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Abs tract:

The his torical connection between Iran and India and their relations 
which is based on good neighborliness and friendship is a long-s tanding 
connection that may date back to the second millennium BC, the era of 
Aryan migration.This long-s tanding bond was fueled and perpetuated by 
the advent of Islam and its spread through Muslim Arabs and Iranians 
and through the Persian language.Bilateral relations and the influence of 
Iranian-Islamic culture on Indians and the spread of Persian language in 
that land for almos t a thousand years, especially as the language of Sharia 
and culture in social s trata and inlaw courts and courts of jus tice and courts 
of India, added to the privilege of Iranian culture.Based on the importance 
of this notion, the present article tries to examine the reputation of Iranian 
culture and Persian language and literature in India in order to consider 
some unknown aspects of the spread of Persian languagein India not only 
among Muslims but also among non-Muslims.Furthermore it reveals the 
profound ties between Iranians and Indians. Then it can be concluded 
that this language has been a common literary and cultural source and 
also a factor of closeness and unity and a means of unders tanding and 
familiarity between the two nations of Iran and India for a long time.The 
research results show that from the earlies t times, perhaps, the era of Aryan 
migration, the Indian subcontinent has always been the second home for 
the Iranians.The influence and spread of Persian language in India is not 
limited tosome simple prose, on the contrary complicated forms of Persian 
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poemscan also be found all over this land.This language has been the offi-
cial language of the government and court of this land for more than eight 
hundred years.This language has had the power and ability to transform the 
dualis tic thinking of Hindu scholars into monotheism and poets from the 
Brahman classcould compose Persian poetry.Through the influence of this 
dominant language, Dehlavi, the great poet of Indian s tyle in India, became 
known as Hafiz of India.Although Amir Khosrow is known as the parrot of 
India, takes also the title of Saadi of India and Saadi’s Islamic and Iranian 
philosophy and advice can be found in his poems.SaibTabrizipredisposes 
one of the Indo-Aryan languages, i.e.Urdu with allegory. He has also a 
huge amount of influence over thethinking, movement, and revolutionary 
movement and its dynamism in Iqbal’s thinking.Any way Indian scholars 
believe thatthe Indian subcontinent is proud of the influence of Persian lan-
guage in India, because it shows that the Indian subcontinent have nurtured 
the Persian language, Persian literature and Iranian culture in many aspects 
such as architecture, painting, calligraphy, etc., as a kind midwife in its 
loving arms for many years.Therefore, considering theinfluence of Per-
sian language and literaturein India for a thousand years, these kinds of 
research is in fact rediscovering the glory of Iran and Iranians.

Keywords: Iran, India, Saib and Indian S tyle, Isfahan of India, Shiraz of 
India



11
فصلنامہ مطالعات ایــرانی اســــالمی  |ســـــال دوم)جدید(  | شــــــــامره دوم  | تابستان 1399

 فرزانه اعظم لطفی1

چکیده
روابط مبتنی بر ُحسن هم سایگی و دوستی ایران با هند، پیوندی دیرینه است که شاید از هزاره دوم پیش 
از میالد؛ یعنی عصر هجرت اقوام آریایی آغاز شده باشد. این پیوند کهن پس از گسترش اسالم در هند 
از طریق عربان و ایرانیان مسلمان و به واسطه زبان فارسی، استوارتر شد. پیوند دوسویه و تأثیرپذیری 
هندیان از فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و نفوذ زبان فارسی در آن سرزمین نزدیک به هزار سال به ویژه در 
جایگاه زبان شریعت و فرهنگ در الیه های اجتماعی یا محاکم و دادگاه ها و دربارهای هند، بر امتیاز 

فرهنگ ایرانی در آن سامان افزود. 
با توجه به همین نکات، این مقاله پس از بررسی شهرت فرهنگ ایرانی و زبان و ادبیات فارسی در 
هند، به برخی از گوشه های ناشناخته موضوع گسترش زبان فارسی میان مسلمانان، بلکه نامسلمانان 
هند می پردازد و پیوندهای فراگیر ایرانیان و هندیان را نیز برمی رسد تا نشان دهد زبان سرمایه مشترک 
ادبی و فرهنگی و عامل نزدیکی و یگانگی و وسیله تفاهم و آشنایی ملت های ایران و هند از دیرزمان 

بوده است.

کلیدواژگان
ایران، هند، سبک هندی، صائب تبریزی، اصفهاِن هند، شیراِز هند، زبان و ادبیات فارسی.

واکاوی ادب فارسی و فرهنگ ایرانی در هند دوره اسالمی

1.استادیار و عضو هیئت علمی 
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی 
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مقدمه
در  گزارش رسمی  اما کهن ترین  دارد،  درازی  پیشینه  به سرزمین هند  فارسی  ادب  غیر رسمی  ورود 
این باره، آغاز حکومت سلطان ناصرالدین سبکتگین و سلطنت سلطان محمود غزنوی سامان یافته است. 
انتقال زبان فارسی همراه با دین اسالم به آن سرزمین، بر شکوه مندی این زبان افزود، اما گسترش 
فرهنگ ایرانی و زبان فارسی تنها وام دار این شاهان و سیاست های آنان نبود، بلکه کانون های ارتباطی، 
تاجران، مهاجران و سیاحان نیز در این زمینه مؤثر بودند. خدمات آنان موجب شد که فرهنگ ایرانی 
در جایی در سرزمین هند باز کند و حتی به شیوه های حکومتی ایرانیان نیز در آن سامان توجه شود؛ 
چنان که فرمان روایان هندی همچون شاهان ایرانی حکومت خود را بر پایه چهار نیروی انسانی اصلی؛ 
یعنی شاعران، حکیمان، دبیران و منجمان استوار کردند و این اصل را  مایه قوام حکومتی سلطنت 

هندیان برمی شمردند و از ایرانیان نیز در بدنه حکومت خود بسی بهره می بردند. 
بنابر گزارش اسناد تاریخی، هم زمان با سلطنت شاهان صفوی در ایران و چیرگی گورکانیان بر 
شمال هند، زبان فارسیان به زبان رسمی دربار در مراسالت رسمی و اداری هند بدل گشت و میراث 
دربار خوانده می شد و  در  زمان، عاشقانه  و گلستان سعدی در همین  بوستان  ایرانیان همچون  ادبی 
آیین های فرهنگی آنان همچون نوروز، شکوه مندانه برگزار می شد. بازتاب شدت احساس نیاز و  عشق 
و ولع به فارسی در هند به اندازه ای فزونی گرفت که فرمان روایان گورکانی هند در قصرها و سراهای 

آگره و دهلی و الهور به فارسی سخن می راندند و به این کار مفتخر بودند. 
به ویژه اصفهان  ایرانی  پایه شهرهای  بر  را  این روزگار، شهرهای کلیدی هند  هم چنین معماران 
سرآمدهای  همه  نامیدند.  هند«  »اصفهاِن  را  حیدرآباد  کسانی  چنان که  کردند؛  تأسیس  یا  بازسازی 
پادشاهان تیموری هند، از ظهیرالدین بابر تا شاهزاده داراشکوه فرزند شاه جهان، به زبان فارسی اهتمام 
سخن  فارسی  به  قصر  در  همسرش  با  اکبر،  جالل الدین  ارشد  فرزند  جهانگیر  نورالدین  می ورزیدند. 

می گفت و حتی به شعرسرایی و گفتار آهنگین )مسجع( به فارسی نیز می پرداخت: 

بلبل نی اَم که نعره کنم دردسر دهم 
پـروانـه ام که سـوزم و دم بـرنیاورم

 )جهانگیر(

پروانه نیستم که به یک شعله جان دهم 
شــمعم که جـمله سـوزم و دم برنیاورم

 )پاسخ نور جهان(

بر پایه اسناد موجود، فرمان روایان و شاهان خاندان تیموری هند، ایران را وطن خود و ایرانیان را 
هم شهریان و هم زبانان خود می دانستند و با افتخار به هوش و ذوق ایرانیان، از سخن راندن به فارسی 
لذت می بردند. با بزرگ تر شدن دهلی و رونق گرفتن فرهنگ و زبان ایرانی در آن جا، دهلی آرام آرام 
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به دربار دوم بدل گشت؛ چنان که کسانی دربار اصلی ایران را در رواج فارسی و تقویت ادبیات و علوم 
این زبان، دهلی دانسته اند؛ زیرا بیش از دربار اصفهان در این زمینه می کوشید؛ یعنی همان زمان که 
شاهان صفوی و خاصان درگاه دربار اصفهان به ترکی سخن می گفتند، همه کارگزاران دربار دهلی از 
شاه تا درباریان و حرم سرایان، به فارسی گفت وگو می کردند. کتاب های فارسی خود فرمان روایان؛ مانند 

یادداشت های نورالدین جهانگیر )جهانگیرنامه( بر اعتبار آن زبان در هند، گواهی می دهد. 
فارسی در عهد جالل الدین اکبر، زبان دولتی به شمار می رفت و مردم برای به دست آوردن مقام 
کارمندی دولت و تحصیل حقوق کافی یا ترویج کار و کسب )بازرگانی( خود و مطالعه و تحصیل فنون، 
به یادگیری فارسی سخت محتاج بودند. فرهنگ بومی هند در عصر اکبرشاه بر پایه زبان فارسی استوار 
شد و نمادهای فرهنگ ایرانی و پارسی گویی هم در سطح جهانی هم در شبه قاره هند گسترش یافت. 
بسیاری از منابع کهن با توجه به گسترش ادب فارسی در هند، اشارات فراوانی به عالقه اکبرشاه و 
همسرش به زبان و ادبیات فارسی و شعرگویی او و ملکه به این زبان، در بردارند و اطالعات تصویری 
مجملی از شاهان و شاه زادگان این دودمان و دیوان های ارزش مند شعر فارسی آنان عرضه کرده اند. با 
استناد به فهرست مانده از این آثار فارسی، می توان گفت چنین سرمایه گذاری گسترده فرهنگی برای 
گسترش زبان فارسی به ویژه بیرون از جغرافیای سیاسی خاستگاه آن )ایران(، در هیچ دوره ای از تاریخ 
درخشان ایران صورت نگرفته است. این بخشندگی ادبی و سرمایه گذاری فرهنگی را بابر و همایون 
اندازه  به  اکبرشاه آن را به اوج رساند )غروی، 1۳50: 8(. فارسی زمانی در هندوستان  آغاز کردند و 
روادید فرهنگی ارزش داشت؛ چنان که شاه طهماسب، همایون شاه را بر اثر رباعی فارسی اش در مدح 
شاه مردان علی )ع( نواخت و در دوره اقامت هشت ماهه در ایران عهد کرد پس از بازگشت به هند 
منبرهای آن سرزمین را به »اسماء ائمه« مزین کند. افزون بر ترسیم شاخص های دوران عظمت شاهان 
گورکانی هند، ویژگی اصلی و بی مانند آن دوران را تمسک به زبان و ادب فارسی می توان برشمرد. این 
دست آویز نزد خانواده های برخوردار، گونه ای تجدد و اشرافیت به شمار می آمد. البته فراز و فرود ادب 

فارسی در هند، تابع شخصیت های درباری نیز بوده است. 
اهتمام  و کم شدن  سلیقه ها  اثر  بر  زبان  این  فارسی، سستی  زبان  ارزندگی  و  زیبایی  از  کنار  بر 
فرمان روایان گورکانی به آن، تردیدپذیر نیست؛ چنان که سستی آن و پنهان شدنش از عرصة دربارها 
و دیوان ها، از دوره اعتال و قدرت گرفتن تیموریان )اواخر عهد اورنگ زیب( به بعد آشکار است. زبان 
فارسی تنها در دوره بهادر شاه آخرین شاه گورکانی متخلص به »ظفر« دوباره در دربار جایگاهی یافت.

ارزش فرهنگ ایرانی ـ اسالمی در دوره رکود فرهنگی هند
افزون بر دوره اعتالی زبان فارسی در روزگار گورکانیان هند، حتی در دورة رکود فرهنگی آن سرزمین؛ 
یعنی زمان پادشاهی اورنگ زیب می توان نمود فرهنگ ایرانی را در آن سامان برشمرد؛ چنان که زیب 
النساء بیگم متخلص به »مخفی« دختر اورنگ زیب گاهی به سبک عراقی قصیده و غزل می سرود و 
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از بزرگ ترین شاعره های فارسی زبان هند شمرده می شد که این بیت نمونه ای از سروده های اوست: 
»شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش * ما را برای سوز و گداز آفریده اند« 

بنابراین، زبان و ادبیات فارسی همراه با دیگر عناصر فرهنگ غنی ایرانی ـ اسالمی نه تنها میان 
مسلمانان که میان نامسلمانان هندی نیز نفوذ کرد و به زبان اصلی )زبان تمدن( بدل گشت. ابوریحان 
بیرونی نخستین هندشناس ایرانی، در تحقیق ما للهند هندوان را قوم خودپسندی می خواند که جز کتاب 
»وید مقدس« و زبان پاک و مطهر سانسکریت، چیز دیگری را نمی پذیرند و مردمان و سرزمین های 
دیگر را »ملیکھ« یا »ملیچھ« )ناشایست( می خوانند؛ به معنای »عجم« )الل( نزد عربان )احمد، بی تا: 
...( هندیان و هندوان به اندازه ای مسحور فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و زبان و ادب فارسی شدند که 
تحقیقات ادبی خود را به جای اقوال »شنکر« و »کپیال«، »تلسی داس« و »رامانج«، با اقوال و اشعار 

سعدی و حافظ و خیام و رومی زینت می کردند )عبداهلل، 1992: ۳0(.
اهل هنود پس از انس و الفت گرفتن به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، به لقب »میرزا« و »میان« 
به  فارسی  زبان  تعلیم  پیش گامان  از  کشمیری  »سپروهای1«  و  »کایستھ«  طبقه  و  بودند  مفتخر 
می خواندند  »منشی«  و  »رازدان«  »کارکن«،  را  فارسی آموزان   .)50:  1992 )عبداهلل،  می رفتند  شمار 
بودهیان  سلطنت  اواخر  هندوستان  سیک های  عالمان  و  بزرگان  از  گورونانک   .)8۳:  1992 )عبداهلل، 
نویسندة »آدی گرنتھ« محلّة اول )بخش اول( کتاب مقدس خود را با این الفاظ فارسی آراسته بود 
)غروی، 1۳50 : 70(: »پیر پیکا مبر سالک صادق شہدےاورشہید شیخ مشائخ قاضی مال اور درویش 
شہید« )غروی، 1۳50 : ۴0((. »راجا ٹوڈرمل« وزیر دربار اکبرشاه فارسی را به جای هندی، زبان 
درباری می خواند. نخستین شاعر نامسلمان زبان فارسی »میرزا منوہر توسنی« در باب توحید و توصیف 

ایزد منان به فارسی شعر می سرود: 

 شیـخ مستـغنی بـدین و بـرهـمن مغرور کـفر 
 مست حسن دوست را با کفر و ایمان کار نیست
 بــی عـشق تو در جــگر لبــالب نـار اســت 
 بــی درد تــو در ســرم ســراسـر خـار است
 بــت خــانه و کعـبه هـر دو نـزدم کـفر است 
 مــا را بــه یــگانــگی، ایــزد کــار اســت
 از اثــــر یــک نــگــه اوســــت مســـت
 هـم بـت و هـم بـت کـده و هـم بـت پـرست

همچون  اکبرشاه  دربار  نقاشان  سرزمین،  آن  به  ایرانی  فرهنگ  و  فارسی  نفوذ  از  پس  هم چنین 
»دسونت«، »اللمکند«، »مادهو« و »مہشیں« به سبک هندی ایرانی اثر می آفریدند )امیری، 1۳86: ۴0(.

1. »سپرو«، )سب پڑهو(: همه 
بخوانند.
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توسعه اخذ و عطا یا داد و ستد نُت های موسیقی ایرانی ـ هندی، از دیگر پی آمدهای نفوذ زبان 
فارسی در هند و اقبال هندیان به آن بود؛ چنان که سلطان حسین شرقی »خیال« را از پاره های نُت 
موسیقی خواند و »دهرپد« بخشی جدایی ناپذیر از موسیقی اسالمی هند شد )جعفری، 1۳75(. به گواهی 
شواهد مستند تاریخی درباره ظرفیت های ادبی و غنایی زبان فارسی، می توان گفت این زبان نه تنها 

موسیقی هند را پرَورد که موجب گسترش هنر خوش نویسی میان اهل هنود شد. 

فرهنگ ایرانی ـ اسالمی و زبان فارسی نزد برهمنانی همچون »سوامی بهوبت رائےبیراگی« 
چنان جایگاهی داشت که که وی را به سرودن شعر فارسی با عنوان »وحدت انسان در برابر ذات حق« 
واداشت. طبقه برهمنان هند از برترین طبقات جامعة هند بودند، اما روح وحدت انسانی ایرانی و اسالمی 
از  بود. »بیراگی«،  از جامعة هندوستان  این قشر  برای  انسانی  پیام آور وحدت  فارسی  ادبیات  در ذات 

شخصیتی به نام »شنکر آچاریه« از عالمان اهل هنود چنین نقل کرده است:
روزی شنکر آچاریه مشغول استحمام در کنار رودخانه ای بود. »بهنگی« شخصی از طبقة نجس و 
پست جامعة اهل هنود لباس های خود را در کنار لباس های شنکر آچاریه قرار می دهد. این عمل باعث 
عصبانیت این عالم برهمن می شود؛ چنان که با عصبانیت و به سرعت تمام البسه خود را در آب به قصد 
تطهیر در رودخانه می شوید و خاک روب نیز هم زمان لباس هایش را در رودخانه فرو می برد. این بار 
عالم بیش تر عصبانی می شود، اما گویا کار از کار گذشته بود و لباس های هر دو در آب رودخانه تطهیر 
شدند. آب رودخانه بدون طبقه بندی شخصیتی، لباس هر دو را هم زمان تطهیر می کند. این ماجرا موجب 
می شود تا بیراگی که خود از طبقه برهمن است به وسیلة زبان فارسی از زبان خاک روب چنین سخن 

بگوید )عبداهلل، 1992: ۳۴2(:
 کـافر و مــؤمـن فــرنگی و یــهود 
 ارمـنی و گــبـر و تـرســا و جـهود

 جـلوه های ذات مـن هست ای جوان 
 غــیر ذاتـم کـیست را کون و مکان
 گـر بـبیند چـشم صـوفی سوی غیر 
 بـازمـاند مـرکـب صــوفـی ز سـیر

 پـاکـی تـن نـیـست مـقبــول خـدا 
 پــاکـی دل هــست پــیش حق روا
 خــویــشتن را ایـن زمـان بشناختم 
 ســـر بــه اوج مـعرفـت افـراخـتـم
 بیش از ایـن چـشم ُخرد، بُد موج بین 
 بحر بین شد این زمان چشم از یقین
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فرهنگ و زبان فارسی بدین شیوه پیام وحدت انسانی میان ُهنود می گستْرد تا یک دیگر فرادست و 
فرودست ننگرند )عبداهلل، 1992: ۳۴5(. »راجام رام موہن رائے« روشن فکر برجسته اهل کلکته برای 
ترویج و اشاعه فرهنگ هند به رغم مخالفت حکومت استعماری انگلیس با این کار، نخستین هفته نامه 
فارسی به نام مرآت االخبار را به انگیزه چالش با حکومت استعماری وقت منتشر کرد )1826 م( و این 

اشعار حافظ را در آن گنجاند: 
 سحر ز هـاتف غیبم رسید مژده به گوش 
 که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش
شـد آنـکه اهـل نظر بـر کناره می رفتند 
 هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

او در نوشـته های معترضانـه خـود بـا اقتبـاس و تأثیرپذیری از شـعر فارسـی حافظ نوشـته اسـت: 
»ترجیـح می دهـم خاموشـی اختیار کنـم. روز مصلحت ُملک خسـروان دانند * گدای گوشه نشـینی تو 
حاظفـا مخـروش« گسـترش زبان فارسـی در هند موجب شـد که نخسـتین روزنامه های فارسـی زبان 
هنـد در کلکتـه منتشـر شـوند. نخسـتین هفته نامـه بـه نام مـرآت االخبـار، به همـت و مدیریـت راجا 
رام موهـن رائے؛ سـپس جـام جهان نمـا به مدیریت سـد اسـک و هفته نامه سـراج االخبـار در دربار 

بهادرشـاه ظفـر آخریـن پادشـاه گورکانی به صورت دست نوشـته منتشـر شـد )18۴1 م(.
پـس از تأسـیس کمپانـی هند شـرقی )دهه 1760 م( ایرانیان منطقه »اودھ«1 )شـیراز هندوسـتان 
و لکهنـو کنونـی( را مرکـز شـیعیان هنـد خواندنـد. جمع آنـان در لکهنو با هجرت سـادات نیشـابور به 
آن جا پا گرفت و گسـترش زبان فارسـی در آن سـرزمین، وام دار مرثیه سـرایی درباره امام حسـین )ع( 
و برپایـی هـزاران »امام بـاره« )حسـینیه( و مزین شـدن تعزیه خانه ها به اشـعار فارسـی اسـت. فرهنگ 
عاشـورا و آزادگـی امام حسـین )ع( به این شـیوه میان مسـلمانان شـیعه هند از طریـق فرهنگ ایرانی 
و زبـان فارسـی گسـترش یافـت؛ چنان کـه امیـر خسـرو دهلـوی طوطـی هندوسـتان یا سـعدی هند، 
سـبک هنـدی را در شـعر فارسـی پدیـد آورد و به رغم اینکـه هرگز به ایران نرفت، سرچشـمه مسـتی 
و طرب ناکـی شـعرش را شـیراز می دانسـت و مثنوی هـای خـود را بـه شـیوة نظامـی و غزل هایـش را 
بـه اسـلوب سـعدی می سـرود. بـرای نمونـه، سـعدی سـروده اسـت: »خوب رویـان جفاپیشـه وفـا نیز 
کننـد * بـه کسـان درد فرسـتند و دوا نیـز کنند« و امیر خسـرو به همین سـبک و سـیاق گفته اسـت: 
»دلبـران مهـر نماینـد و وفـا نیـز کنند * دل بـر آن مهر نبنـدی که جفا نیـز کنند« میرزا اسـداهلل خان 
غالـب از نـام داران و بزرگان پارسی سـرای سـده سـیزدهم قمری )1797 م( دیوان اشـعار فارسـی خود 
را در دوره رکـود زبـان فارسـی در هنـد سـامان داد، امـا او نیـز همچون امیر خسـرو دهلوی نتوانسـت 

بـه دیـدار ایـران سـرزمین آرزوهایش بـرود؛ چنان کـه می گوید: 

 ultar« 1. نام باستانی اودھ اُترکوشل
از   »shas tra« شاسترا  در   »koshal
دانسته  هندوان  دینی  قدیمی  متون 
 )manu( شده است. نخستین بار منو
سرزمین  این  کرد.  آباد  را  شهر  این 
پس  اما  بود،  »راما«  پایتخت  آغاز  در 
چندرجی  رام  خاندان  درگذشت  از 
اجودهیا یک سره از دست رفت و جز 
ناگیشرناتھ  و   )sarju( سرجو  رود 
آن  از  اثری  هیچ   )nagesharnath(
اجودهیا  را  شهر  این  هندوان  نماند. 
آن  سانسکریت  ریشه  که  می نامند 
نام  اَج  و  نامغلوب  معنای  به  »اجوده« 
معنای  در  بنابراین،  است.  »برهما« 
ایودھ/  و  خدا«  نامغلوب  »شهر  اصلی 
معنای  در  جودھ/یودھ  از  اجودھ  یا 
»اَ«  می رفت.  کار  به  مبارزه  و  جنگ 
پیشوند  نشانه  سانسکریت  در 
میالدی   ۶۳۶ تا  »اودھ«  است.  منفی 
»ایودهیا« خوانده می شد. نام اودھ یا 
لکهنو کنونی، نخستین مرکز شیعیان 
آن  بر  هند  مغوالن  را  هند  مسلمان 

نهادند.
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غالب، از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
 اصفهان هی، یزد هی، شیراز هی، تبریز هی
گـرفته خـاطـر غــالب ز هــند و اعـیانش 
 بــر آن ســر است کــه آوازة عــجم گردد
غـالب ز هــند نـیست نــوایی که می کشم 
 گــویی ز اصفــهان و هــرات و قمــیم ما

غالب را در هند »حافظ هند« می خوانند. او در شیوه سخن سرایی به سبک هندی پای بند بود، اما 
به رغم دوری تاریخی اش از حافظ شیرازی، از اندیشه او در جنگ و جدال و نقد با ریاکاران روزگارش 
تأثیر پذیرفت و به سبک عراقی نیز روی آورد: »غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا * سنگ 
از گهر و شعبده ز اعجاز نداشت« او در نگارش نثر فارسی نیز پیش گام بود؛ چنان که در نامه ای فارسی 

درباره شر روزگار خویش نوشته است: 
اکنـون دل بدین هـا گرایشـی نمانـده و داعیـه رهایـی، از بند تن پدیـد آورده، همـه آن می خواهم 
کـه یک بـاره مـرزو بـوم ایـران بپیمایـم و آتش کده هـای شـیراز را بنگـرم و اگـر پـای عمر به سـنگ 
نیایـد. فرجـام کار بـه نجـف اشـرف برسـم و مـزار آن را کـه از کیـش آبایـم بـه در آورد و بـه خود به 

خـود کشـید بنگـرم )غالب، بی تـا: ۴65(.

بـا کـدامین آبـرو در کعبه آرم روی خـویش 
 من که سر جوش حیاتم صرف در بت خانه شد
صـائب کـعبه کـس منه سی جاؤ گی غالب 
 شــرمــتــم کــو مــگــر نــهیـن آتــی

هیچ محققی سهم صائب تبریزی شاعر بزرگ تمثیل گوی فارسی را در گسترش و آوازة فرهنگ 
ایرانی و زبان فارسی در هند انکار نمی کند. او در دوران شاه جهان و فرزند متعصبش اورنگ زیب عالم گیر 
به سرزمین هند گام نهاد. هندوستان در آن روزگار دورة رکود فرهنگی را می سپْرد. اورنگ زیب با شاعران 
از دربار می راند؛ چنان که گفته اند:  سر سازگاری نداشت و هنرمندان و موسیقی دانان روزگار خویش را 
روزی گروهی از هنرمندان و موسیقی دانان برجسته وقت تابوتی بر دوش نهادند و فراُروی اورنگ زیب 
گذشتند. پادشاه پرسید: این جنازة کیست؟ گفتند: جنازة موسیقی؛ می رویم آن را دفن کنیم. اورنگ زیب با 
صدای َمهیبی گفت: جنازة موسیقی را چنان مدفون کنید که قرن ها آوازه اش برنخیزد. البته همین اورنگ 
زیب هنگام اقامت هشت ساله صائب تبریزی در هند، در برابر دیوان او سر خم کرد؛ چنان که گفته اند: 

مخلص خان بخشی الملک دیوان صائب را به دربار او فرستاد و این بیت صائب را نزد عالم گیر بردند: 
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 خـم چــو گــردد قـد افراخته مـی باید رفت
 پـل بـر این آب چو شد ساخته می باید رفت
 راه بــاریــک عــدم راه گران  باران نیست 
 هــرچـه داری هــمه انـداخته می باید رفت 

پـس از گسـترش و پیدایـی زبـان اردو )قـرن نوزدهـم( گروهـی از اندیشـه ورزان و فرهنگ ورزان، 
از فرامـوش شـدن زبـان فارسـی در آن جـا می هراسـیدند، اما به رغم سـتبری ریشـه های زبـان هندی 
در بـوم خـودش و بـا توجـه بـه اینکـه هنـدی در فهرسـت زبان های هنـد و آریایـی جـای می گیرد و 
همـه نمادهـا، مناظـر و صدهـا رایحـة ندیده و تجربه نشـده ایـران را به عاریت گرفته اسـت، فارسـی 
هرگـز در هنـد بـه کنـاری رانـده نشـد. نثرنگاران هنـدی تـا دورة اورنگ زیب بـه نثر تـرکان تاجیکی 
می نوشـتند، امـا در شـعر و شـاعری به سـبک صائـب تبریـزی روی آوردند؛ چنان که نخسـتین شـاعر 
مسـلمان هنـدی میرتقـی میـر که به »خدای سـخن« یا »پادشـاه غـم و درد« معروف بود، به سـبک 
و سـیاق صائـب تبریـزی، به اردو شـعر می سـرود و بدین شـیوه، به رغم گسـترش و نفوذ زبـان اردو در 
سراسـر شـبه قـاره هنـد، روح زبان فارسـی در کالبد اردو، ماندگار شـد. بـرای نمونه، بیـت اردوی زیر، 

در سـبک و سـیاق بـه بیـت فارسـی صائب نسـب می بَرد:

 محض حـرف است که او را دهنی ساخته اند 
 در مــیان نیست دـهانی، سخـنی ساخته اند 

)صائب(
 سچ پوچهو تـو کب ہوگا اس کا دهن غنچه 

 تسکین کے لئےہم نے اک بات بنالی ہے  
)میرتقی میر(

پیـروی  از صائـب  قمـری،  دوازدهـم  پایـان سـده  تـا  قـاره  در شـبه  زبانـی  اردو  هـر شـاعر 
آوازه ای  او  از  پیـروی  اثـر  بـر  هنـد  قصیده ُسـرای  بزرگ تریـن  »سـودا«  چنان کـه  می کـرد؛ 

)100  :1۳75 )جعفـری،  یافـت 
خـراب از گـردش چشم تو شد کار من ای ساقی 
 بــگیر از دست من این جام را کز خویشتن رفتم

 )سودا(
کیفیت چشم ار اس کے مجهے یاد ہے سودا 
 ساغر کو میری ہات سے لیجیو که چال میں
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پایه تفکر ویژة پویای خود، سبک هندی را پدید آورد و توانست شعر اردو را  صائب تبریزی بر 
به شعری مستعد بدل کند و به پشتوانه فرهنگ ایرانی، افزون بر اشاعه اندیشه آزادی و کاشت نهال 
انقالب و ایجاد حس ملی گرایی پوشیده در زبان فارسی، در تحول بنیادین اشعار اردو کوشید. از همین 
روی، الطاف حسین حالی شاگرد غالب دهلوی کار تهذیب اخالق را از شعر فارسی آغاز کرد و اقبال 

الهوری آن را به اوج انقالب رساند:
 ز نُــه سپــهر گــذشتند گـرم  رفتاران 
 تو سست عزم، همان در شمار فرسنگی

)صائب(
یـاران تـیز گـام نےمنزل کو جالیا 
 ہمنےمحوناله جرس کاروان رہیں 

)الطاف حسین حالی(
 دوستان تندرو به منزل رسیدند، اما ما هنوز منتظر صدای جرس نشسته ایم تا قافله ای برسد و بعد 

همراه آن راه خود پی بگیریم.
از آن خورشید برگرد جهان سرگشته می گردد 
کــه بر فتراک صاحب دولتی نبود سر خود را

 )صائب(
عجب کیا گر مه و پروین میں نخجیر ہوجائیں 
 که بر فتراک صاحب دولتی بستم سر خود را1

 )اقبال(
آنــچه در کـار بود ساختش خودسازی است 
گــو مشو کـار جـهان سـاخته، می باید رفت

سنـگ راه اسـت غـم قـافـله و فـکر رفـیق 
فــرد و تـنـها هـمه جـا تاخته می بـاید رفت
بـه نـفس طـی نـشود داـمن صـحرای عدم 
ایـن ره دور نــفس بـاخـته مـی بـاید رفـت

تـا مـگر شــاهـد مـقـصود مـصور گـــردد 
دل چــو آیــنه پــرداخــته مــی بـاید رفت

سپــید راهــرو از راه زنــان عــربــان است 
تــیغ جــان را از نــیام آخـته مـی باید رفت

ایــن ره پــر خس و خاشاک شود پاک به آه 
َعــلَم آه بــرافــراخــته مــی بــایــد رفت

1. در قالب صفت ریخته ملّمع.
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نتیجه
شبه قاره هند از قدیم ترین زمان )شاید از عصر مهاجرت آریایی ها به آن جا( همواره وطن دوم ایرانیان 
بوده است. زبان فارسی نه به شکل نثری ساده، بلکه در صورت نظمی پیچیده، سراسر این سرزمین را 
فراگرفت و ایران )مهد زبان فارسی( بیش از هشتصد سال در جایگاه زبان رسمی دربار و دیوان حکومتی 
آن سرزمین نشست. زبان فارسی در تبدیل تفکر ثنوی عالمان اهل هنود به اندیشه یکتاپرستی مؤثر بود؛ 
چنان که حتی شاعرانی از طبقه برهمنان در این سرزمین پدید آمدند. غالب دهلوی شاعر بزرگ سبک 
هندی در هند به »حافظ هند« معروف شد و غالب دهلوی همچون حافظ ایران با مردم اندوه می خورد، 
با مردم دل شاد و وقتش با شعر حافظ خوش می شد و در قالب و سبک و سیاق و بر پایه تفکر حافظی، 

می سرود: »بیا که قاعدة آسمان بگردانیم * قضا به گردش رطل گران بگردانیم«.
و  سعدی  ایرانی  و  اسالمی  فلسفه  نیز  هند(  سعدی  به  ملقب  هند  )طوطی  دهلوی  خسرو  امیر 
اندرزهای او در اشعار خودش می گنجاند. صائب تبریزی هم با تمثیل گویی، زبان هند و آریایی اردو را 
مستعد کرد و در کالبد جنبش و نهضت و پویایی انقالب شعر اقبال الهوری دمید؛ چنان که به گفته 
هندیان ادیب، هر اندازه از نفوذ زبان فارسی در هند سخن رود، افتخار شبه قاره هند فزونی می گیرد؛ زیرا 
شبه قاره، زبان و ادب فارسی، فرهنگ ایرانی و هنرهای معماری، نقاشی، خوش نویسی و... را سال ها 
مهربانانه در دامان خود پرورده است و از این رو، هر تحقیقی درباره پیشینه دراز هزار سال نفوذ زبان و 

ادب فارسی در این سرزمین، بر شکوه ایران و ایرانی می افزاید.
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