
  ٣٠٤  قند پارسي

  

  هند انيموريد تهعدر  يات فارسيرشد ادب يها نهيزم

هزار سال   به بيآن قر مدتو پرغناوت داشته،  يخ طوالنيزبان هند تار يات فارسيادب
پل را يج، پنجاب يافته، راجة هندويهندوستان راه  به نيسبکتگکه  بعد از آن. رسد يم

 يمحمود غزنو ،و پس از او پسرش ١)٩٧٨-٩٧٧(اطاعت خود درآورد،  به مجبور
شاور، يمانند پ به نين سرزمينفوذ ا آباد و با يشهرها و شمال و غرب مملکت ياحون

در  يکاخ سلطنت اسالم يبنا و، ٢)١٠٣٠-٩٩٧(ر کرد يالهور و مولتان را تسخ
با فتوحات سلطان محمود . افتين مملکت امتداد يدر ا ها قرنکه  هندوستان گذاشته شد

بر اثر توجه پادشاهان و . دا کرديمستحکم پ يتور موقعدر اله يزبان فارس يغزنو
در شبه قارة  يات فارسيج زبان و ادبين مرکز تروينخستکه  الهور يفرمانداران غزنو

 ين مرکز ادب و فرهنگ فارسيتر بزرگصورت  به گشت، يهند و پاکستان محسوب م
ن هند فراهم يرزمدر س يات فارسيشرفت زبان و ادبينة پيله زمين وسيا  به و ظاهر شد

کار آمدن  ي، تا رو)١٢٠٦( ياز استقرار دولت مقتدر اسالم يعنياز همان دوره، . شد
 گاه پادشاهان مسلمان منيد نشيمدت مدبراي  نين سرزميکه ا يوقت) ١٥٢٦(بابر 
ان ي، تغلق)١٣٢٠- ١٢٩٠(ان ي، خلج)١٢٩٠-١٢٠٦(» غالمان«، )١٢٠٦-١١٨٦(ان يغور

ات ي، زبان و ادببود) ١٥٢٦-١٤٥١(ان يو لود) ١٤٥١-١٤١٤(دان ي، س)١٤١٣- ١٣٢٠(
 ها خاندانن ياز ا يکين هر يرا سالطيز. افتيدر شبه قارة هند رواج کامل  يفارس

ن ين سرزميگسترش آن در ا يکردند و برا يرا زبان دولت ينوبت خود زبان فارس  به
ت شعرا و يق و حمايتشو  به گر جانب، پادشاهان هندوستانياز د. دندياد ورزياهتمام ز

فراخ  يحد به يجه دامنة زبان فارسيدر نت. دنديز کوشيزبان ن يفارس يادبا و علما
                                                   

  .۲۵۶ص  ن اسالم،يطبقات سالط لين،بول،   .١
  .١٤٥-١٤٠ص خ هند، يارت ،.چ.ا يجري، بن.ک.نخ نيس ؛١٦١- ١٥٦ص خ هند، يرساله تار ،.م.کّر کيپن  .٢
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و از  ١“افتيرواج  يدر دو ثلث از هندوستان زبان فارس” يسيد نفيقول سع  بهکه  ديگرد
 .٢درآمد يزبان و ادب فارس ين مرکزهايتر مهماز  يکيصورت   به هندوستان ١٣آغاز عصر 

 ين دورة حکمرانين سرزميدر ا يات فارسيرة کمال و قدرت و نفوذ زبان و ادباما دو
 يات فارسيفرهنگ و ادبکه  گردد يمحسوب م يموريت پرور ادبپادشاهان شعردوست و 

ن دوره يدر ا. دنديرسان ياوج اعل  به حساب خود يت بيق و حمايهندوستان را با تشو
ل تازة تکامل حمرا  به افته،يالعاده  ج فوقدر سرتاسر قلمرو هند روا يشعر و ادب فارس

 ان هنديموريسد، در دورة تينو يبهار م يتق محمد يرانيچنان که شاعر و دانشمند ا. ديرس
  .٣“اد از دربار اصفهان بوده استيز يدر دربار دهل يات فارسيرواج زبان و ادب”

شعر و  يخيتار يها ن دورهيتر از درخشان يکين دوره ياکه  د استيتأک بهالزم 
عهد که  نوشته ين معنيهم به اهللا صفا حيذب. گردد يدر هندوستان محسوب م يادب فارس

 يج زبان و شعر فارسيترو يها ن دورهياز بهتر يکيد يچ گونه ترديه يب” ان هنديموريت
 گوي پارسيسندگان و شاعران يب مؤلفان و نويق و ترغين هند و عهد تشويدر سرزم

 يريچ گاه نظيگر هيست و د يفارس يخ ادبيدر سراسر دوران تارامکان  يحد اعال  به
  .٤“افتيافت و نخواهد ين

توسعه و  ياساس يها عاملاز  يکياست يتسلّط کامل اکبر بر اوضاع و احوال س
البتّه، قبل از اکبر مؤسس سلسلة . ن دوره بوديالعادة ادب و فرهنگ در ا ج فوقيترو

سنده و مورخ بود يخود مرد دانشمند، شاعر، نوکه  بابرن محمد يالد ريان هند ظهيموريت
شمار  به ن نمونة فضل و ادبيبهترکه  ونيهما، ذوق و دانشمندش ن خوشينش و جا

                                                   
  ۵۷۲ص  در هندوستان، يات فارسيادب ،دي، سعيسينف  .١
ن يالدءايض ،مرداناف يزدان عليعمر ؛٢٢٠-١٣٢ص  ،١٤- ١٢ يک در عصر هايات فارس و تاجيباد  .٢

؛ ٧٠- ٥٩ص ، يات خسرو دهلويجاديات و ايح ،.ف مي؛ بقا٤٥-٣٠ ص او، »نامه يطوط«و  ينخشب
ملک  ؛٩-٣ص  ،٢٠و عصر  ١٩مة دوم عصر يبان هند و پاکستان در نز ينظم فارس .اغفّاراف 

، يسدارنگان ؛۲۲-۱۶ ،۱۰-۹ صخ صدر جهان، يتار ،يبنبان العابدين زينض اهللا ابن يات فضالق
 ،۱۳۰ ص ه،يبزم مملوک ،نيالد د صباحي، سعبدالرحمن ؛٤ ص ،ان هندوستانيگو يپارس ،هرومل

 Husain, Mahdi. Persians as the Well–Head of Research in the History of India ؛۱۵۱-۱۵۸

from 1030 to 1857 A.D., p. 113-114  
  .۲۵۷ ص ،٣، جلد يخ تطور نثر فارسيا تاري يشناس سبک ،يقتبهار، محمد   .٣
  .۴۵۰ ص ،۱ ، بخش٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار اهللا،ح يصفا، ذب  .٤
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ار ينة بسيشان زم اگانين يپناه فرهنگو  يپرور ادب يها سنّت ياياح يرفت، برا يم
حاب ادب و دانش الذکر اغلب اص در دورة پادشاهان فوق. فراهم آورده بودند يمساعد

، ير هروين خواندميالد اضي، رين خوافيالد نيخ زي، مانند شيمرکز يايران و آسيا
دربار  به نهاي، و مانند ايسمرقند ي، موالنا نادريبدخش ي، جنوبيلياس اردبيموالنا ال

متأسفانه، با . ١افتنديون پناه يبابر و هما تية عناير سايآوردند و در ز يان هند رويموريت
 يات و فرهنگ داشتند، برايج ادبيترو بهکه  ين همه خرد و فضل، ذکاوت و محبتيا

چون که قبالً مسائل . نداشتند يط الزم و ضروريعلم و ادب و فرهنگ شرا يسرپرست
اعتدال و آرامش کشور از جنگ و جدال و مستحکم نمودن سلطنت را در ، گريمهم د

ان يشان تنها در صورت جريا يو معنو يفرهنگ ية مقصدهايعمل. مد نظر داشتند
ب و اشتهار بزرگ بعداً ين افتخار نجيا. ر بوديپذ ذکرشده امکان يها حالترفتن يپذ
آفتاب ادب و فرهنگ و  يبايمرحلة جلوة ز  به دوران سلطنتشکه  ديب اکبر گردينص

 يات فارسيه ساختن ادبياکبر در توسعه و پرما. افتيل يدر قلمرو هند تبد يعلم فارس
مختلف  يها نهيت و توجه خاص او در زمير حمايمحض زکه  ديآنچنان اهتمام ورز
در  ياگان خود سواد نداشت، ولياندازة ن  به اگرچه اکبر. د آمديم پديادب نهضت عظ

معارف و دانش  يشناس و قدر يو ادب يرا با چنان ذوق علم يخ کمتر شاهيصفحات تار
پروران و  ن معارفيتر بزرگاز  يکيعنوان   به او ن لحاظ، نامياز ا. توان دچار آمد يم

پادشاهان . دربار خود را کانون شعر و ادب کرده بودکه  ماند يان عالم باقپناه فرهنگ
 يپناه فرهنگو  يپرور نة معارفيريز سنّت دير و شاهجهان نيجهانگ ن خاندانيگر ايد
ن دو پادشاه يا دوران. دنديامتداد بخش يش را با جوش و حرارت خاصياكان خوين

و  يبان برجسته و چه از لحاظ رواج و ترقّيشاعران و اد تعدادچه از جهت  پرور سخن
ن و يتر بارز نظم و نثر از پرمحصول يها د نمونهيتول و يتحول شعر و ادب فارس

که  يلير بنا بر تمايگ عالم. شود يزبان هند محسوب م يات فارسين ادوار ادبيتر درخشان
د و تملّق و يسنديپ يجا را نميداشت، اشعار حامل مبالغه و مدح ب ينيعلوم د  به

چ گونه يه  به ن لحاظ، او شاعران راياز ا. داشت يرا دوست نم يدربار يشعرا يچاپلوس
 ييالشّعرا او منصب ملک. شان ببستيا يدربار را برا يها راهکرد و  يقات جلب نميتشو

                                                   
  .۴۵۱- ۴۵۴ ص ،۱ ، بخش٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار  .١
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داده بودند، از  را ادامه ن عنعنهيهجهان ار و شايجاد كرده بود و جهانگياکبر اکه  را
ش يبرا يو اخالق ياشعار حکم. ستيشعر ن به يل نداشتن ويل تماين دليا يول. برد نيب

ز ين ين همه او از ذوق شعرينوشت، با ا يخوب م ير نثر فارسيگ چه عالماگر. پسند بود
رقعات « گر شعرا دريمند بوده و کثرت استعمال اشعار کليم و صائب و د بهره
  .ن مدعاستيشاهد صادق بر ا ١»يريگ عالم

د و هر جا يپسند ياشعار صائب را م زيب اورنگکه  ها مستور است در سرچشمه
 يريدل، نظي، بي، حافظ، نظاميوان سعديد. آورد يدست م به شد، يدا ميوانش پينسخة د

  .٢بودند يز تحت مطالعة ويگران نيو د
در که  ب شعر نبود، ذوق شعر و ادبيو ترغق ير زمان تشويگ هرچند دورة عالم

چه شعر از اگر. ن نرفتيد گشته بود، از بيفکر هند تول نهاد مردم و طبقة روشن
 .گذاشتند يا شاهزادگان و امرا در رواج آن سهم ارزنده يچهارچوبة دربار خارج شد، ول

موجب که  ف گشتيه تألياد و گرانمايآثار ز ها سالطول در که  ن نسبت بوديا  به
  .اشتهار قلمرو مذکور شد

 يروابط شعراکه  دينما ير در آن تظاهر ميگ دورة عالم يها ويژگين يتر مهماز  يکي
هندونژاد  يگو فارسيده، شاعران يسست گرد يليران و ماوراءالنهر خيا يهند با شعرا
  .افزون شدند

 آن مانند ندگانين نمايتر بزرگد و ياوج تکامل خود رس  به ين دوره سبک هنديدر ا
  .دان شعر پا نهادنديم به يعال نعمت خان، يريکشم ي، غنيسرهند يدل، ناصرعليب

در  ١٧و عصر  ١٦در آخر عصر  يق، هنگامة شعر و ادب فارسين طريهم  به
سوي  به زبان را يبان تمام جهان فارسيدانشمندان و ادکه  گرم بود يا درجه به هندوستان

هندوستان آورده،  به و ادب از گوشه و کنار جهان رواهل علم از صدها نفر . ديخود کش
  .وار گرد آمدند نامبرده پروانه ياطراف شاهان و امرا يبا سخنوران محل يگيکجايدر 

ر خود را يتقدکه  زمان يو ادب يعلم يها ن مجمع نابغهيتر بزرگدربار آنها همچون 
بودند، قرار گرفت و خود  دهيمند گردان ن عالقهين سرزميمردم ا يو ادب يت علميبا فعال

                                                   
  و غيره ١٤، ١٢، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٣ص ، يريگ رقعات عالم  .١
  .٣٩٨ ص ،نويسي فارسي در هند و پاکستان، الهور تاريخ آفتاب،اصغر،   .٢
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اهل فضل و . افتيگستر و هنرپرور شهرت  ن مهد ادبيتر بزرگن هند همچون يسرزم
، يزيترش ي، ظهوريرازيش ي، عرفيشاپورين يرينظ ،يضيف ضيلفامانند ابو به کمال

، صائب ي، کليم کاشانيمازندران ي، مال صوفيرازيش ين انجوي، حسيطالب آمل
 يدل، غنيرزا بي، ميريکشم يفان ،ير الهوري، منيم تهرانيل، سيمشهد ي، قدسيزيتبر

ل سرخوش ضاف ، محمديسريتهان ين برهمن، نسبتا، چندربهيعال نعمت خان، يريکشم
 يشاهکارها العاده نشان داده، توانستند ه مهارت فوقيدن آثار گرانمايگران در آفريو د
ن يزبان هند در ا يات فارسيادب عموماً،. ادگار گذارندي به از خود يو فرهنگ يم ادبيعظ

 يفارس يها فرهنگ و ادب کشورها جبهه ياريدر بسکه  دا نموديدوره چنان وسعت پ
  .ر خود قرار دادير تأثيزبان را ز
ات يادب يج و ترقّيدر تروکه  بودند ييها عاملن ير عوامل مذکور باز چنديبه غ

مانند پادشاهان سخاوتمند  نهاز آن جمله، رفتار افسا. ر خود را گذاشتنديتأث يفارس
خ و تذکره و آثار شعرا از يکتب تار”که  ر و شاهجهانيامثال اکبر، جهانگ  به ،يموريت

ر ين دوره تأثيا يو فرهنگ يشرفت ادبيپ  به ١“انعام و اکرام آنها مشحون است يها داستان
شد،  يه مشعرا داد  بهکه  پادشاهان نامبرده و صله و پاداش يهايقدردان. ديرسان ياديز

با شاعر را زر يت زيک بيدر انجام  يگاه. ديگرد يشرفت شعر و ادب ميموجب پ
از اکبرشاه در ”چنانچه، . کردند يم و زر نقد و وزن ميس به او را يدند و گاهيپاش يم

 ٢٠ده يک قصيو در صلة  يکاه  به هيک غزل ده هزار تنگه معادل پنج هزار روپيصلة 
دا يم و سير و کليامر جهانگ  به دا رايد و سيرس يمرو  به هيوپهزار ر ١٠هزار تنگه معادل 

  .٢“دنديم سنجيس به امر شاهجهان به را يو قدس
ر ياکبر و جهانگکه  ش رفتيپ يحد به مخصوصاً، شاهجهان در راه بخشش و انعام

د، پشت يچيپ يآن زمان م يآنها هنوز در جهان فارس يمند آوازة کرم و سخاوتکه  را
  .گذاشت  سر

در ترقي و ”ها و انعامات پادشاهان و امرا  يبخش ضين فيا ينعمان يبه قول شبل
در تمام . ات بوده استيمنزلة آب ح به ، بلکهيک عامل قويبسط و توسعة شعر و ادب 

                                                   
  .۳۴ص  ،هند و پاکستان در يفارس يسينو تذکره علي رضا،د ي، سينقو  .١
  .۳۴ص ، يشعر فارس يبهار هند: يمغول يشاعر هادي،حسن،   .٢
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  .١“دا نموديانتشار پ يمملکت شعر و شاعر
  :نوشته است ين معنيا  به زياهللا صفا ن حيذب
افته يکه  يدر آن روزگار چنان رشد يرسبود شعر و ادب پا ين نمياگر چن”

  .٢“کرد يبود، حاصل نم
و  ين سلسله، داستان شعرپرورين شهرت جود و کرم پادشاهان ايمحض هم

له ص به کو بودند و آنها رايو مشفق ن يو مرب ياهل سخن حام يبراکه  آنان ينواز ادب
و  يمرکز يايممالک آس به رون شده،ينواختند، از حدود هندوستان ب يو پاداش گرانبها م

مسافرت   به ن راين سرزميهنرمندان اکه  ديگرد يا زهين انگيتر مهمد و يران رسيا
ران، خراسان و يجه، ورود اصحاب ادب و دانش ايدر نت. هندوستان وادار نمود

ع صورت يوس يليطور خ به ان هنديموريهندوستان در دورة ت يدربارها  به ماوراءالنهر
ش از يستند، بيز يدر هند مکه  زبان يسندگان و شاعران فارسيعدة نوهمواره ”که  گرفت

  .٣“ران بودنديدر اکه  بود يشمار کسان
کردند،  يتحمل مرا رنج سفر  گرفتند و يش ميراه هندوستان را پکه  ييمشوق آنها

ش را يدر آن جا متاع خوکه  بود يديش داشتند و اميشعر خو يپا بهکه  بود ينانياطم
  .حال خواهند داشت مرفّه و آسوده يافت و زندگانيخواهند  ين فراواندارايخر

ار و يبستند از نعم آن د يرخت سفر هندوستان برمکه  واقعاً، هم شعرا و ادبا
 افتندي يم يشدند و عزّت و افتخار يران آنها برخوردار ميپادشاهان کامگار و ام هاي هلص

 يتوانست در دربار شاه يهر کس نم در وطن خودشان از آن محروم بودند و چونکه 
ر يرا غيز. بردند يگر پناه ميان ديمرب به ن گونه هنرمندان و شاعرانيمقام بلند برسد، ا  به

ت وسعت قلب از شعرا يگر با نهايمنصبان د ها نفر امرا و وزرا و صاحب از پادشاهان ده
د يخ فريش ،يضيض فياز آن جمله، اسم ابوالف. کردند يم يسندگان سرپرستيو نو
خان،  خان، افضل ان، سعداهللاخ مهابت خانان، م خاني، عبدالرحيالني، ابوالفتح گييبخارا

                                                   
  .۴۴۵ص ، ۴ج  ،شعرالعجم نعماني، يشبل  .١
  .۴۴۵ص ، ۱ ، بخش٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار  .٢
  .۲۵۲ ص، ١جلد  ،يخ نظم و نثر زبان فارسيتار  .٣



  ٣١٠  قند پارسي

  

که  توان نام برد يک ترخان، ظفرخان احسن را ميب يرزا غازيم خان، اعتمادالدوله، يالقل
  .نمودند يم ياريرا در هند غرس و آب يات فارسينهال زبان و ادب

ک يافراد   به ر و شاهجهان محدوديلتفات اکبر، جهانگحسن اکه  باعث تذکّر است
جنس و مشرب و طبقه و مذهب خود از   به ة اهل سخن ناوابستهيبود، بلکه کلّنمذهب 

بها  طاياي گرانعز با يهندو را ن يان هند شعرايموريت. شدند يور م شان بهرهيخان کرم ا
 يرالشعرايام( يرا يو حک، م)رالشعرايام( يرايمانند کو  به ها و منصب ١نواختند يم

 يها گرفتن عنوان به ن فن رايآنها مقرر كرده بودند و ماهرراي ب رهيو غ) نيتر بزرگ
  .٢نمودند يرزا و خان سرفراز ميان، ميچون م يفخر

 يها باز علّت يموريز پادشاهان بزرگ تيآم افسانه يها بخششر از بذل و يبه غ
ندگان علم يگروه نما مهاجرت نمودن گروههندوستان  به سببکه  بودند يگريمتعدد د

سنده و يها شاعر و نو از آن جمله، ده. ديزبان ممالک گوناگون شرق گرد يو ادب فارس
 يها ن دولتيبکه  يو داخل ياسيد سيشد يها زبان بر اثر محاربه يدانشمند فارس

ش ين هند همچون مملکت صلح و آسايسرزم به عمل آمد،  به انيان و صفويبانيش
شعر و   به اکثر شاهان خارج از هند يالتفات و کم يتوجه ين، بير از ايغ. ٣اهنده شدندپن

احت، يد بهبود آن، سفارت، تجارت، سيروزگار و ام ي، ناسازگارياج زندگي، احتيشاعر
 ياد اهل علم و ادب سويشمارة زکه  بودند ييها ن سببيو مانند ا يو قلندر يشيدرو

                                                   
ات يادب ،ديعبداهللا، س ؛٧٨-٦٩ ص ،                         ،نيالد نيد معي، سيشاهجهانپور  .١

  .۵۳-۵۰ص ان هندوان، يدر م يفارس
  ۳۹-۳۶ص ان هندوان، يدر م يات فارسيادب  .٢
؛ ٢٥ص  ،»رثالما سينفا«ماوراءالنهر در تذکرة  ١٦عصر  يات ادبيح يها مسئله يبعض ،خحراراو   .٣

؛ کپرن اف ١٣-٩ص  ،٢٠و عصر  ١٩مة دوم عصر يزبان هند و پاکستان در ن ينظم فارس ،.غفّاراف ع
خ ياز تار ،.ف عيرزايم ؛١٦-١٣ص  ،١٩-١٦ يک در هند درعصر هايفارس و تاج يسيلغت نو، .و

 يايخ روابط هند و آسياز تار ،.اوا االدين ؛ نظام٣٩-٣٥ص  ماوراءالنهر و هند، يادب يها مناسبت
 يسربان فايدر اد يسبک هند تشکل ،.ض وفي؛ رضا ١٣٧-١١٠ص ، )و ١٨-٩ يعصرها( يمرکز

بدخشان با هندوستان  يوابط ادبخ رياز تار ،.بوف اي؛ حب٢٤-٢٢، ١٩- ١٢ص ، ١٨-١٧آخر عصر 
، يمعان ؛۴۲۲ص ، ۱ ، بخش٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار ؛١٣-١٠ص ، )١٨و  ١٧-١٦ يعصرها(

  .٥٢١-٤٨٦ ؛۶ص  ١جلد  ،کاروان هند گلچين،احمد 
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ن يپس از انقراض حکومت حسکه  د تذکّر داديز بايته را نک نکيباز . ١آوردند يهند رو
و چنان که . ات اعتبار خود را از دست داديقرا هرات همچون مرکز علم و ادب يبا

  :سدينو يت مينات پند يدانشمند هند کاش
در آن مرکز جمع آمده بودند، پراکنده که  ک و فارسيآن دانشمندان تاج”
. روند يهندوستان م به شترشانياصفهان و گروه ب  به بانياز اد يگروه. شوند يم

ان بود، يتخت دولت صفويپاکه  در اصفهانکه  د ذكر نمودين را هم بايهم
هان يرواج بازار فق. مذهب متعصّب جمع آمده بودند عهيان شسراي سخنشتر يب

دربار . دار نداشتيکار شاعران را از رونق انداخته بود و شعر جز نزد عامه خر
خصوصاً، . ه مورد توجه شاعران بوديش از دربار صفويام بين ايان در ايموريت

ره ي، اگره، الهور و غير و شاهجهان در دهلياکبر، جهانگ يدر دورة حکمران
ل يمکه  هر شکل و روش  به گرد آمدند و آنها آزاد بودند و ياديسخنوران ز

. دنديورز يآزادانه شرکت م يعلم يها گفتند و در مباحثه يداشتند، شعر م
ران، يبان ايده بود، دقّت اديا گرديهند مه يادب يها رهيدر داکه  يط موافقيشرا

  .٢“خود جلب نمود  به خراسان و ماوراءالنهر را
اهل علم و ادب و از نفر  ٧٤٥در خصوص » کاروان هند«در  ين معانياحمد گلچ

اند، معلومات داده،  مت کردهيهندوستان عز  به ١٧-١٦ يران در عصرهايتنها از اکه  هنر
نفر در عهد  ١١٤ر، ينفر در عهد جهانگ ١٧٣نفر آنها در عهد اکبر،  ٢٥٩که  سدينو يم

  .٣مختلف رفته بودند يها سبب  ههندوستان ب به زيب اورنگنفر در عهد  ٦٦شاهجهان و 
هند   به رفت و آمد شعرا ير پايگ عالم يم، در زمان پادشاهينيب يکه م يه طورب

ر يهند سراز ير و شاهجهان سويدر زمان اکبر، جهانگکه  ل شعرايس. شد نسبتاً کوتاه
شعرا و  يز هندوستان هنوز براير نيگ ن، در دورة عالميبا وجود ا. ديشد، قطع گرد يم

  .از هنر بوده است يزبان محل کسب مقام و ثروت و قدردان يگر ممالک فارسيد يادبا

                                                   
  .۶ص  ،١جلد  ،کاروان هند  .١
  .١١٦-١١٥ص  ،کيات فارس و تاجيد به ادبيها عا شهياند  ،نات يت، کاشيپند  .٢
  .۶ص  ،١جلد  ،اروان هندک  .٣
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ران بود و يو ا يمرکز يايب و دانش آسن مهاجرت دوم ارباب ادياکه  ناگفته نماند
ش در دورة حملة يدر حدود سه قرن پ رفته بود، آن اشاره  به مهاجرت اول، چنان که

البتّه مهاجرت اول از . ران اتّفاق افتاده بوديو ا يمرکز يايآس به زخان و هالکوخانيچنگ
  .ار بودياخت يبنا به يت و مهاجرت دوم تا حديمجبور يرو

ک يدر ذات خود  يخاص ادب يها عالوه بر محفلکه  ن دورهيره در ارواج مشاع
در . نمود يانيج و رونق شعر کمک شاينوع مکتب آموزش و پرورش ادبا بود، در ترو

آن عادتاً  به .شد يل کرده ميتشک يا مشاعره با شکوه خاصه يموريپادشاهان ت يدربارها
هر شاعر   به چند روز قبل از مشاعره. کرد يم يسياز شاهزادگان رئ يکيا خود يپادشاه 

مشاعره  به ت شعر نوشتهية همان بيشاعران موافق وزن و قاف. شد ينوشته داده م يتيب
ل مشاعره ين قبيدر ا. خواندند يخود را م يگر مسابقه کرده، اثرهايآمدند و با همد يم

حفظ آبرو جلب توجه و  يهر شاعر برا. خواند يست، شعر نو خود را ميبا يهر شاعر م
ن ياز ا. رديگ يشيگر شاعران پيکار برد و بر د  به استعداد خود را بهترکه  کرد يم يسع

، ها ل مشاعرهين قبيشعرا در ا. شد يدا ميرو پيخود ن به ن سخنوران خوديرو، در کالم ا
ح و يک نوع رقابت صحين آنها يجه بيدر نتکه  کردند يگر انتقاد ميکدياز شعر 
  .آمد يوجود م به سودبخش

ن دوره يا يات فارسيشرفت ادبيپدر که  بود ييها از سبب يکيز ين يرواج نقد ادب
نظم و نثر، نشان دادن طرز درست  يها يها و ناهموار يذکر ناقص. ق گذاشتير عميتأث

ت استادان شعر، بلکه در گفتار و قضاوت شاهان يح مطلب نه تنها در فعاليو صح
و  ٢ريو جهانگ ١چه اکبر. کند يروشن تظاهر م پرور ادبگر رجال بانفوذ يو د يموريت

                                                   
شعرالعجم،  ؛۴ص  اکبر شاهنشاه هند و پاکستان، الدين در عهد جالل يات فارسيادب غالم،سرور،   .١

ص  ،١جلد  ،کاروان هند ؛۴۵۸-۴۵۴ص ، ۱ ، بخش٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار ؛۷ص  ،۳جلد 
۲۹ -۳۲.  

د، سرهنگ يعبدالرش ؛يريوک جهانگتز ،نير، نورالديجهانگ ؛الشعراةتذکر ،نير، نورالديجهانگ  .٢
، الغرايب مخزن علي خان،، محمد يلويسند يهاشم ؛۱۱۱-۱۱۰ص  ،پنجاب يشعرا ةتذکر ،خواجه

در عهد  يات فارسيادب ؛۴۳۵-۴۲۹ص  هند، ةيبابر الحسين،عبدن کوب، يزر ؛۶۰۷-۶۰۵ ص، ١ جلد
، ٥ران، جلد يات در ايخ ادبيتار ؛۱۲-۱۱ ص ر شاهنشاه هند و پاکستان،يمحمد جهانگ الدين نور

  .۳۴-۳۳ص  ،١جلد  ،کاروان هند ؛۴۶۰-۴۵۸ص ، ۱ بخش
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برخوردار  يو فرهنگ يحه و ذوق سرشار ادبير نه تنها از قريگ چه شاهجهان و عالم
ر ياکبر، جهانگ(ن پادشاهان ياند، بلکه ا ادگار گذاشتهي به از خود يمتيق بودند و آثار گران

نداشته، همچون ناقدان  شعر و ادب تنها نقش ناظر را يها در محفل) و شاهجهان
پرداختند و حسن و قبح اشعار آنان را  يح و انتقاد سخن شعرا ميتصح به ه اکثريبلندپا

  :نوشته ين معنيا به ينعمان يشبل. دنديشياند  يم
ن جهت ياز ا …كردهکه  يشرفتيو پ ين شعر و ادب ترقّين سالطيدر دربار ا”

 ص بديتشخ. نقّاد سخن بودند طبع موزون و ين مزبور خود دارايسالطکه  بوده
زمودند، آ يکردند، م يم ييدادند، شعرا را در هر موقع بازجو يو خوب کالم م

  .١“بوده است ياز فضليبر امت يق و مبنيتحق يدادند از رو يمکه  يازيامت
  :ن خصوص نوشته استيز در ايکوب ن نين زريران عبدالحسيدانشمند ا

نه فقط شعرا بر . شعر رواج تمام داشت و امرا نقد نين سالطيدر مجالس ا”
ندگان قدرت ين هم در نقد شعر گويبلکه امرا و سالط گرفتند، يگر نکته ميکدي

  .٢“دادند يو مهارت نشان م
داشت بارها اشعار استادان سخن را مورد  يرتبة بلند يسنج در سخنکه  مثالً، اکبر

. ٣“اند ناقدان فن داد انتقاد او را داده يحت”که  کرد يم يريگ داد و چنان نکته يانتقاد قرار م
بر  يمافوقکه  دنديرس يق نظم و نثر چنان ميبه دقا”که  نوشته ين معنيا به زير نيجهانگ

  .٤“آن متصور نبود
ک ناقد بزرگ فن شناخته ياندازة   به سزا داشت و هن فن مهارت بيز در اير نيجهانگ

پس از مالقات که  »يريتزوک جهانگ«دة او در يپخته و سنج ياظهار نظرها. شده بود
ل يخود كرده است، دل يواينثر ش به رهيان و غياز دانشمندان، شاعران، صوف يکيهر 
ک ياندازة  به و ير عاليجهانگ يذوق شاعر« ينعمان يقول شبل  به .باالست يها گفته

                                                   
  .۷ص  ،۳جلد  ،شعرالعجم  .١
  .۴۳۵-۴۲۹ص  ،هند ةيبابر  .٢
  .۵ص  ،۳جلد شعرالعجم،   .٣
  .۱۵ص  ،يريتزوک جهانگ  .٤
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ن بر آ يزيتوان چ ينوشته است، نم يهر شاعر دربارةآن چه . نقّاد بزرگ فن بوده است
  .١»عالوه نمود

شعرا اشعار خود را اصالح و که  و انتقاد پادشاهان هند بود يسنج ن نکتهيهم
 االمکان يسخن خود را حتکه  گماشتند ينمودند و تمام همت خود را بر آن م يل ميتکم

شرفت مشرف گردند، تا که زادة طبع يتکامل و پ  به بلند برآورند و در فن خود يپا  به
  .ان هند باشديموريحة تيقر سنج و خوش پادشاهان سخن آنان مطبوع طبع

مة دوم ينکه  زيب اورنگر، شاهجهان و يق، دورة سلطنت اکبر، جهانگين طريهم
بان برجسته و يرد، چه از جهت مقدار شاعران و اديگ يرا در برم ١٧و عصر  ١٦عصر 

ات يادب يها رهن دويتر از پرمحصول يادب يده شدن آثار متعدد گرانبهايچه از جهت آفر
  .شود يزبان هند محسوب م يفارس

  منابع
» رثالما سينفا«ماوراءالنهر در تذکرة  ١٦عصر  يات ادبيح يها مسئله يبعض ،.خاحراروف  .١
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 .١٩٧٦ ،يکراچ ،وفيرزايم .ع ةح و مقدمي، تصح)ريجهانگ يبايز

                                                   
  .۵ص  ،۳جلد شعرالعجم،   .١
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  )يبه زبان روس(

  .١٩۴١ کلکته، ،نيمحمد قمرالد ياهتمام حاج به ،يريرقعات عالم گ .۱۴
 .١٣٧٢ تهران، ،يبا نقد ادب ييآشنا ،هند ةيبابر. نيبوالحسن کوب، ايزر .۱۵

  .١٣٥۴ ،ايران  ،ياد فرهنگيانتشارات بن ،ان هندوستانيگو يپارس ،، هرومليسدارنگان .۱۶
  ).١١( ١٨٣ هشمار، ١٩٥٢، الله ،ران و پاکستانيا يخيروابط تار ،سرور، غالم .۱۷
، الله ،ه هند و پاکستاناکبر شاهنشا الدين در عهد جالل يات فارسيادب ،سرور، غالم .۱۸

 ).۴( ١۸٣ه ، شمار١٩٥٣

، ١٩٢٦، )گره يلع(ل يسه ،                           ،نيالد نيد معي، سيشاهجهانپور .١٩
  )به زبان اردو(. ١ ش

 يدمحمد نقيس ةترجم، ٣جلد ران، يات ايخ شعرا و ادبيا تاري شعرالعجم ،ينعمان يشبل .۲۰
 .١٣٦۸ تهران، ،يالنيگ يفخر داع

 .١٣٧٣ تهران، ،چاپ نهم ،۱، بخش ٥جلد  ،رانيات در ايخ ادبيتار ،ح اهللايصفا، ذب .۲۱

  .١٣٧١ تهران، ،دکتر محمد اسلم خان ةترجم ،ان هندوانيدر م يات فارسيادب ،ديعبداهللا، س .۲۲
  .١٩٥۴ گره، اعظم ،هيبزم مملوک ،الدين د صباحيعبدالرحمان، س .۲۳
 .١٩٦٧ ،يکراچ ،پنجاب يشعرا ةد، سرهنگ خواجه تذکريعبدالرش .۲۴

  .١٩٨٠ دانش، ،شهر دوشنبه، نامه او يو طوط ينخشب الدين ءايض ،زدانيعمر وفمردان يعل .۲۵
 ،دوشنبه، ٢٠و عصر  ١٩مة دوم عصر يزبان هند و پاکستان در ن ينظم فارس ،غفّاراف ع .٢٦

  .١٩٧٥دانش، 



  ٣١٦  قند پارسي

  

ش، دان، دوشنبه، و ١٩-١٦ يعصرها ک در هند دريفارس و تاج يسينو لغت، .کپرن اف و .٢٧
  )يبه زبان روس( .١٩٨٧

  .١٩٦٤، ٥، شماره شرق يصدا ،ماوراءالنهر و هند يادب يها خ مناسبتياز تار. ف عيرزايم .٢٨
  .١٣٦٩ مشهد،، ۱جلد  ،کاروان هند ،ني، احمد گلچيمعان .۲۹
ن ياقتدار حس ةيخ صدر جهان، تهيتار ،يبنبان العابدين زينض اهللا ابن يالقصات ف ملک .۳۰

  .١٩٩٨ گره، يعل، يقيصد
 ،تاشکند، )و ١٨-٩ يعصرها( يمرکز يايخ روابط هند و آسياز تار. ،او االدين امنظ .٣١

  )يبه زبان روس( ،١٩٦٩ن، اازبکست
 .١٣٠٨، ۸، شمارة ارمغان ،در هندوستان يات فارسيادب ،دي، سعيسينف .۳۲

 .١٣٣۴ ران،يا، ۱جلد  ،يخ نظم و نثر زبان فارسيتار ،دي، سعيسينف .۳۳

 .١٣۴١ تهران، ،سي فارسي درهند و پاکستاننوي تذکره ،يد علي رضانقوي، س .۳۴
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