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  ∗ فارسي هندي بر ادبياِتتأثير زباِن

ت علّ نيهم  به واند  منشعب شدهيياي آريزبانهار شاخه ي از ز هردوي و هنديفارسزبان 
 ي سال زبان رسم۸۰۰ت مد ي بهزبان فارس.  نبوديا  ناشناختهيجاي  زبان فارسيبرا هند
 ين زبان رويا  بهنبان هندو و مسلمايخان، نثرنگاران، شاعران و ادمور. ن کشور بوديا

 داِر نهيين زبان آيا. کاربردند ه بان افکار خودي بي برايعنوان ابزار  آن را بهو نددآور
کاربرده شده است و   بهزي ني اهداف مذهبين زبان برايا. ن مشترک ماستفرهنگ و تمد

 زين کشور ني ايها و داستان  ترجمه شديفارس  به از زبان سانسکرتيادي زيها کتاب
خت که بر هر ي هند چنان آمي محلّيها زبان  بايزبان فارس. ن زبان نوشته شدنديا به
 تأثير هند تحت ةقار  شبهيج زبان فارسيتدر  بهگري دياز سو.  گذاشتتأثير يزبان

  . قرارگرفتيعناصر هند
 را در »لورک و چندا« داستان در زمان پادشاهان تغلق )م ١٣٢٠-١٤١٤(موالنا داؤد 

 يان واعظ ربالدين يخ تقيمخدوم ش . سروديزبان هند  به»نيچندا« ي عرفانيقالب مثنو
 مردم دست ي بهبينمود و حال عج  مياني خود بيها يات آن را در سخنراني از ابيبعض
 را انتخاب ين نظم هندي سؤال نمودند که شما چرا اي از علما از ويبعض. داد مي

 و ذوق و حال است و مطابق يق و معنيحقان نظم مملو از ي جواب داد ايد؟ ويا کرده
ن ي اةيرا نوشت و بق »ناستي ميمثنو«نام سادن  ي بهسپس شاعر. باشد ي ميات قرآنيآ

همان  م ۱۶۰۷ در سال دي حمنام ی بهري جهانگ يکي از شعرای عهد.ان نموديداستان را ب
  . نظم نموديفارس  به»نامه عصمت«نام   بهاثر را

                                                   
مرتّبة دکتر سيده بلقيس (» عابدي مقاالِت«نام  اين مقالة استاد سيد امير حسن عابدي در کتابي به  ∗

زبان اردو چاپ شده، آقاي  ؛ به)م ٢٠٠٣فاطمي حسيني، انتشاراِت شعبة فارسي دانشگاه دهلي، دهلي، 
  .فارسي برگردانده است آن را به) هنو، لک.ان.دانشجوي مهندسي الکترونيک، کالج بي(علي صادق خان 
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ي هندي ها لين شاعر بزرگ فارسي است که سعي کرد از واژه او١مسعود سعد سلمان
اين موضوع  چند در يک سخنراني به مرحوم دکتر تارا. در زبان فارسي استفاده نمايد

شود که مسعود سعد  گفته مي. نقل نموده استاز وي ده و اشعار بسياري را کر اشاره
  . که اکنون موجود نيستيادگار گذاشته بود  هندوي نيز از خود بهةسلمان يک مجموع
ديوان  ةباچيدر د يو. ت کرديالن موضوع فعي در اير خسرو دهلويبعد از آن ام

ن موضوع که همه اشعار يا يول . خود اشاره نموده استيکالم هندو به الکمالةغر
 يست جاوا به قا واقعاً متعلّي منسوب است آير خسرو دهلويام  به که امروزهيهند

ن اشعار فقط از ي ا ون اشعار وجود ندارندي اي ويميدر نسخ قدبحث است چرا که 
ر يام  بهزل مشهور راغن ي امثالً. اند  نقل شدهيصورت شفاه  به و مردمها الق قويطر

  :کنند  ميخسرو منسوب
             ز حال مسکين مکن تغافل و 

              چو تاب هجران نداري اي جان نه  
ن هجران دراز چون زلف و روز وصلت چو شبا  

                                         
  صد فريبم ببرد تسکين يکايک از دل دو چشم جادو به 

                                    
  هم آن عشق به گريان هميشه حيران ذره چو سوزان شمع چون  

           ٓ     ٓ                              
  بحق روز وصال دلبر که داد ما را فريب خسرو  

                                                        
افت شده يد دريبعض جد« تحت عنوان يا  در مقالهيرانيپروفسور محمود ش  

و م  ۱۶۵۲/ه ۱۰۶۲ يکه در سالها داختهپر »کيمل تهارياض جيب« معرفي  به»ختير
خته است ين رياض همين بي جالب در اةنکت. ب داده شده استي ترتم ۱۶۵۷/ ه ۱۰۶۷

ي شاعر  بهختهير نياض اين بيدر ا يدهند ول  مير خسرو نسبتيام  بهعموماً آن را که
  :ن استيچن شعر آخر آن. نام جعفر نسبت داده شده است به

                                                   
 م ۱۱۲۶/ه ۵۲۰: وفات  .1
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  هر برد ما را شـکيب جعفـر       بمهر آن شوخ چرخ بد م     
                                                   

زدهم ي س سدةاواخر  وجود دارد که غالباً درياضيب  اردو هندي ترقّةدر کتابخان
 ن غزلي ااض در مورِدين بيصاحب ا .ب شده استمرتّ) يالديقرن نوزدهم م( يهجر
  :سدينو مي

”ر خسرو نسبت داده يام بهنيز  ها خوانند و در تذکره  ميزل راغن ي اها الاکثر قو
نام  ي بهشخص  بهآن را ر نوشته شدهيدر زمان عالمگ  کهي در کتاب وليشده است

  .١“آور است ب که تعجاند هجعفر نسبت داد
 در زمان يآغاز شده بود ول شيتها پ از مديفرهنگ ملان روند تعياگرچه ا

 يرانين ا فرهنگ و تمدتأثير تحت يطور آشکار  بهدن هنفرهنگ و تمد ،انيگورکان
  .ان شديشتر نماي مشترک کشور هند ب قرارگرفت و فرهنِگياسالم

ک راه ياکبر که قبرش نزد ون وي از شاعران زمان هما»اسقّ« بهصش بهرام متخلّيدرو
  : استيف آن هنديآهن شهر بردوان واقع است دو غزل دارد که رد

       رد باده خوردمرد دد  ٢     ره بسوي دير بردم
       يار همدم مي بکش با  در طريق زهد خون دل مخور

      م غ بر در ميخانه بي  بستان و بنشين شادکام جام مي  
       جام تست اي جم به ز  اي از سفال درد نوشان جرعه  
      بگذر از وسواس عالم   کوي فقر ترک هستي کن درآ در  
      م از شه دوران مقد  هست در معني گداي کوي يار  
      آري تو باکم  گر نمي  رود در راِه عشق عاقبت سر مي  
      شد روان از چشم پر نم   جويباري هر طرف بر روي من  
       يکدمي آبي بما هم  ا بدههمرهان رفتند اي سقّ  

  :دارد  وجودزي ني هنديها  است و واژهيدو هندف هر يه و رديدر غزل دوم قاف
قصد دلم اي هباز هندو بچ         

  
                         

  
                                                   

 .، کتابخانة انجمن ترقّي اردو، عليگر۱۸ شمارة ،بياض  .1
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                        ،           انيم  به     بر ابرو زده بربسته  
      حان و گل و سنبل تر يهمه ر  ست که در باغ جمال چشم او طرفه غزالي  
  خون دست فرو برده به           

  
      که بسي کشته ز دستان غمش 

            ن همهيشتن را بچه رو ايخو   شرم ندارد ز قدشيبت مه سرو سه  
      قدح چشم مرا از غم خود   دم از خوِن جگر آنکه مردم کش او دم به  
       ١ جفا رفت بجان تو  گر  ا زغم يار منال کر اي دل شده سقّ      

از ي اضي بيفمعر  به٢»             « تحت عنوان يا ر احمد در مقالهيپروفسور نذ
در  اضين بيا. پرداخته استموالنا دانشگاه اسالمي، عليگر  ةکتابخانب گنج يحبگنجينة 
د ين غزل موياض اي بنيدر ا. است نوشته شده) م ۱۵۷۲-۱۵۵۶(ه  ۹۸۰ و ۹۶۳ يسالها

  :گ کور آورده شده استيب
       شراب لب خودة مي کاس       هرگه آن ساقي هندي که طرب

  :مشهدي بخاري در همين بحر و رديف و قافيه چنين سروده است
       و گفتم که بمنتهندوي چشم 

  
           رفت در خنده و گفتا که مغل

لين غزل را چه  يکديگر هستند ولي در مورد اين که اوغالباً اين سه شاعر معاصر  
  .استنمايان شتر ي بي زبان هندتأثيرا ر غزل سقّولي د .کسي سروده اختالف است

، اشعار ريخته ٣»بعض جديد دريافت شده ريخته«مقالة پروفسور محمود شيراني در 
 . نقل نموده است را٦ و عشق خان ميربخش٥ي گجراتي مصطٰفن، ميا٤ين باجنالدءشيخ بها

در اين مقاله آقاي شيراني اشعار ريخته بسياري . ا بودنداين سه نفر از معاصران سقّ
ه د کمي قبل از وي سرو وا نقل نموده که در زمان سقّکيشعرا را از بياض جيمل تهار از

  . جمالي کنبوه، فيضي، جاني و سيدنخانان، شيخ مثالً بيرم خان خاِن. ندا شده
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  :گويد بيرم خان مي
           دال کـن يــاد آن ســاعت درون گـور   

      ٓ             عـذاب ســخت تـر باشــد کــه   
                       نه آنجا خويش نه قربـت نـه    

   در آن تاريـک تنهـائي  ٢ بيلي١نه زن فرزند کو  
  المـوت دربـارت     ستان ناگه چـو ملـک     بيايد جان 

           ّ ــارت    ــان غـ ــک زمـ ــد در يـ    کنـ
                 هــي رفتنـــد آن مـــردم  ت

            ٤    که   ٣نه با خود برد يک جيتل     
ــاه                            در آن درگــــ

  فردا         ٦         ٓ      ٥  
                     دنيا که محبوب اسـت،        

  ؟                          ٓ     
   بـاس ارد مـائي   گمان دارم دين دنيا دو گـز        

                                              
                                 

                                        
لقب  و  شاهجهان بوديالشعرا  ملکيا کاشاني ٧يم همدانيابوطالب کل

  :کرد ي ميتابي بيليهند خ  به آمدني عاشق هند بود و برايو .افته بودي »يانالمع اقخلّ«
  ز شوق هند زان سان چشم حسرت برفقـا دارم         

  بيــنم مقابــل را کــه رو هــم گــر بــراه آرم نمــي
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  :کند اين صورت بيان مي  درد و غم خود را بهرانيا گشت بهازو هنگام ب
ــي  ــتن ب ــن رف ــدم وزي ــير هن ــشيمانم اس ــا پ   ج

  کجا خواهد رسـاندن پرفـشاني مـرغ بـسمل را        
  رود ناالن کلـيم از شـوق همراهـان        ايران مي  به

  بپاي ديگران همچو جرس طي کـرده منـزل را      
 ها  و بزازيها جزئيات ساختمان ، به)آگره( وي ضمن وصف بازارهاي اکبرآباد

تعريف و  بهوي در يک مثنوي . ي مختلف را بيان نموده استها غيره پرداخته و شغل و
  :پردازد  مي هندتمجيد

  ســـواد اعظـــم اقلـــيم راحـــت     خوشــا هندوســتان مــاواي عــشرت
ــاد ــاطر جمـــع و دل شـ   بــــسي ارزان بــــود در اکبرآبــــاد  متـــاع خـ

ــم    اش گـم  هزاران مصر در هـر کوچـه       ــر تالط ــاي پ ــيلش روده ــو ن   چ
ــه ــا  بـ ــر بنـ ــاي هـ ــاديپـ ــ   اکبرآبـ ــاد   هب ــستاده روح فره ــا اي ــک پ   ي

ــ ــازارش ز خو هب ــدام ب ــل ان ــان گ   هــر گــام شــگفته گلبنــي بينــي بــه  ب
ــاز دارد     قمـــــاش دلبـــــري بـــــزاز دارد ــي ن ــاي چين ــر ديب ــه ب   ک

ــا  ــت صــراف ب ــشو ب ــازةصــد ع ــاز  بــه   ن   نقــد قلــب مــا کــي بنگــرد ب
ــش   ــه ري ــي دارم هم ــولي دل   ز غم پيچيده هم چو بيره بر خويش         ز تنب

  :نويسد شبلي مي
آنها از اين وجود  با مشهور شدند ولي ستانوهند اکثر شعرا بعد از ورود به”

، ها برخالف ايرانيوي  …ا کليم مداح هند استکنند ام بدي ياد مي هندوستان به
که شعراي  در اشعار خود آورده ي مختلف راها  و شغلها ، گلها اسامي ميوه

  ازعرفي تمام عمر در هند بود ولي فقط. دانستند ذکر آنها را گناه ميحتّي ديگر 
 را در »يرنگ رام« ة واژ فقطيطالب آمل.  استفاده نموده است» « ةاژيک و
  ، مثالً  .١“کاربرده است ي بهنده ةم صدها واژي کلياست ول  آوردهيشعر

  :نمونه شعر. غيره  و           ،    ،      ،        ،       ،   »    «  ،  ،  
ــک   ــان يـــ ــاده در دکـــ ــرماية     فتـــ ــه ســ ــدن همــ ــا و معــ    دريــ

                                                   
 .۱۸۸-۹ ، ص۳ شعرالعجم، ج  .1
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  که جز خون خوردن از وي نيست حاصـل       دل    منـــــه بـــــر وعـــــدة   
ــستة  ــسن شـ ــويم    ز حـ ــه گـ   پـــرده محبـــوبي چـــه گـــويم ازان بـــي   چـ

  شـــــکيب عاشـــــقان بربـــــاد داده    زاده بتـــــان راجپـــــوت و شـــــيخ  
ــي    دود ســت بــي چــه چنپــه شــعلة شــمعي ــش م ــه آت ــود   ک ــرمن ع ــد در خ   زن

ــف    ه دارمزمـــوز و نـــان نظـــر دريـــوز    ــه وصـ ــي   کـ ــارم  را مـ   نگـ
  شـــگفته چـــون رخ يـــار اســـت دانـــم    نـــه فهميدســـت موســـم  گـــل 
     نهال  
ــت     از بس خـوش نـسيم اسـت           ــيم اس ــک آن دو ن ــوبي ز رش   دل ط

  که گر چشم اسـت او چنپـه چـراغ اسـت             مگر نـرگس بخـوبي چـشم بـاغ اسـت          
ــرخ   ــل سـ ــتايم   گـ ــون سـ    آيـــمچگونـــه بـــر ســـر ايـــن مطلـــب   را چـ

ــاهدان ايــــن گلــــستان    پــــــان    بــــــين      بدســــــت   بــــراي شــ
،       ،        ،      ،   ،       ،   ّ   ي ها ي ديگر وي واژهها در مثنوي شاهنامه و مثنوي

غيره را   و    ،           ،               ،   ،    ،     ،     ،   ُ  ،            ،         ،     ، ،       ،     ،       ، 
  .ده استکاربر هب

ي مشهدي منشي شاهزاده مرادبخش بود که در نوشتن ا طغٰرنويسنده صاحب نام ملّ
ي خود ها االصل بود ولي در نوشته وي اگرچه ايراني. ع شهرت داشتع و مسجنثر مرصّ
،               ،          ،               ،    :مثالً. کثرت استفاده نموده است هي هندي بها از واژه
 ،       ،          ،                 ّ   ،  ،   ، ،      

  .غيره  و            
  توده کردن پيـسه و روپـه دسـت بـرد     صراف به 

 بلکه هکاربرد هي خود بها ي مفرد زبان هندي را در نوشتهها ي نه صرف واژها طغٰرملّ
  : استفاده نموده استها گونه کلمه در استعارات و تشبيهات نيز از اين

 ،           ،            ،                                   ِ         ،          ،          ،  ،        ،       ، 
 ،            .  

ب  وصفي و اسم مرکّةب، وجي هندي و فارسي صفت مرکّها ترکيب واژه  بايطغٰر
سرايان،  راگفرمان برشگال نسق و حکم برسات رونق،  :مثالً. جديد وضع نمود

  .داري مهاوتخوان،  راگنوازي،  تال
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ي فارسي و ها ي هندي صفت فارسي و براي واژهها عالوه بر اين وي براي واژه
  :عربي صفت هندي آورده است

نازک بدن زيباي طوطي کالمي دلبر سودهره،  بتان سومناتي، محبوب آگره، ةعشو
  .جونپور، فربه سرين بت انباله

در يک . کثرت استفاده نموده است ي هندي بهها  نيز از واژهي در اشعار خودطغٰر
  :شود  اين شعر بعد از هر بند تکرار ميبند ترجيع

ــه  ــراپا خزين ــار س ــن دي ــرا زي       ،        ،      ،     م
  :مثالً. ي هندي استها  وي نيز پر از واژهةنام ساقي  

 ،       ،    ،     ،     ،  ،  ،        ّ             ،  ،   ،      ،    ،     ،  ،    ،   ،  ،     
  ،            ، ،    ،      ،      ،  ،          ،  ،         /      ،   ،، ،     ،     ،   ،       

   ،     ،  ،   ،     ،   ُ      .  
وي يک مثنوي در وصف . داستاد صائب و استاندار کشمير بو ١ظفر خان احسن

  .ي هندي فراواني استفاده نموده استها کشمير سروده و در آن از واژه
     ،           ، ، ،          ،    ،    ، ،               ،     ،   ،  ،  ،      ،     ،   .  

کاربرده  هي هندي را بها ات خود واژهي کاشي کتابدار شاهجهان بود و در کلييحٰي
  : مثالً.است

   ،            ،     ،    ،      ،     ،    ،    ،       ،   .  
 در بسياري از قطعات م ۱۶۴۴/ه ۱۰۵۴سال  الدين مسيح کاشي متوفي به حکيم رکن

  .ي پان، تمباکو، افيون، برسات و هولي استفاده نموده استها خود از واژه
در اشعار خود را ي هندي ها  نيز واژهبسياري از شعراي هندي عالوه بر اين

 ا محمدا يعقوب صرفي و ملّا شيخ محمد محسن فاني کشميري شاگرد ملّملّ. دان کاربرده به
  :گويد وي در وصف پان مي. ندا ي هندي را در اشعار خود گنجاندهها امين نيز واژه

ــنم    چـو وصـف لـب نازنينـان کـنم      ــان ک ــر وام از پ ــاني دگ   زب
  درو خوانده خوبان هندي سـبق        نــسخة ده ورقبــود بيــره پــان
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وصف  اب سيف علي خان در يک مثنوي بهابوالبرکات منير الهوري از مصاحبين نو
  :مثالً. ده نموده استي هندي استفاها بنگال پرداخته و از واژه

      ،      ،      ،   ،   ،           ،   ،    ،   ،    ،          ،   ،                   ،…  
سخنور خان جشن  در قرن هجدهم محمد يوسف نگهت برهانپوري معروف به

  :جوانان گجراتي برگزار نمود  باهولي را
ــر افتــاد     ــا در س ــور تماش ــرا ش   چندين کـشور افتـاد      که از من ره به      م

ــه  ــون ب ــيکن چ ــيدم         و ل ــي    رس ــه م ــائي ک ــدم تماش ــست دي   باي
ــ  انــد  رفيــق مــا پــسر گجراتيــان    ــد  ک ــول جهانن ــد و مقب   ه مطبوعن

  :کند کثرت استفاده مي ي هندي بهها وي در اين مثنوي از واژه
ــل   هـا مايـل بـسا رنـگ         شود چون نغمه   ــي      ز روي گ ــگ   م ــرد رن   ب

ــي      ــه ســاز ب ــر اســت  طرف ــت    نظي ــر اس ــشرت خمي ــد آوازه و ع   بلن
ــيم   ــاده نوش ــام ب ــه ج ــاقي ک ــا س   بهم چون صاف و درد مـي بجوشـيم          بي
   کـــرده روشـــن             چراغـــان   که امشب تا سحر در صـحن گلـشن        
ــار رنـــگ بـــازي    نــــوازي  دف     ببــــزم رقــــص و   ز شـــوخ نـــو بهـ
ــگ  ــرک و رن ــران و اب ــالل و زعف ــانون و آهنــگ     گ ــواي مطــرب و ق   ن

  مشک و عود و صندلگالب و عطر و     ني و طنبـور و بـين و چنـگ و          
ي هندي ها ن اردو نيز در اشعار فارسي خود واژهنظير اکبرآبادي شاعر معروف زبا

  :برد کار مي هب
  قرص خورشيد آرزو دارد که گردد همچنـين         قـدر زيبـا کـزين     بر پيـشاني تـو ايـن        
ــا دارد      ــاز مهيـ ــو نـ ــت مـ    از الفـ

  
ــا دارد   ــد ثري ــين عق ــار هم ــب ت ــن ش   اي

  ست چنين گوش تو شگفت    به   اين کرن   
  

  دارد   نگـه مـي    حسرت گل خورشـيد     که به 
  


