و ديگر زبان

  .است كه صرف و نحوي متفاوت دارد
غزل فارسي بخشيده كه آن را  نظيري به ق روحي بيكه، سبك هندي عم دوم آن

براي مثال، عشق . ابزاري براي انتقال حال و هواي ضمير ناخودآگاه مبدل كرده است به
گرچه . ها و مناطق است درنظر بگيريد را كه مضمون مشترك در شعر فارسي همة دوره

عدي، عراقي، غزل سبك هندي آن شور و حرارت عاطفي استادان پيشين، از جمله س
. برتري داردها آنشك در القاي اشارات تلويحي ظريف بر  خسرو و حافظ را ندارد، بي

شد؛ اما  زباني ساده و صريح بيان مي عادت، به در گذشته، زيبايي ظاهري معشوق، بنابه
دهد و حوادث دروني و خيالي  هاي معشوق را آب و تاب مي غزل اين دوره، ويژگي

 ،عنوان يك نوجوان، بلكه چون بانويي بالغ و رشد يافته او، نه به. كند ذهن او را بيان مي
هاي پيشين جلوه  اي ظريف و رفتاري موقّر و از نظر عقلي برتر از معشوق غزل سليقه با

ابيات زير از مير معصوم نامي  توجه به با. تر است رحم تعجبي ندارد كه او بي. كند مي
  .):م ۱۶۰۸ توفايم(

ـ   ة  چون گري    اثري نيست   پيداست كه اين گرية من بي       مرد تبـس  ان كـ  د نهـ  مـن دي
  ):. م۱۶۰۶ متوفاي(و حياتي گيالني 
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  ان بـود  دد امتحـ  ايد كه يار در صـ     ش  سويت مرنج از او    هاي دل اگر نديد ب    
وران عشقي فنتيجة تربيت روحي مشابه، گفتگوهاي ميان عاشق و معشوق ديگر  در

شود، بلكه بازتاب  رو مي تنايي و سردي يا سنگدلي شديد روبهاع بي آتشين نيست كه با
رو، محمد قلي  از اين. هايي نيمه پنهان است برخوردهايي ظريف و زيركانه و انگيزه

  :گويد مي) . م۱۵۷۵ متوفاي(مايلي 
  نوده ران ناشــام ســخ نودهد شــگويــ  سازد خموش تا من حيرت فزوده را      

  :معشوق هم دلربا و هم مرگبار است) . م۱۸۲۴ متوفاي() دهلوي(و براي قتيل 
  تيري دگر كشيد و ادا را بهانه ساخت          سويم فكند تير و خطا را بهانه ساخت      

اين انديشه پيش . سومين نقش شعر سبك هندي، نقش آن در انديشة صوفيانه است
الوجود منحصر بود كه درست يا غلط  تعبيري محدود از مكتب وحدت از اين به

فضايي  پيدايش سبك هندي، شعر صوفيانه به با. ربي نسبت داده شده استع ابن به
اولين . مجزّا جريان داردولي رسد در دو مسير مرتبط  نظر مي يل شد كه بهدعرفاني تب

است ) وشانيبخ(و نوعي ) گيالني(، حياتي )شيرازي(مسير، اشعار پوياي امثال عرفي 
 است ياين ويژگي خاص. پيوندد مي) الهوري(ل و اقبا) دهلوي(آثار شاعرانة غالب  كه به

استعدادهاي  اين مسير حاكي از ديدگاهي است كه به. سازد را متمايز مي نآناكه اشعار 
براي مثال، عرفي شنوندگان .  آن ترديد داردبارةخلّاق انسان هم اميدوار است و هم در

  :كند غيب ميهاي جسورانه و شركت فعال در زندگي تر بلندپروازي خود را به
ــ ــران نعكف ــم ــم هت گل ــين   دركيش من ز شكر گدايانه بهتر است        ادب دان ب

  :گويد وي همچنين مي
  قبول كردن و رفتن نه شرط انصافست        طاعـت   نـد بـي   تم ده كه بهـش  تم آن گرف
 خود مشهور است، سوز و گدازسبب مثنوي  به) .م ۱۶۱۰ متوفاي(خبوشاني  نوعي

يادآورد كه ويژگي اشعار  پايانش نيز به  شور عاطفي و سرزندگي بيدليل ولي بايد او را به
  :مثالً قطعة زير را درنظر بگيريد. او از هر نوعي است

  گر زانكه دل منـي چـو مـن بـاش            اي دل همــه عمــر ممــتحن بــاش
ــه   در زنـــدگي اســـت بـــيم مـــردن ــان ده ب ــاش  ج ــستن ب ــد زي   امي

  كفـن بـاش      و بـي   چو شـعله بميـر      يچ بــر تــنمپــچــون مــرده كفــن 
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  شـكن بـاش  تراش و خـود    ب بت رو  سـت   اين بت شكني ز خودپرسـتي     
ــدرچــون خــاك مجــاو   وطـن بـاش     چون بـاد غريـب بـي         وطــن چن

ــو  ــتَن شـ ــشور خُـ ــحرا دِو كـ ــاش   صـ ــن بـ ــة چمـ ــا رِو گوشـ   تنهـ
  چون عشق عدوي مكر و فَن باش        االير و فَـن ميـ  مكـ   ل بـه   عق چون

اين غزليات بيش از . است صوفيانه در غزليات بيدل نمايان ةدومين مسير انديش
. پردازد نظام كيهاني مي  سرنوشت نهايي بشر و ارتباط او بابارةپردازي در نظريه اندازه به

بيدل گرچه عارفي در حد قديري است ولي فراتر از انديشة معاصر رفته و ظاهراً در 
 و هم در دين پرتوي از معنا در ظلمتي كه پس از درهم شكستن ايمان ـ چنگ زدن به
دو بيت زير نشان دهندة . رسد، بر فالسفة معاصر پيشي گرفته است ـ فرا مي هم در علم

  :اند شدت و حدت فلسفي بسياري از آثار بيدل
  ش زيـر و زبـر شـد    بار نفـس  ط كه غ  زان خ   حاصل هستي چه توان خواند      در نسخة بي  

*  
  اي ادهـر نگشـدمي دگـاي ق تادهـدا نفـز عدم ج

  يا هخيال آمدن آمد يال خود بهر آنكه پيش خنگ
توان پژوهشي جامع دربارة شعر فارسِي پديدآمده در هند طي اين  در اينجا نمي

هاي  هاي منظوم بسياري در كتابخانه كه كتب تذكره و مجموعه آن با. دوره ارائه كرد
 قاره وجود دارد، ولي اين موضوع چندان مورد توجه عالمانه قرار سراسر اين شبه

شكل نسخة  تنها بهآنها چاپ رسيده ولي اكثر  چند اثر پژوهشي به. فته استگرن
تنها پژوهش اساسي دربارة شعراي فارسي توسط يك عالم . اند مانده نويس باقي دست

اما اين نويسندة معروف .  نام داردشعرالعجمانجام شده و ) نعماني(نام شبلي  هندي به
، طالب )نيشابوري(، نظيري )شيرازي(ضي، عرفي  از جمله في١شش شاعر هندي تنها به

 شمار زيادي از بارةدر. پردازد مي) اصفهاني/يتبريز(و صائب ) كاشاني(، كليم )آملي(
اين قبيل شعرا . ديگر شاعران خوب همعصِر آنان سخن چنداني گفته نشده است

 حسين غزالي مشهدي، محمد قلي مايلي، خواجه توان به بسيارند كه از آن جمله مي
 ثنايي، مير حيدر معمايي، انيسي شاملو، حياتي گيالني، مير معصوم نامي، نوعي خبوشاني،

                                                   
 .مترجم ـ. اند هند بوده رده، تنها فيضي اهل دكن بوده است و باقي همه ايرانيان مهاجر بهباز شش شاعر نام  .1



   هنديسبِك  ٩٩

  

اسماعيل بيگ اُنسي و هاشم سنجر اشاره كرد كه شاعران خوش اقبال دوران اكبر و 
. ارد كه پژوهشي جامع دربارة بسياري از آنان انجام گيردد همچنان جا. جهانگير بودند

زيستند  شكوه و جالل دوراني كه در آن مي اب خود را داشتند كه بهسبك جذّ نآناهمة 
آنان دربارة . نظم درآمده است العاده به مهارتي فوق عمق و تنوع تجربة آنان با. افزود

سرودند كه بسيار  چنان ميل و صداقتي شعر مي احساسات حقيقي انسان عادي با
شاهان و اشراف زادگان   بهابستهوخود انگيز است، چرا كه آنان براي امرار معاش  حيرت

خواننده ممكن است بتواند با توجه . سرودند متداول را ميبودند و همچنين بايد مدايح 
  :بردبحيطة تجربه و نبوغ شعري آنان پي  ابيات زير تا حدودي به به

  نـه، غنـوديم   ب فت ت شـ  ديديم كه باقيس    شوري شد و از خواب عدم ديده گشوديم     
*  

  سپارم او را    تو مي   صد هزار حسرت به     كه به   منش گذار يـك دم     ت دشمن به  اسدم آخر   
*  

  ربودي گوهري از ما نثار ديگران كـردي    كار ديگران كـردي   وفا كاموختي از ما به    
* 

  هر سخن كه كني خويش را نگهبان باش به
  اي كه دلي بشـكنـد پشـيمـان باش ز گفته

* 
  ن را كه عقل بيش، غم روزگار بيش       آ  ديوانه باش تا غم تو ديگـران خورنـد        

* 
 درين حديقه بهار و خزان هم آغوش است

 دسـت و جنازه بردوش است زمانه جـام به
اين همه، شعراي قرون بعد شمار بيشتري داشتند و شايد انديشه و نگرش آنان  با

تري كه در هند و خارج از آن كامالً  گذشته از شاعران برجسته. تنوع بيشتري داشت
 پردازيم كه درخششي هايي مي اي از اشعار چهره نمونه طور خالصه به ده هستند، بهشخته شنا

  :نسبتاً كمتر داشتند
ــ  چو درد عشق رسد خواهِش دوا كفر است          تر اســا كفــار مــدعلــه اظهــن معامدري

* 
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  هر خم و پيچي كه شد از تاب زلف يار شد
  دـد زنّار شـبيح شـد تسـر شـدام شد زنجي

* 

  ا كنـروز سياه پير كنعان را تماش» يغن«
  اش روشن كند چشم زليخا را كه نور ديده

* 

  نوايي تو و سيِر باغ و گلشن، من و كوي بي
  داييـاني، من و آتِش جـتو و عيش و شادم

* 

  گفتم ال دل با يار ميـب حـدردانه امش چه بي
  گفتم شنيد از ناز و من بسيار مي كه او كم مي

* 

  رة خون در جگرم نيستعمريست كه يك قط
  تـرم نيسـته چه دارد خبـا بسـِت حنـآن دس
* 

  د انجمنـي را   رده كنـ  رده دل افـس   افس  در مجلس خود راه مده همچو مني را       
* 

  خوري ام صهبا ميـشيخ ممنونت شوم گر ج
  خوري رد مكن امروز آن چيزي كه فردا مي

* 

  خون و خاك غلطيدن بناكردند خوش رسمي به
  قان پاك طينت راـن عاشـد ايـت كنـخدا رحم
* 

ـ  با س    عشق است و هزار بدگماني      ندمپـس   و را نمـي   ايه ت
* 

  اد رفتـه باشـد    ده باشد صي  دردام مان   اي واي بر اسيري كز ياد رفته باشد       
* 
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  جـواني باشـد يأس در پيـري و عشـرت به
  رنج و راحت همه در ليل و نهار است اينجا

*  
  بوس از دهان تنگشحجاب عشقم نداد رخصت سؤال

 آيـد ايـن تقاضـا آيـد ايـن مـروت، ز مـن نمي ازو نمي
*  

 داند كسي كز جم نشـان جز نام در عالم نمي
 داند چرا بر كف نگيرد جام و خود را جم نمي

كه پيش از اين اشاره شد، مشكل اصلي شعر سبك هندي تأكيد بيش از حد  چنان
نه تنها : شد يك حرفه تلقّي مي) عنوان به(اساً شعر اس. آن بر طرز بيان شاعرانه بود

هنرمندي در الفاظ توجه داشتند، بلكه منتقدان نيز از همان زاويه دربارة  شاعران بيشتر به
عالوه، از آنجا كه فارسي زبان مادري شاعران هندي نبود،  به. كردند شعر قضاوت مي

در خلق تازگي، بعضي  اننآهايشان در نوآوري در شيوة بيان شاعرانه و سعي  تالش
شيخ . استاي از اين دست  شعر بيدل نمونه. كرد جر ميزنرا م نأش اوقات دوستان ايراني

غليان بيش از حد عواطِف قلم بيدل   ايراني تبار، به، شاعر و منتقد)الهيجي(حزين  علي
ظاهراً وي خاطر نشان كرده است كه اگر مردم اصفهان شعر . اعتراض شديد داشت

رفتار خشن  رغم بدخلقي و تمايلش به حزين، علي. خنديدند آن مي شنيدند به  را ميبيدل
العاده مورد احترام  اش، در هند فوق دليل تخصّص و تبار ايراني شاعران هندي، به با

خود دادند و از اشعار  قضاوت سرسختانة او تن درمي بسياري از شعراي هندي به. است
 از واله داغستاني، گواه معتبري است بر فضاي متشنجيعبارات زير . شدند شرمنده مي
دهلي بود و الاقل براي  واله، خود مهاجري از ايران به. آورده بود وجود كه حزين به

  :مدتي روابطي دوستانه با حزين داشت
ن شيخ أش غيره هجوهاي ركيك كه اليِق  امرا و،عموماً اهل اين ديار را از پادشاه”

 او را از اين اداي زشت منع كردم فايده نبخشيد و تا حال هرچند. نبود، بنمود
 گناه گريبانگير البد پاس نمك پادشاه و حِق صحبت امرا و آشنايان بي. دركار است

آفرين . اين ديده را ناديده انگاشتم. شده ترك آشنايي و مالقات آن بزرگان نموده
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ر صدد انتقام برنيامده خلِق كريم و كرم عميم اين بزرگان كه با كمال قدرت د به
اين معني زياده . دارند ش خود را معاف نميلبيشتر از بيشتر در رعايت احوا

  .١“شود بالي غريب گرفتاراند، مي موجب خجلت عقالي ايران كه در اين ديار به
الدين علي خان   از عواقب رفتار حزين، اعتراضات سراجيعنوان مثال سپس واله، به
شعر حزين و واكنش شديد حزين را در برابر آن   وي بهالغافلين يهتنبآرزو را در كتاب 

  .دهد تفصيل شرح مي به
حزين  علماي هندي، حتّي كساني كه با. راه انداخت همة اينها جنجال در كشور به

هايي نوشتند كه  دوستي داشتند، تحمل خود را از دست دادند و بسياري از آنان كتاب
  .داد قاد قرار ميحزين و شعر او را مورد انت

هاي كوبنده، شايد حزين در انتقاد خود از شاعران هندي همچون  گذشته از كنايه
بيدل حق داشته است، ولي تنها در مورد كاربرد اصطالحات و اصول متداول در صرف 

سبك قديم، كساني را كه از حزين، همچون يك حاكم مطلق . شناسي واجو و نحو 
اين حال،  با. كرد كردند مؤاخذه مي ن پيشين سرپيچي مياصول وضع شده توسط استادا
دور شدن از دستور زبان متهم كرد؛ كاري كه  توان تنها به در بدترين شرايط بيدل را مي

منظور ساختن دنيايي مستقل براي ابراز وجود و تصويرپردازي  اكثر شاعران بزرگ به
  .دهند انجام مي

او همچون  شعر. از حزين تبديل كردشاعري بزرگتر  گذشت زمان، بيدل را به
ي در سرتاسر آسياي مركزي گسترده شد و اكنون او يكي از بزرگترين شاعران قحري

  .رود شمار مي هند بلكه در تمامي كشورهاي فارسي زبان، بهفارسي، نه تنها در 
نتيجة تأثير مداوم انتقادات شديد حزين، شهرت بيدل در هند متغير  در واقع، در

شعر، كه حزين معرف آن  نگرش انعطاف ناپذير به. محبوبيت او چشمگير نيستاست و 
ويژه نگرش  به. بار بر دانش فارسي گذاشت ها تأثيري زيان بود، در بسياري از نسل

همچون رويكردي  براي مثال، با. بسياري از منتقدان هندي شعر فارسي را محدود كرد
  :گويد  كه ميتوان يافت مينزاد بلگرامي تر از آرا بزرگشعر، كسي   حزين بهرويكرد

                                                   
  .٢٧٨شمارة  اهللا خان، عليگر، ل، نسخة خطّي كتابخانة مزمعراالشّ رياض: واله داغستاني، علي قلي خان  .1
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. چيزهاي غريب اختراع نموده كه اهل محاوره قبول ندارندمرزا در زبان فارسي ”
اگر . داردبلي، قرآن كه كالم خالق السند است سررشتة موافقت زبان در دست 

غيرفارسي اگر تقليد . كردند اختراعي خالف زبان داشت فصحاي عرب قبول نمي
  .١“موافقت اصل چگونه مقبول اهل محاوره تواند شد ي كند بيزبان فارس

كند كه ديدگاهي مخالف  نگرش خان آرزو اشاره مي اما آزاد نيز در كارنامة خود، به
نظر زمان خود در چنين  شايد آرزو بزرگترين صاحب. دربارة شعر بيدل داشت

ها جلوتر از  ق ادبي قرنسنّت خل رسد نگرش آزاد انديش او به نظر مي به. موضوعاتي بود
  :نويسد آزاد در مورد او مي. زمان وي بود

رزا از قدرت تصرفات گويد كه چون م  ميالنفائس مجمع در خان آرزواما ”
ليسان اينها كه در هنداند در كالم  نمايان در فارسي نموده مردم واليت و كاسه

رتان هند هيچ ها دارند و فقير در صحت تصرفات صاحب قد اين بزرگوار سخن
  .٢“سخن ندارد

طور كلّي چنان عالمان  اين همه، راز گونگي ايران و علماي فارسي زبان آن به با
علما و شعراي . نتيجه ماند داشته بود كه اعتراض خان آرزو بي احترام وا هندي را به

هندي همچنان مطيع قضاوت منتقدان ايراني بودند و كوركورانه از آنان تبعيت 
تعجبي ندارد كه شبلي و بعضي از ديگر منتقدان قرن نوزدهم همين تعصّب را . كردند مي
اوج خود  به) . م۱۶۵۰ متوفاي(آنان شعر فارسي در هند با كليم نظر  به. دادند خرج مي به

امام بخش صهبايي حتّي از اين . اين درجه نرسيد رسيد و هيچ چيز ديگري پس از آن به
در قرن . ر ضد خان آرزو در حمايت از حزين نوشته استاي ب هم فراتر رفته و مقاله

او با زير سؤال . پذير و نااميدانه را محكوم كرد تنهايي اين نگرش سلطه نوزده غالب به
  :گويد گرفتند، معترضانه مي باد انتقاد مي بردن كساني كه شاعران هندي را به

  مـا منّــت بـسيار نهـي از كمــشان    چـه بـه    سرايان عجـم    كه راندي سخن از نكته     اي
  باد در خلوتشان مـشك فـشان از دمـشان           سـخنور كـه بـود      هند را خـوش نفـسانند     
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  ده بــود اعظمــشانرحــسرتي، اشــرف و آز  نگـاه ن و نيـر و صـهبايي و علـوي وا          مؤم
  هست در بزم سخن همنفس و همدمشان        مارشـ   رزد بـه  ان گرچـه نيـ    ته ج غالب سوخ 
ا شناخت و شور و شوق شاعرانة او را قدر خردمند بود كه بيدل ر چنين آنمغالب ه

 طلب انزواتداليل شخصي  غالب نيز، به،اما شايد بعضي مواقع. خود شبيه دانست به
  .گفت خوبي سخن نمي خود، دربارة شاعران هندي به

هاي متعصّبانه و عقايد غلط كه بيش از يك قرن ادامه داشت،  همة اين نگرش
شبلي در كتاب معروف . ي طبقة عادي تبديل كردنوع سرانجام شعراي فارسي هند را به

بخشد و ديگر شعراي هند از  خسرو و فيضي جايگاهي ممتاز مي  به تنهاشعرالعجمخود 
  .بود انآنانصافي در حق همة  مهري و بي اين نهايت بي. گذارد جمله بيدل را كنار مي

 تلقّي كرد، بلكه كدهاي هنرهاي زيبا را توان و نبايد مثل هريك از شاخه شعر را نمي
منظور  جرياني زنده است كه همواره براي سازگار بودن با نيازهاي هر دورة خاص و به

بين  اي كه در چشم باطِن خلّاقيت يك شاعر باريك هاي تازه ا مكاشفهبمطابقت داشتن 
از . گذارد كند و اصول كهنه را كنار مي يابد، ارزشها و اصولي جديد اختيار مي تحقّق مي

تر آن  رو، سزاوار است كه سبك هندي مورد بازنگري قرارگيرد و دربارة جنبة عميق اين
محقّقان كنوني . اش واقع شده است تحقيق گردد يجنبة بالغ الشّعاع كه متأسفانه تحت

اي مستقل از ادبيات  عنوان شاخه يابند كه سكب هندي را بايد به بيش از پيش درمي
اي از  در شيوة نگارش و عبارات در چنين حوزة گستردهيكنواختي . فارسي قلمداد كرد

پذير است و نه  گونه كه زبان فارسي را فراگرفته، نه امكان آن، ١شناسِي جغرافيايي زبان
  .مطلوب
طرح  اند و با از دست دادهرا  از اين، منتقدان ادبي چشم انداز محتواي انديشه يشپ

هاي  اند كه زبان سادة دوره وش كرده فرام»۳اختگيسزبان و طرز بيان  «۲شعار كهنة
پيشين از بيان طبيعت پيچيدة افكار، كه در دوران مغول و پس از آن پرورش يافت، 

هند مهاجرت  شاعران ايراني كه به دليل از شاعران هندي تبار، به انتقاد بي. عاجز بود
رتبه  ليكردند، از جمله عرفي، نظيري، طالب، كليم و صائب، كه همگي شاعراني عا مي
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طور  و طالب آملي را به) نيشابوري(در اينجا دو غزل از نظيري . بودند، نيز كشيده شد
ك بهاي ديگري كه شاعران س اي است از بسياري از غزل آورم، ولي اينها نمونه كامل مي

  :اند هندي سروده
  :نظيري

ــا   طاعت ما نيـست غيـر از ورزش پنـدار مـا          ــاج اســتغفار م ــا محت   هــست اســتغفار م
  ها گرم است در بـازار مـا         بوالعجب هنگامه   ختفرو يوسف صد عشق و كشت منصور صد شوق

ــي  شـود  از شميم گل دمـاغ مـا پريـشان مـي       ــد دم  برنم ــٰستاب ــار مــا يعي    دل بيم
  غ از پـستي ديـوار مـا       سوزد چـرا    شب نمي   خانـة مــا خاكــساران بـر ســرراه صباســت  
  تا چراغ بـزم مـستان شـد دِل هـشيار مـا              وقت ميخواران شبيخون قـضا بـرهم نـزد        

ــدف  بنـد تان ب گـل گـو در بـس   مباغبان در موس  ــر شــت ــر مــعر ت ــا ب ــس ب   ازار مــود گل
   را ز لـب    »نظيـري « دريز  تانه مي نغمة مس 

  اار مـــمــ ة خانــ ادا خبــ ي مالوا خــ از نــ 
*  

ــتين دارم  ــي در آس ــة تلخ ــشه گري   بـرخ زهـر فروشـم گـر انگبـين دارم         ه  ن  همي
  كــه ابــر درگــذر و تخــم در زمــين دارم  باد و برقم از احواِل خـويش در گفتـار           به

ــدام  همـسايگي مـن دارد       بـه  كسي كه خانه   ــزين دارم م ــة ح ــدلش از نال    خوش
ــين دارم   صوتم آهنگيـست  نه با گلم نظري ني به      ــالم و صــياد در كم   شكــسته ب

ــا نمــوده   هاي مـن تـوان بخـشيد        دلي  ساده  مرا به  ــشم آفــرين دارم  خط   ام و چ
ــي  ــزاج م ــمندر م ــق س ــم رفي ــد دل ــ  طلب   موم غيـــرت و وادي آتـــشين دارمسـ

 ر تا ز دي خجالــت از رخ مــردان راه ديـــن دارم    بـرد عـشقم     ت و بتخانـه مـي     ب  
ــ  ست ا اي حريف من    د جرعه تدست هركه ف    به ــدين ــ دهم ميك ــيرا غام دل چ   ن دارمم

  آيـد   فـرو نمـي  »نظيـري «كـار    بـه  مسر
  ن دارمر جبــيق بــدگي عــشه داغ بنــكــ

  :ب آمليطال
  دعا كنيد كه ني شـام و نـي سـحر مانـد              ز گريه شـام و سـحر ديـده چنـد درمانـد        
ــت    ــار منّتهاس ــر به ــت ب ــارت چمن    مانـد  دست تو از شاخ تـازه تـر         كه گل به    ز غ

ــ   دگر مانــديكــ كــه روِز مــا و شــِب مــا بــه  مانــد قــدر نمــي هــم آن هدو زلــف يــار ب
ــد   ترسـم   جگـر داغ عـشق و مـي         ام به   نهاده ــر جگــر مان ــن داغ ب ــد و اي   جگــر نمان
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  نيـشتر مانـد   هر آن گيـاه كـه بـرگش بـه           كنيــد داخــل اجــزاي نوشــداروي مــا    
ــه   جامـة آهـن دمـي فـشانم اشــك     اگـر بـه   ــره ب ــه اب ــد   ازو ن ــتر مان ــه آس ــا و ن   ج

  بــر مانــد مرغــان نامــه اي كــه بــه فرشــته  دســت آريــد بــراي عــزّت مكتــوب او بــه
ـ  هر گوشـ  هـ   اده به ز بس فت     ر مانــده گـ شدكّـان شيـ    بـه راي دهـ ضفـ   اي دلـم هـ  ارهپ

   چو لب كنم شيرين  »طالب«ز شهد خامة    
ــدو هف ــه در ده ــنت ــشم طع ــكم ني   در مان

ايران است كه محقّقان ايراني اكنون رفته رفته  ]مردم[ اليزال استعدادنتيجة  اين در
يابند كه عرفي، نظيري، طالب، صائب و كليم و بسياري از شاعران دورة مغول در  درمي

پرتو بيضاوي دانشمند ايراني . اند عدالتي در گذشته مورد انتقاد قرارگرفته بي ند باه
  :نويسد معاصر مي

سبك  اخير بهست سي سالة يب و جاي بسي تعجب است كساني كه آنهمه در”
داشتن  ]دست[ با در ،اند صائب و كليم تحت عنوان سبك هندي انتقاد كرده

آنها اسم شعر نو در برابر چشم  كه بهزخرفاتي  در برابر م،نوع وسيلة مبارزه هر
كند ساكت  فارسي را قطع ميادب عرض وجود كرده و ريشة درخت كهنسال 

ساله كه صد مردگان سيصد چهار  آورند اما نسبت به زبان نمي  بهاي هنشسته و كلم
  .١“دارند لطفي روا مي گويي ندارند اينهمه بي قدرت جواب

كند، تعداد كمي از شعراي ايراني   بيضاوي استادانه بيان مينتيجة اين بازنگري كه در
تازگي سبك هندي را حداقل در سرودن غزل  غيره به فيروزكوهي و) اميري(همچون 

همچنين ذكر اين نكته ماية خشنودي است كه دانشمندان ايراني . اند كار بسته به
 اقبال و بسياري از ديگر هاي زيبايي از نظيري، عرفي، طالب، صائب، كليم، غالب، نسخه

ادبيات  اگر اين جريان كنوني ادامه يابد و اگر تمايل ايران به. اند شعراي هند منتشر كرده
جرأت بتوان گفت كه حس تعلّق  فارسي هند همچنان افزايش پيداكند ممكن است با

  : كه روزي بين دو كشور وجود داشت در اين قرن احيا خواهد شديخاطر و عشق
  كلبة احزان شود روزي گلستان غم مخـور         كنعان غم مخـور     ته بازآيد به  گشميوسف گ 
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