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 چکیده

هند تحت تأثیر فرهنـگ  حکام مغولی عصر گورکانیان هند است.، یکی از بهترین ادوار شعر فارسی

ای با انگیـزه و عالقـه ها زبان فارسی، زبان اداری و درباری گردید.ایران قرار گرفتند و در عصر آن

داشتند و حمایتی که از شـعرا بـه عمـل مـی فارسی شعر زبان و که پادشاهان و امرای گورکانی به 

در ادبیـات فارسـی بـه ظهـور گـوی آورند، شعر فارسی به اوج کمال رسید. شاعران بـزرگ پارسـی

زیادی به آموختن زبان فارسی پیدا کردند که شـعرای بزرگـی از  عالقه رسیدند و دانشمندان هندی

ایـن  شعرای این عصر مبتکر سبك جدیدی بـه نـام سـبك هنـدی شـدند.بیرون آمد. ها میان آن

ان ایرانی صـورت ها با حمایت و عالقمندی پادشاهان گورکانی هند و حضور و همت نخبگپیشرفت

 پذیرفت. 

 .هند، ایران، مغوالن کبیر، شعر فارسی، شعرا: های کلیدیواژه
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 مقدمه  

کـه در  شـودهای مسلمان و حتی جهان شمرده میامپراتوری گورکانی یکی از بزرگترین امپراتوری

بـیش از سـه قـرن فرمـانروایی هـا هند را پوشش داده بودند. آنای از تاریخ سراسر شبه قاره برهه

کردند. اوج عظمت این امپراتوری مربوخ به شش سلطان نخستین آن، یعنی بابرشاه، همایون شـاه، 

سال سلطنت کردند. رابطـه  186اکبرشاه، جهانگیرشاه، شاه جهان و اورنگ زیب است که روی هم 

لـذا  ،مطلوب و دوستانه بود شاه تهماسب و شاه عباس بسیار خصوصاًگورکانیان با پادشاهان ایرانی 

این امر زمینه توسعه و رونق فرهنگ ایرانی را در هند  فراهم آورد. پادشاهان مغولی هند به فارسی 

گفتند و زبان فارسی نیز زبان رسمی دربار آنان بود و مکاتباب و مراسالت بـه ایـن زبـان سخن می

ای که شعر گونهه توجه خاص داشتند ببه شعر فارسی و شعرای فارسی زبان  خصوصاًشد. انجام می

رفـت. در ایـن به این اندازه مورد حمایت قـرار نگ فارسی در طول تاریخ خود چنین رشدی نداشته و

الطین ها به کمـك سـمهاجرت دانشمندان و نخبگان ایرانی به هند فراهم گردید و آن دوره زمینه

وردند. ایرانیان را بیش از پیش فراهم آفرهنگ ایرانی  فرهنگ دوست گورکانی زمینه ترقی و توسعه

هـای گونـاگون و متنـوعی در امـور خود در دستگاه امپراتـوری گورکـانی، نقـش با حضور گسترده

که باعث تقویت و تثبیـت حکومـت ور حساس مملکت را به دست گرفتند حکومتی پیدا کردند و ام

و ادب فارسـی در شـبه قـاره شـعر  خصوصـاًاسـالمی  -گورکانی و نیز پیاده کردن فرهنگ ایرانی

با توجه مطالب مذکور، در مقاله حاضر سعی شده است به تـأثیر شـعر فارسـی، بـر خانـدان  گردید.

 بابری و شبه قاره پرداخته شود.

 شعر فارسی در هند قبل از گورکانیان

ن به قر 9تا پایان خاندان بابری،  -م1002/هـ.ق 392 -را تسخیر نمودند از زمانی که غزنویان هند

فارسی زبـان بودنـد. لـذا  اکثر آنانطول انجامید. در این مدت حدود سی خاندان سلطنت کردند که 

بعـد از آن (. 155: 1366ولف نـامعلوم، )مگردید این امر باعث نفوذ شعر و زبان فارسی در شبه قاره 

غلبه یافت  های محلیکه غزنویان بر پنجاب و نواحی شمالی هند مسلط شدند زبان فارسی بر زبان

عرا و فضـالیی معرفـی زودی دو شهر الهور و مولتان مجمع شعرای فارسی گوی گردید و شـه و ب

قـرن،  9ایـن در مـدت  (.3: 1354د )سـدارنگانی، ادب فارسی را در هند استوار کردن شدند که پایه

. بـه همـین افرادی هنر پرور و ادب دوست بودنـد اکثراًرسیدند، پادشاهانی که در هند به قدرت می
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خاطر در طول زمان اهل قلم برای مدح گویی درباریان و دست یابی به یك زندگی مرفه و آسـوده 

کردنـد، ها را  بـه هنـد دعـوت مـیآمدند. این گرایش دو جانبه بود گاهی خود، آنبه دربار هند می

زی بـه علـت اما شـاعر شـیرا ،هند دعوت کردسند و پنجاب دو بار سعدی را به  چنانکه فرمانروای

گویند محمود شاه دکنـی حـاف  را بـه هنـد پیری و ضعف جسمی دعوت او را نپذیرفت. بعضی می

خواجـه . (174: 1365)ارشاد،  نی شدن دریا از سفر خود منصرف شددعوت کرد و حاف  در اثر طوفا

 حاف  شیرازی برای سلطان غیاث الدین این غزل را فرستاد:  

   «قند پارسی که به بنگاله میرود زین           د  شکرشکن شوند همه طوطیان هن»

 .(66 /2 :م1893)عالمی، 

رونی و مسعود نخستین شاعر پارسی گوی هند ابوعبداهلل روزبه فرزند عبداهلل الهوری بود. ابوالفرج 

 .(84: 1353)یکتـایی،  ن شعر فارسی در شبه قاره هسـتند( از پیشوایام1047 /ق 439سعد سلمان )

هـای طـوالنی الدین جانم، اولین شاعر دکنی بود که تکنیك شعر فارسی را در منظومـهنشاه برها

هـای خود معرفی کرد و نیز مثنوی را در شعر دکنی رواج داد. در عصر طالیی شعر دکنی با حمایت

 پادشاهان گولکنده و بیجاپور تعداد زیادی مثنوی سروده شده است که بیشـتر بـه تقلیـد از داسـتان

غزلیات . ر شعر دکنی سرودن غزل فارسی بودمرحله دیگر د .اندشقانه کالسیك فارسی بودههای عا

 انی، نظامی، ظهیـری و عنصـری نشـانهقلی متأثر از غزلیات حاف  بود. اشاره به انوری، خاق محمد

ی نشـان این است که قصیده سرایان فارسی عالوه بر مثنوی و غزل، خود را در همه انواع شعر دکن

( م1206-1211 /ق 602-607بار قطب الدین ایبـك )در (.124-125: 1385، مولف نامعلوم) ددادن

نـام « یاشـ» بـار اویحه بود. یکی از شـاعران معـروف درآکنده از شاعران خوش طبع و صاحب قر

 /ق 607-633) الـدین التـتمش شـمس اوکه غزلیات لطیف و دلنشینی سروده است. بعد از  داشت

در زمان او جریان جدیدی از شاعران فارسی زبان و در پی حمله  .طنت رسیدم( به سل1236-1211

سـالطین سلسـله خلجـی از  .(374: 1370)موریسن و دیگـران،  چنگیز به ایران به هند شروع شد

( مؤسس این سلسـله شـاعرانی پیرامـون م1285-1295/ق 684-694الدین فیروزشاه )جمله جالل

 695-715الءالدین محمـد خلجـی )احب قریحه بودند. در زمان عها صخود داشتند که برخی از آن

ترین ادوار خود گام نهـاد. شـکوفایی شـعر و ادبیـات ادبیات فارسی به درخشان م(1296-1315 /ق

امیر خسرو دهلوی بود کـه در زمـان  دست فارسی در هند پیش از همه مرهون شاعر مشهور و زبر

 (.375-376: 1370ن و دیگران، )موریس زیستچند تن از سالطین دهلی می
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پادشاهان این سلسله ادب پـرور و هنـر  .اول قرن هشتم به استقالل رسیدحکومت بهمنی در نیمه 

ه نـام ای منظوم بها شیخ آذری اسفراینی بود که تاریخچهدوست بودند. ملك الشعرای دربار بهمنی

از وزرای ایرانـی دربـار بهمنـی  محمود گـاوان .(379: 1370)موریسن و دیگران،  بهمن نامه سرود

 .(105: 1374)امیـری،  ری توانا و حـامی و مشـوق شـعرا بـوداو بسیار عالی مقام بود و شاع .است

شود. ادیبان و سخنوران به ادبیات فارسی در هند نقطه عطفی محسوب می اسکندر لودی در توسعه

بـود و  اختند. اسکندر لودی خود شـاعرپردآمدند و به مطالعه و یادگیری زبان فارسی میدربار او می

 (.380: 1370)موریسن و دیگران، در عالم شعر نام آور بود

 نوادگان تیمور و شعر فارسی

کردنـد. از جملـه نوادگان تیمور شاعران و ادیبان و فرهیختگان را تشـویق و از شـعر حمایـت مـی

بـن تیمـور کـه در سـمرقند پسـر میرانشـاه ن خلیل سلطا است، که حامی شعر و شعرا بوده کسانی

شیخ که حاکم شیراز بود  میرزا فرزند میرزا عمر کرد شاعر بود. نواده دیگر تیمور اسکندرسلطنت می

بوسـعید شـعر فارسـی و امیرزا فرزند سلطان  الدین ابابکرو در فهرست شاعران ذکر شده است. زین

 شمار دانشمندان محسوب مـی پسر شاهرخ که در الغ بیگ میرزاهمچنین سرود. ترکی را خوب می

پسر دیگر شاهرخ هنرمنـدی شـاعر بـود. سـلطان حسـین  بایسنقرگفت. غیاث الدین شعر می ،شود

گفت. فرزندش بدیع الزمان میـرزا بـه حسـن شـعر معـروف بـود. به فارسی و ترکی شعر می بایقرا

 زا، محمـدهمچنین دیگر پسران سلطان حسین بایقرا مثل محمدحسن میرزا، سلطان محسـن میـر

 .(130-133 /5: 1366 )صـفا، ارای اشعار شیرین و دلپذیر بودنـدمؤمن میرزا و مظفر حسین میرزا د

امـا بـه شـعر و شـعرا چنـدان توجـه  ،و هنر توجه خاصی داشت فرهنگ ،ادب ،شاهرخ خود به علم

کـوب،  )زریـن تیمور به شعر و ادب توجـه داشـتند نداشت. ولی اوالد و اعقاب او بیش از شاهرخ و

1371 :93-92.) 

نظیر کسـی علی شیر بیگ بی»امیرعلیشیر نوایی وزیر سلطان حسین میرزا به نزاکت مشهور است. 

شش مثنوی منظوم کـرد، «. هیچکس اینقدر خوب نگفته است .گفته است زبان ترکی شعره بود، ب

ترتیـب داده و  پنج تا در جواب خمسه نظامی و دیگری در وزن منطق الطیر، چهار دیـوان، غزلیـات

دولتشـاه سـمرقندی در  .(109-108 ق:1308)بـابر،  ت دیگر از جمله دیوان فارسـی داردنیز مصنفا
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س او جـز نیکـو طبعـی و دائما بفضل و علـم اشـتغال دارد، جلـی»گوید: می نوایی مورد امیرعلیشیر

 (. 561تا: )سمرقندی، بی «فاضلی نیست

 زبانفارسی  یشعراو توجه و حمایت پادشاهان گورکانی به شعر 

باشـد. در های ترویج شعر و زبان فارسی در شبه قاره هند، عصر گورکانیان مییکی از بهترین دوره

این دوره تشویق و ترغیب مؤلفان و نویسندگان و شاعران پارسی گوی به حد اعالی امکان رسیده 

بخـش واقعـی شـعر و  است. باید اذعان کرد که نهضت عصر گورکانیان هند در ادب فارسی نجات

 :1366)صـفا، که در عصر صفوی فراهم آمـده بـود ادب فارسی از تنهایی و زوال بوده است. زوالی

ادب و هنـر بودنـد. آنـان تربیـت ، ورکانی هند اکثرا خود طالب شـعرپادشاهان و امیران گ (.5/450

ا از قریحه شعر و خط هیافتگان محیط ذوقی و ادبی تیموریان در هرات و سمرقند بودند و بیشتر آن

گفـت. مـی شاه مؤسس گورکانیان به فارسی و ترکـی شـعر و انشاء بهره مند و برخوردار بودند. بابر

طبع شعری داشت. اکبرشاه شعرا و مستعدان را مورد تشویق و حمایت قرار می  پسرش همایون نیز

انـد. شـاه نقـل شـده شاه طبع موزون داشت و برخی از اشعارش در توزو جهانگیری داد. جهانگیر

 (.118: 1371)زرین کوب،  سرودندجهان و فرزندش داراشکوه نیز شعر می

پادشاهان خاندان تیموری هند ایران را وطن خود و ایرانیـان را همشـهری و هـم زبـان خـود مـی 

بردند. همچنین ثروت فراوان و اقتضای آب و هوا که توأم ها لذت میدانستند و از هوش و ذوق آن

گوی و شیرین زبان وادار مـی نیز درباریان را به پذیرفتن مهمانان بذله د با استراحت و صحتشمی

تـرین بنابراین عصر گورکانیان مغول در هند یکی از بهترین و با ارزش .(256 /3: 1337نمود )بهار، 

ن انتقـال لذا کانون شعر فارسی از ایران به هندوسـتا. رودهای شعر و ادب فارسی به شمار میدوره

هنـد زبـان و ادب فارسـی بـه  گورکانیـاندر عصر سلطنت  .(43ش[: 1354پیدا کرد )سدارنگانی، ]

های هر شاعر و فاضل ایرانی شده بـود و ایـن ای رشد کرد که مسافرت به هند یکی از آرماناندازه

هـایی کـه و آن رفتنـد ،ها آشکار است. آنهایی که توانایی رفتن به هند را داشـتندمعنا در اشعار آن

ئب تبریـزی در همـین راسـتا مـی چنانکه صا ،کردندنتوانستند در اشعار خود اظهار میل و شوق می

 :گوید

 «رقص سودای تو در هیچ سری نیست که نیست          همچون سفر هند که در هر سرهست  »

 (.38-39: 1316شهابی، )
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در هشـت سـالگی اشعار فردوسی داشـت و  سرود. او عالقه وافری بهبابر در یازده سالگی شعر می

شیخ ابوالفضل مبارو مؤلف اکبرنامه  .(14: 1366)ارسکین، کرد اشعار حاف  و فردوسی را حف  می

آن حضرت در نظـم و نثـر پایـه عـالی بـود. »گوید: شاه چنین می درباره جنبه ادبی ظهیرالدین بابر

عالوه بر نظم ترکی به فارسی نیز شعر مـی  بابر .(185: 1372)مبارو،  « ....خصوصا در نظم ترکی

ربـاعی از واردات طبـع آن از آن جملـه ایـن  .گفت. همچنین به زبان فارسی نیز اشعار دلپذیر دارند

 :حضرت است

 لیك از دل و جان معتقد ایشانیم          درویشان را گرچه نه از خویشانیم    »

 «شاهیم ولی بنده درویشانیم        شاهی از درویشی   دوراست مگوی                                 

 (.186-185: 1372 )مبارو،

دیوان شعری از بابر باقی مانده که در کتابخانه رامپور هندوسـتان موجـود اسـت و دارای شصـت و 

یك بیت فارسی و بقیه اشعار آن ترکی است. در واقعات بابری چهارده بیت فارسی وجود دارد. بـابر 

شعر عالقمند و مشغول بود شعرا و نویسندگان را تشویق و حمایت مـی  سراییدناینکه به  عالوه بر

الدین بابر فرزندش همایون به حکومت رسید. بعد از ظهیر .(29-30 :1359)جهانگیرگورکانی،  نمود

ــود و شــعر مــی ــرده ب ــه ارث ب  کــردگفــت و از شــعرا تجلیــل مــیاو ذوق شــعری را از پــدرش ب

اند توجه و تسلط همایون شاه بـه زبـان و ادبیـات فارسـی بـه گفته .(30 :1359ی، )جهانگیرگورکان

 .(62: 1378)سـلطان زاده،  بان فارسی از وی باقی مانده استای بود که یك دیوان شعر به زاندازه

توجه عالی به شعر و شعرا نیز داشـتند. »گوید: در مورد ذوق شعری همایون شاه می شیخ ابوالفضل

چـه از  - طبع موزون از خصایص فطرت سلیم اسـت در خـالل اوقـات و ارادات قدسـی رااز آنجا 

ضرت در کتابخانۀ عالی موجـود کشیدند. دیوان شعر آن حدر سلك نظم می -حقیقت و چه از مجاز

شـاه  همایون پس از رسیدن به سلطنت با خیانت بـرادرانش از شـیر. (541: 1372)مبارو،  «است

و به دربار شاه تهماسب صفوی پناه برد. او مدتی در ایران بود و سپس به حاکم هند شکست خورد 

زیـادی از  عـده ت. بعد از رفتن همایون از ایـرانکمك شاه ایران سلطنت و ملك خود را پس گرف

 گردیدنـد مراکـز شـکوفایی شـعر و ادب فارسـی شعرا به هندوستان رفتند و شهرهای مختلف هند

 (.15: 1353)یکتایی، 

لطنت اکبرشاه عصر طالیی شعر و ادبیات فارسی در شبه قاره است. دربارش مـأمن شـعرا و دوره س

شـدند و آوردند و مشمول عواطـف و الطـاف او مـیادبا بود. شعرا از اقصا نقاخ دنیا به وی روی می
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ای از تـرویج شـعر فارسـی و اکبرشـاه در مرتبـه .(38-39: 1316)شـهابی،  کردندانعام دریافت می

سپهسـاالر  حتیپادشاهان ایران و هند به آن نرسیده است.  که هیچ کدام از شاعر آن است پرورش

 آنان کمتر از اکبرشـاه نبـوده اسـتاو یعنی عبدالرحیم خان خانان در تشویق شاعران و گرد کردن 

اولین پادشاهی است که به تقلید از پادشاهان ایرانی منصب خـاص  شاهاکبر .(454 /5: 1366)صفا، 

الشعرایی را برقرار ساخت و اولین ملك الشعرای درباری، غزالـی مشـهدی بـود. جهانگیرشـاه  ملك

خیالت شعری وی را ستایش درباره ذوق شعری و ادبی اکبرشاه مطالبی را آورده و شیخ ابوالفضل ت

اکبرشـاه را اگرچـه بـه بیسـوادی وصـف کردنـد و  .(30-31 :1359)جهانگیرگورکانی،  کرده است

اما از گفتـارش هویـدا و از اشـارات معاصـرانش از جملـه  ،یری علم و دانش را نداشتفرصت فراگ

دانست و با آثار شاعران بزرگـی چـون فارسی را خوب می فضل عالمی در اکبرنامه پیداست کهابوال

مولوی و حاف  آشنایی داشت. واالترین فضیلت او در نظر پارسی گویان تشویق و ترغیـب شـعرا و 

ی و بزرگداشت آنان بود. گماشتن بعضی از فضال به تألیف کتب فارسی و نیز ترجمه سخنوران فارس

: 1366)صفا،  ها باقی ماندمنابع هندی به فارسی را اکبرشاه در دربار گورکانیان بنا نهاده که تا مدت

جهانگیر شاه در کتاب معروف خود توزو جهانگیری دربـاره ذوق ادبـی پـدرش اکبرشـاه  .(5/456

 «ند کـه مـافوق بـرای آن متصـور نبـودرسـیدبه دقایق نظم و نثر چنـان مـی»وشته است: چنین ن

چنانکـه  .گفـتدو زبان فارسـی و هنـدی شـعر مـی اکبرشاه به هر .(20: 1359)جهانگیرگورکانی، 

غایـت ه طبع الهام پذیر آن حضرت به گفتن نظم هنـدی و فارسـی بـ»گوید: ابوالفضل مبارو می

فرمایند از کتـب نظـم مثنـوی یق تخیالت شعری نکته سنجی و موشکافی میموافق افتاده در دقا

ایق و لطـایف آن التـذاذ مـی خواننـد و از حقـمولوی و دیوان لسان الغیب خود به سعادت روان می

او بارها اشعار اساتید را مورد انتقاد قرار می داد و نکته چینی می کرد، . (400: 1372)مبارو،  «یابند

(خالصـه، آنچـه باعـث پیشـرفت 5: 3، ج1373فن، داد انتقاد وی را داده اند.)نعمانی،حتی منتقدان 

  (.158: 3، ج1373شعر شاعری در عصر گورکانی گردید فیض اکبرشاه بوده است. )نعمانی، 

 جهانگیر و بانوی ایرانی او نـور .ین محمد جهانگیر به پادشاهی رسیدشاه فرزندش نورالدبعد از اکبر

هـا بودنـد. وی چـه در دوران ولیعهـدی و چـه عر و دوسـتدار شـاعران و حـامی آنجهان بیگم شا

 (.5/458: 1366در شمار ستایشگران خود داشته اسـت )صـفا، پادشاهی، گروه بزرگی از شاعران را 

بیانات خود اشـعار مناسـب و مطبـوع گنجانیـده و  جریانجهانگیرشاه اطالعات وسیعی داشته و در 

یز شعر شناس خوبی بود. وی در مالقات با شعرا و دانشمندان با نثر شـیوای گفت و نگاهی شعر می
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: 1374)امیری،  الشعرای دربار او طالب آملی بود کرد. ملكخود اظهار نظرهای پخته و سنجیده می

اند، اما جهانگیرشاه در ایـن همه پادشاهان گورکانی سخن فهم و آشنا به رموز سخن بوده .(43-42

دازة ذوق شاعری جهانگیر عالی و به ان» (.3/139: 1363)نعمانی،  داشت فراوانهارتی فن استاد و م

جهانگیر از شعرا و دانشـمندان حمایـت مـی (. 5/3: 1363 )نعمانی، «یك نقاد بزرگ فن بوده است

)امیـری،  بخشـیدجواهر، امـالو و زمـین مـی نمود و بارها به آنان طال،ها را تشویق میکرد و آن

سعیدای زرگر باشی یکی از شـاعران »گوید: نامه می ر خود در جهانگیرچنانکه جهانگی .(45: 1374

.....بـه صـلۀ .]ملك الشعرای سلطان  سنجر[ را تتبع نموده  قصیدة معزی .دربار که طبع نظمی دارد

)جهانگیرگورکانی،  «دم که سعیدا را به زر وزن کننداین قصیده که خیلی خوب گفته بود حکم فرمو

هـربیتش » .شناسی و تازگی سخن مشهور استسعیدا اهل گیالن است. او در سخن .(272: 1359

 (.3/409 :م1967)کنبو، « نگاشتۀ کلکش زیور نکته دانیست الشرف کواکب معانی وبیت

تـرین پادشـاهان که یکـی از سـخی اودر . به پادشاهی رسید بعد از جهانگیرشاه پسرش شاه جهان

ان و هند توسط وی و فرزندان دانشمند و معارف پرورش محمـد داراشـکوه و جهان بوده، تمدن ایر

دوره شـاه  .(392 :1364)اصـغر،  یران ارجمنـد او بـه اوج خـود رسـیداورنگ زیب و مرادبخش و ام

جهان عصر شعر و ادب فارسی در هندوستان بود و شعرای بزرگی چون ملك الشعرا کلیم کاشـانی 

او  .عالم در دربار خـود داشـت ها شاعر وحضور داشتند. شاه جهان ده و صائب تبریزی در دربار وی

شـاه جهـان در شـعر و دانـش  .(48: 1390)ریاضی،  نمودر سو به دربار خود دعوت میشعرا را از ه

شاگرد علمای بزرگی چون قاسم بیگ تبریزی، حکیم دوایی گیالنی، شـیخ ابـوالخیر و وحیدالـدین 

د چنین دانشمندان و شاعرانی آراسته بود. حـداقل سـه شـاعر ایرانـی وجوه گجراتی بود. دربارش ب

برابر وزنشـان طـال دریافـت  سعیدای گیالنی، کلیم کاشانی و قدسی مشهدی به دستور شاه جهان

عالم و شـاعر بـود و در ادب پـروری نـزد  سلطان محمد داراشکوه، .(47-48: 1374)امیری،  کردند

شت. شعرای تحت سرپرستی وی با آسایش و آرامـش زنـدگی شعرا و نویسندگان شهرت زیادی دا

 .(32-33:  :1359)جهانگیرگورکـانی،  دیوان شعر از او بـاقی مانـده اسـت سرودند.کرده و شعر می

شعر فارسی در هند بـه شـمار مـی ای از اثر معروف داراشکوه نمونه برجسته« اکسیر اعظم» دیوان

 (.392: 1380)موریسن و دیگران، رود

امـا بعـد  ،گ زیب در دوران شاهزادگی به شعر و ادب فارسی و معاشرت با شاعران توجه داشتاورن

از اینکه با پدرش عصیان ورزید و برادرش داراشکوه را کشت، سیاست دینی سختی در پیش گرفت 
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و نسبت به شاعران همان رفتاری را در پیش گرفت که شاه تهماسب در ایران داشت. او حتـی بـه 

زهـد خشـك » (.5/462: 1366)صـفا،  «که شعر نگوینـد و بـه شـعر فکـر نکننـد»فت: گشعرا می

ای بـه قصـیده و وی عالقـه (.3/158: 1363)نعمانی، « گیر چرا  شعر و شعرا خاموش ساختعالم

دانان را از دربار خود اخراج نمود و منصب ملك مدیحه سرایی و کال شعر نداشت و شعرا و موسیقی

د. اما با اعمال چنین اقداماتی از جذابیت و زیبـایی شـعر فارسـی کاسـته نشـد و الشعرایی را لغو کر

شعرای بزرگی چون عبدالقادر بیدل، ناصرعلی سرهندی و غنی کشمیری در زمان عالمگیر زنـدگی 

زیـب النسـاء بـیگم  .(33-34 :1359)جهانگیرگورکـانی،  دند و شعر فارسی را رونق بخشیدندکرمی

م قصیده می وی ه .شودزبان در هندوستان محسوب میشاعره فارسی ترینبزرگدختر اورنگ زیب 

 (.53: 1374)امیری،  سرودگفت و هم غزل می

 ارسی زبانفشعرای  و مرای گورکانی به شعراتوجه و حمایت 

در هندوستان عالوه بر شاهان و شاهزادگان، بیشتر امرا، سخن شناس و قدردان شعر و سخن بـوده 

وجود آوردند که ه ها ابوالفتح گیالنی و عبدالرحیم خان خانان آکادمی برای شاعران باند. در بین آن

امرای دربـار گورکـانی شـعر  (.3/9: 1363)نعمانی،  رفت و ترقی شعرا در این فن گردیدموجب پیش

هـا دیـوان شـعر از خـود بـاقی ذوق شعری داشتند و بعضی از آن غالباًدوست و شاعر پرور بودند و 

 سـرود. از جمله؛ بیرم خان که از امیران بزرگ عصر اکبر و به ترکـی و فارسـی شـعر مـیگذاشتند

ملقب به خان خانان یکی از رجال بزرگ دربار هند بود کـه  محمد بیرام .(119: 1371)زرین کوب، 

با تشویق شاعران بزرگ، نامی جاوید از خود باقی گذاشت. او خود شاعر بود و در شانزده سالگی به 

مـایون جنگید و بعدا استاد و مربی اکبرشاه شد. بعد از مـرگ هر همایون رفت و در رکاب او میدربا

و لقب خان خانان ارزانی کرد. بیرم خان در ترغیب و « وکیل السلطنه» اکبرشاه به بیرم خان عنوان

ن پسرش عبـدالرحیم خـا (.5/470: 1366فا، )ص کردتشویق و تربیت شاعران و اهل قلم مبالغه می

خانان سپهساالر اکبر و جهانگیر و فاتح گجرات و سند و دکن بود. وی شاعر بـوده و شـعرا و اهـل 

خان خانان دارای کماالت واالیی بـود  .(119: 1371)زرین کوب،  کردادب را تشویق و حمایت می

در کتاب گیرشاه گورکانی جهان .(80: 1378)نصرآبادی،  ای داشت العادهو در نظم و نثر توانایی فوق

 : است جهانگیری به وصف او پرداخته و بیان داشته خود توزو
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فارسـی و هنـدی مـی ، ترکـی، یکتای روزگار بود و زبـان عربـی خان خانان در قابلیت و استعداد»

عـرش  و به زبان فارسی و هندی شعر نیکو گفتی و واقعات بابری را بـه حکـم حضـرت ....دانست

 «گفـتجمـه کـرده و گـاهی بیتـی و احیانـا ربـاعی و غزلـی مـی[ به فارسـی ترآشیانی ]اکبر شاه

خان خانان تا این درجه سخن سنج بـوده »گوید: شبلی نعمانی می(. 504:1359)جهانگیرگورکانی، 

 «گرفـتپرداخت هر آینه با عرفی و نظیـری در یـك ردیـف قـرار مـیکه اگر به شغل شاعری می

و ادیب و منشی دربا اکبرشاه بود. بـرادرش فیضـی  ابوالفضل عالمی مورخ(. 3/11: 1363نی، )نعما

داد. عبداهلل نیز ملك الشعرای دربار اکبرشاه بود. ابوالفضل اهل ادب و فضال را مورد حمایت قرار می

نمود. میرزا عزیز کوکه از امـراء اکبـر و خان فیروز جنگ صوبه دار گجرات هند، شعرا را تشویق می

حدی در شعر و ادب استعداد داشت کـه ه فت. آصف خان قزوینی بگجهانگیرشاه بود گاهی شعر می

الدین تهرانـی اعتمـاد الدولـه پـدر نورجهـان نزد اکبر و جهانگیر مقرب و محبوب شد. خواجه غیاث

رفـت. او بـا شـمار مـیه اشراف و اعیان حکومت گورکانیان ب، م همسر جهانگیرشاه و از بزرگانبیگ

و  اری از گذشتگان و متأخران را از حف  داشت. با این همـه ظرفیـتاما اشعار بسی ،آنکه شاعر نبود

ادیـب و ، د داشت و با حضور ایـن همـه شـاعرامیران و پادشاهان وجو توانایی و انگیزه که در میان

صاحبان فضل که در دستگاه حکومت گورکانیان هند حاضر بودند، باید شـعر و ادب فارسـی ترقـی 

 (.119-120: 1371کوب، )زرین  شدکرد و ترویج میمی

حکیم ابولفتح گیالنی فرزند موالنا عبدالرزاق، از درباریان فاضل در زمان اکبرشـاه گورکـانی اسـت. 

پدرش موالنا عبدالرزاق مردی دانشمند بود که به دستور شاه تهماسب زندانی و از بـین رفـت. لـذا 

النی به هند رفتند و در دربار اکبرشـاه الدین و نورالدین گیابوالفتح گیالنی به همراه برادرانش حکیم

گفتنـد و از ها عالقه خاصی به زبان و ادب فارسـی داشـتند و شـعر مـیبا احترام پذیرفته شدند. آن

حامیان شاعران پارسی گوی دربار اکبر بودند. میرزا غازی بیـگ وقـاری، مـورد عنایـت اکبرشـاه و 

ود و شعرای فارسی زبـان درگـاه او زیادنـد. او جهانگیرشاه بود. او یکی از مشوقان بزرگ شاعران ب

 (.466-5/465: 1366)صفا، است  بیت 88خود شاعر بود و ساقی نامه وی مشتمل بر 

 پذیری پادشاهان گورکانی از شعرای ایرانی تأثیر

شعر فارسی در عهد مغول با جریانی از تأثیرات تازه، ابتدا از آسیای مرکزی و سـپس از ایـران آغـاز 

ران آسیای مرکزی از جمله فارغی، نادر سمرقندی و طـاهر خوانـدی بـه همـراه بـابر بـه شد. شاع
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)احمد،  کمال رسید اه با عرفی شیرازی و فیضی به قلهشعر فارسی در زمان اکبرش .هندوستان آمدند

خطـاب ه شیخ ابوالفضل فیضی .... از گـوهر شناسـی بـ»گوید: ابوالفضل عالمی می. (108: 1366

 /1: م1893)عالمـی،  «ی سربلندی یافت.......]وی[ بزبان تازی و فارسی تصـنیف داردملك الشعرای

عرفی شیرازی، نظیری نیشابوری، وحشی یزدی و شفائی، هزاران افکار و خیاالت گونـاگون  .(168

جهـانگیر در  (.3/158: 1363)نعمانی،  ندپدید آوردند و میدان شاعری را به نهایت درجه وسعت داد

عرفی با اشـتیاق بـه  .ده او را به دربار خود دعوت نمودادگی شهرت و آوازه عرفی را شنیزمان شاهز

نظیـری »جهـانگیر نوشـته:  (.3/90: 1363)شبلی،  ت و مورد الطاف جهانگیر واقع شددربار وی رف

نیشابوری که در فن شعر و شاعری از مردم قرار داده بود و در گجرات به عنوان تجارت به سر مـی 

ین چه جـوانی و جمـال باز ا»آمده مالزمت کرد انوری را که :  قبل از این طلبیده بودم درینوالبرد، 

اسـب و خلعـت بـه ، گذرانید. هزار روپیـه تتبع نموده. قصیده به جهت من گفته بود «است جهان را

 اثـر رقابـت و هـم عرفی بر .(108: 1359)جهانگیرگورکانی،  «صله این قصیده بدو مرحمت نمودم

می با شاعران بزرگـی چـون ظهـوری، نظیـری، انیسـی و شـکیبی اصـفهانی کـه در دسـتگاه چش

نزلـت کرد و حتـی در تقـرب و معبدالرحیم خان خانان بودند، کالم و سخنش روز به روز ترقی می

عرفـی، فیضـی و نظیـری بـه همـراه  (.3/70: 1363)نعمـانی،  رقیبان خود را پشـت سـر گذاشـت

: 1366)احمـد،  یی شعر فارسـی در هنـد مبـدل کردنـدرا به دوران طالعبدالرحیم خان عصر اکبر 

109.) 

: 1366)احمـد،  ل طالب آملی و صـائب تبریـزی بودنـددو تن دیگر از شعرای برجسته در عصر مغو

محمد طالب آملی از مردم آمل و شعرای دربار شاه عباس بود و چون از شهره سخن پروری  .(109

انگیر راه یافـت و ه، مانند دیگر سخنوران راهی هند شد و به دربار جهـو قدردانی جهانگیرشاه شنید

)اصـغر،  اج ملك الشعرایی را بر سـرش گذاشـتاین شاه سخن شناس، ت م1629 /ق1038در سال 

در این تاریخ طالبا به خطاب ملك الشـعرایی »گوید: جهانگیرشاه در این خصوص می .(208: 1364

چون رتبۀ سـخنش از  ،بودآمل است. یك چندی با اعتماد الدوله میخلعت امتیاز پوشید. اصل او از 

 (.324: 1359)جهانگیرگورکـانی،  «در سلك شعرای پای تخت منـتظم گشـتهمگنان در گذشت 

ابوطالب کلیم کاشانی در دربار شاه جهان تقریب پیدا کرد و به مقام ملك الشعرایی منصوب گشت. 

 «تخـت طـاوس»ناسبت جلوس امپراتور شاه جهان برم در جشن نوروز به م1634 /ق1044سال در

 ای گفت: قصیده
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 «های عیش برسرسالنشانده اند چه گل                             خجسته مقدم نوروزغرة شوال   »

کنبـو مؤلـف  (.3/174: 1363)شبلی،  های گرانبها نوازش نمودرا به عطایای فراوان و خلعت شاه او

موطنش در کاشـان و تولـدش در همـدان و نشـو و نمـا در »گوید: رة کلیم میشاه جهان نامه دربا

بالجمله شاعر جادو فن تازه گفتار است و بنای سخن از متانـت فکـر فلـك آهـنگش  هندوستان....

محمـدجان قدسـی مشـهدی (. 3/394: م1960)کنبـو، « تحکم و استوار، سخنانش پخته اسـتمس

صاحب طبـع سـتوده اسـت و در شـیوة سـخنوری »ست. سرآمد جادو کالمان اهل مشهد مقدس ا

ر پختـه از آالیـش خـامی منـزه فرماید....سخن او مانند زمتانت و جزالت را چنانچه باید رعایت می

نورالدین ظهوری از دیگر شعرای معاصری بود که در نظم و  .(390-391 /3: م1960)کنبو،  «است

وست شاهزاده دارا شکوه شاعر بـود. وی رباعیـات نثر ماهر و استاد بود. سرمد صوفی بدعت گذار د

شورانگیز و غیر مذهبی اما برجسته از معرفتی صوفیانه سرود. غنی کشـمیری در شـعر، رمزگـزاری 

ست که به فارسـی شـعر مـی ا پسندید. چندربهان برهمن اولین شاعر برجسته هندیتمثیلی را می

اشعار منیـر الهـوری متوسـط بـود. در عصـر  سرود. در برابر شاعرانی که به هند مهاجرت نمودند،

گرفت. با این وصف میرزا عبـدالقادر اورنگ زیب به علت سختگیری او حمایتی از شعرا صورت نمی

 تالش و هایشواژه و هاکلمه انتخاب حسن و مضامین با ایرانی -ترین شاعر هندی گربیدل چالش

  .(108-109: 1366 مد،اح) داد نشان را خود نبو  افکار، کردن عقلی جهت در

 تأثیرپذیری هندوان از شعر فارسی در دوره گورکانیان

تشویق زیاد سالطین گورکانی هند از شعرای فارسی گوی موجب شد کـه بسـیاری از دانشـمندان 

هندی االصل یا ساکن هند رغبت و عالقه زیادی به آموختن زبان فارسـی پیـدا کننـد. بـه همـین 

امیرخسرو دهلوی به ظهور رسیدند که  قبالًفیضی و عبدالقادر بیدل و خاطر شعرای زبر دستی چون 

شـرفت زبـان و ادبیـات با شعرا و ادبای ایرانی رقابت داشتند، که در نتیجه موجب ارتباخ بیشتر و پی

شاعری فارسی در مدت بیش از ششصد سـال فعالیـت در  .(40-41: 1316)شهابی،  فارسی گردید

را تصدیق و ستایش نمودند و ها د که بزرگان اهل زبان ایران هم آنهندوستان دو شخص پدید آور

ادیبـان (. 3/26: 1363)نعمـانی،  هلوی و دیگری ابـوالفیض فیضـی اسـتیکی امیرخسرو د آن دو

 ر هنـدی دربـار اکبـراولین شاع احتماالًهندی در زمینه شعر فارسی به سرودن مثنوی روی آوردند. 

غم بـود، کـه متخلص به بی« بهوپت رای بیراجی» ی دربار اکبرشاهبود. شاعر دیگر هند« تاسانی»
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پرداخته شـد. وی در « راجاموهن داس» نامه به فضل و کمال سرود. در جهانگیربه فارسی شعر می

زیست و در زبان فارسی استاد بود. در عهد حکومت مغوالن کبیر غنای شعر هنـدوان زمان اکبر می

دانش  .بین ادبای فارسی زبان به مقام باالیی رسید« دربهان برهمنچن»ای رسید که به چنان درجه

و مهارت برهمن در زبان و ادب فارسی به زودی توجه داراشکوه را به خـود جلـب کـرد و او مقـام 

دست آورد. غزلیات برهمن اثر قابل تـوجهی از فصـاحت و ه سرمنشی شاهزاده محمد داراشکوه را ب

محمدصـالح  .(97-98: 1385 مولـف نـامعلوم،) گذاشتان باقی میبالغت و عرفان را در ذهن انس

صنم پرست بتخانه سخن اسـت ..... طـبعش رسـا و فکـرش اوج »گوید: کنبو درباره ی برهمن می

کند و به هنگام خوانـدن اشـعار روان آب گرای..... در آئین نثر و انشاء پردازی پیروی  ابوالفضل می

رامـاین را در افسانه  «گردهار داس کایسته(. »3/423: م1960بو، )کن شودهای او روان میاز چشم

از زبان والمیکی به فارسی منظوم کرد و آن را مثنوی راماین نام گذاشـت و  م1627 /ق1036سال 

 (.105: 1358، مولف نامعلوم) شاه تقدیم نمود به جهانگیر

یی غزنـوی، عطارنیشـابوری، مولـوی، ثنـا :ویژه شاعران و نویسـندگانی ماننـده سخنوران فارسی ب

هـا در نگـاه هنـدوان انصاری، جامی، امیرخسرو دهلـوی و امثـال آن عبداهلل سعدی، حاف ، خواجه

کننـد. در یاد مـی« علیه الرحمه» ایهها را با واژهو اسامی آن مظهر مردان حق و اولیاء اهلل هستند

هـای سـعدی و شد و چاب کتـاب هندوستان بیش از یکصد و پنجاه تفسیر بر مثنوی مولوی نوشته

حاف  و سایر بزرگان شعر و ادب چندین برابر از ایران بیشتر است. ایـن امـر موجـب رواج هـر چـه 

)امیـری،  تان بـوده اسـتهای فرهنگی و دینی ایران در هندوسـبیشتر شعر و ادب فارسی و ارزش

عرا و نویسندگان مشـهور زیبایی، فصاحت، بالغت و نفاست معانی و مضامین اشعار ش .(125: 1374

و نثـر  ایرانی، یکی دیگر از عواملی است که مردان شبه قاره هند را به خواندن و حف  کردن نظـم

 (.129-130: 1374)امیری،  فارسی عالقمند نموده است

 اعتنایی دربار صفوی به شعر و شعرابی

ن در یك دلیل خالصـه کـرد توانمیصفویه را سفر بسیاری از شاعران پارسی زبان به هند در دوره 

توجه صفویان به تحکیم موقعیت مذهب شـیعه،  تواند داشته باشد. از جملهبلکه دالیل متعددی می

مهری پادشاهان و حکام و وزرا به شاعران، آزار اهـل سـنت در ایـران، رنجـش شـعرا از مـردم  بی

به شعرای پارسی گـوی  اطراف خود، اوضاع اقتصادی نامناسب و عدم توجه به معیشت شعرا، توجه
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از سوی سالطین هندوستان، وجود ثروت و مکنت در عهد تعدادی از پادشاهان هند و دست یـافتن 

)ارنسـت و  شـدبرخی از ایرانیان به مقامات عالی در دربار هند که باعـث کمـك بـه ایرانیـان مـی

کردنـد و فقـط با هرگونه مدیحه سرایی مخالفت مـی پادشاهان عصر صفوی .(14: 1391دیگران، 

دانستند. حتی روایت است که محتشم کاشـانی در پیامبر و ائمه اطهار را شایسته و الیق احترام می

ثنـای امامـان اعتنایی او مواجه شد و او را به مـدح و ای سرود که با بیوصف شاه تهماسب قصیده

در آغـاز عهـد خـود بـه البته صفویان  .(476 /2: 1389)تاریخ ادبیات ایران،  تشویق و ترغیب نمود

اما با زهدمآبی شـاه تهماسـب از بـین رفـت. از طرفـی چیرگـی  ،شعر فارسی اندو توجهی داشتند

خوی موجب زوال شعر فارسی در ایـران  ترکان قزلباش و مالیان عرب نژاد و تربیت یافتگان تازی

گورکانی بود  گردید. حتی نگرش خاص شاه عباس به شاعران فارسی گوی از باب تشبه به اکبرشاه

صفویان پس از استقرار، مذهب شـیعه را (. 450 /5: 1366)صفا،  که بعد از مرگ او کمتر دنبال شد

اساس سلطنت خود قرار دادند و وقت خود را صرف مذهب شـیعه یـا زد و خـورد بـا همسـایگان و 

ایل چنـدانی بـه تم کالًکردند. لذا فرصتی برای ترویج زبان و ادبیات فارسی نداشتند. متجاوزین می

 (.36: 1316)شهابی،  دادندشعر از خود نشان نمی توسعه

 سبک هندی

باشـد. ایـن سـبك حـاکی از الشعرا محمدتقی بهار مـی، ملكاحتماالً «سبك هندی»مبدع عبارت 

باشد که شـعرای ایرانـی و هنـدی از قـرون شـانزدهم نوعی شعر در زبان فارسی به ویژه غزل می

سروده اند. در اینجا منظور از شعرای ایرانی، شاعرانی هستند که ایرانـی بـوده  میالدی به بعد آن را

شـود اما زندگی خود را در هند سپری کردند. اما منظور از هند، کـل شـبه قـاره را شـامل مـی ،اند

شود، در اواخر عصر تیموریـان آنچه سبك هندی خوانده می (.233-234: 1391)ارنست و دیگران، 

نشأت گرفت. در ادامه چون اوالد و احفـاد تیموریـان در هنـد دولـت و حکومـت  در هرات شکل و

شعرایی که به هند رفتنـد  غالباًبابری را بنیان نهادند و به تشویق و حمایت شعرای ایرانی پرداختند، 

آشـنایی  ،و به این شیوه بیش از اسلوب شعر متأخرین و آنچه نزد جامی و یـاران وی مطلـوب بـود

خـور تـرویج  تا حدودی به همین سبب سـبك خوانـده شـد در بعداًا سبك شعری را که داشتند. لذ

شاعران سبك هندی بر اندیشه و عقل قائلند و خلق شـعر  .(137 -138: 1371)زرین کوب،  یافتند
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نوع مستلزم فهمیدگی و قـدرت  دانند و به تعبیر صائب درو اینرا حاصل عمل اندیشه و ذهن می

  (.40: 1385جونی، مع )فتوحی رود است

استفاده زیـاد از کلمـات عامیانـه، افـراخ در سـخنان  هایی است از جملهسبك هندی دارای ویژگی

خیـال پـردازی و ترکیـب  گویی در شعر، افراخ در اغراق و مبالغه درحکمت آمیز، عالقه به پیچیده

 هـاو تکـرار قافیـه آمیزی، افراخ در تشخیص، مقدم داشتن معنی بر لف سازی، زیاده روی در حس

های تازه صائب تبریزی است و ایـن آفریننده مضمون .(544 -545 /2: 1389)تاریخ ادبیات ایران، 

بك در ها است. لطایف ایـن سـچون سبك هندی مبتنی بر همین ویژگی. اوستاز مختصات شیوه 

انـدازه متعـادل ای که در اشعار هیچ شاعر دیگری تـا ایـن به گونه .شعر صائب انعکاس یافته است

ای است کـه در نیست. عرفان متعادل و حکمت تجربی در شعر صائب هست و این اوج جلوه، شیوه

 (.137: 1371)زرین کوب،  نام دارد« سبك هند» شعر فارسی

سبك هندی در دوره مغوالن هند معروف شد. صورت نخستین این سبك در قرن دهـم در ایـران 

شود، اما رونـق و رواج آن در اشعار این دوره در ایران دیده می های آنظاهر شد و برخی از ویژگی

 ذوق و سلیقه جامعه شعر در هند بود. این سبك مخصوص شاعران پارسی گوی هندوستان بود و با

شعر فارسی در محدودیت حاکیمـت خـود و بـا  .(28-29: 1392)مجتبایی،  دوست سازگار شده بود

بوری، طالب آملی، صائب تبریزی، عرفی شـیرازی و کلـیم ظهور شعرایی چون فیضی، نظیری نیشا

مولـف ) گوینـدمـی «طـرز»لوه گر شد. شعرای ایـن سـبك آن را کاشانی در قالب سبك هندی ج

اوج کمال سبك هندی در زمان عبدالقادر بیدل بوده اسـت. بیـدل بـا ذخیـره  .(71: 1366نامعلوم، 

ها و موشکافی خواهد که با خیالبافیی را میتصوف ممزوج هند و خراسان، مضامین فلسفی و عرفان

لـذا گـاهی  .خواهد هر دو را با هم داشته باشـدهای سبك هندی همراهی کند و بیامیزد، چون می

شود. سبك هندی انواع کالم و تجلیـات فکـری را کـه از فرهنـگ خراسـانی و هنـدی موفق نمی

توان روی هم رفته می (.71: 1366، ممولف نامعلو) دهدممزوج شده است به ویژه در غزل جای می

محتوا و در قلمرو تصویر و زبان شعر به سـوی  ،اندیشهگفت: شعر فارسی در سبك هندی در حوزه 

نوآوری و ابداع قدم برداشته است و سبك هندی یك نوآوری پیچیده و نوعی طرز سخن گفـتن در 

 (.420-421: 1380)موریسن و دیگران،  ها بوداین زمینه
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ورود و توسعه فرهنگ ایرانی به آن کشـور را بـیش از تأسیس حکومت مغوالن کبیر در هند، زمینه 

ویـژه شـعر فارسـی، تـأثیری عمیـق و ه های زبان و بـپیش فراهم نمود و فرهنگ ایرانی در زمینه

شـعر  خصوصاًمیراثی بزرگ به جا گذاشت. سه عنصر مهم، موجب پذیرش و توسعه فرهنگ ایرانی 

کـه بـا  عنصر اول پادشاهان گورکانی هسـتندی در هند گردیده و آن را به اوج کمال رساندند. فارس

هـا بـا آن فرهنگ غنی و کهن ایرانی تربیت یافته بودند و همـین آشـنایی موجـب عالقمنـدی آن

هـا در امـر خرج دادنـد. یکـی از عوامـل توفیـق آنه آن جدیت و اهتمام بفرهنگ شد و در توسعه 

همین توجه و توسعه فرهنگ غنی ایرانی بوده است که از نیاکان مغولی خـود بـه ارث  کشورداری،

گفتند و زبان فارسـی نیـز زبـان رسـمی و بردند. پادشاهان گورکانی خود به زبان فارسی سخن می

 مـوردها بود. آنان عالقه وافری به شعر فارسی داشتند و شعرای فارسی گوی را ای دربار آنمکاتبه

ه نظیری در شعر فارسـی گردیـد بـکه این امر موجب رشد و ترقی بیدادند مایت قرار میلطف و ح

  ای چنین پیشرفت و کمالی را به خود ندیده است.که در هیچ برهه طوری

هـا بـا عنصر دوم، مردم هند بودند که البته قبال با فرهنگ ایرانی بیگانه نبودند و ریشه آشـنایی آن

زیسـتند و زبـان پارسـی قـدیم و زبـان اوسـتایی و زبـان ها با هم مـیریاییایرانیان به زمانی که آ

فرهنگی این زمینۀ  گردد. پس از ورود مسلمانان به هندمی بر ،سانکریت خیلی بهم نزدیك بوده اند

در همین عصر شعرای فارسـی  تر گردید.تر شده و پس از استقرار گورکانیان، رفیعتر و عجینعمیق

بهان برهمن با ادبا و شعرای  فیضی، عبدالقادر بیدل و امیرخسرو دهلوی چندر گوی هندی همچون

 بزرگ ایرانی رقابت داشتند.

عنصر سومی که ابزار و عوامل اساسی در توسعه فرهنگ ایرانی در دوره مغوالن کبیـر در هنـد بـه 

چـون حکومـت رود، مهاجرین عالم، دانشمند، ادیب، هنرمند و نخبگان ایرانی هستند کـه شمار می

گورکانیان در هند استقرار یافته فوج فوج و عاشقانه به هندوستان رفتند و با حمـایتی کـه از سـوی 

 کشور، توانستند ارزش، ضمن کمك به آنان در اداره سالطین فرهنگ دوست مغولی صورت گرفت

نـامی  رگ وهای فرهنگ کهن و اصیل و پرمایه ایرانی را احیا و به منصه ظهور برسانند. شعرای بز

طالـب آملـی، صـایب  عرفی شیرازی، نظیـری نیشـابوری،  دربار گورکانی همچون غزالی مشهدی،

شعر فارسـی را بـه  ها شاعر بزرگ دیگر،دهیزدی و  وحشیقدسی مشهدی،  تبریزی، کلیم کاشانی،

صری مجموعه این عوامل و عنا مانند بود.حد اعالی کمال رسانیدند که در تاریخ ادبیات فارسی بی
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ای کـه مـرز وجود بیاورند آمیخته با فرهنگ ایرانـی، بـه گونـهه که ذکر شد، توانستند هندوستانی ب

هندوستان اشت. حتی در عرصه شعر و زبان فارسی فرهنگی در بین این دو کشور همسایه وجود ند

 جلوتر از ایران بود و زبان فارسی زبان رسمی دربار شد. 

 منابع

رجمـه بیـرام خـان ، تنامه موسوم به توزک بـابری بابر ق(:1308)مدبابر، ظهیرالدین مح. 1

 ملك الکتاب. محمد : میرزاخانخانان، بمبئی

، به نامه موسوم به توزک جهانگیری جهانگیر (:1359محمد)دینگورکانی، نورال جهانگیر. 2

 ایران.بنیاد فرهنگ  کوشش محمد هاشم، تهران:

کتابفروشـی  ، بـه تصـحیح محمـد عباسـی، تهـران:الشعرا تذکرة تا(:)بیسمرقندی، دولتشاه. 3

 بارانی. 

 : نولکشور. ، لکنهو3-2-1ج ، آئین اکبری م(:1893عالمی، ابوالفضل). 4

کـریم  ، الهـور:3، جعمل صالح موسوم به شاه جهان نامـه م(:1960کنبو، محمدصالح). 5

 خان مجلس ترقی ادب. احمد

 تهـران:، 1، به کوشش غالمرضـا طباطبـائی مجـد، جامهاکبرن: (1372)ابوالفضلمبارو، شیخ . 6

 نگی، چاپ دوم.ی مطالعات و تحقیقات فرهمؤسسه

یـزد: یـزدی،  محقـق ، بـه کوشـش احمـدنصرآبادیتذکره  (:1379نصرآبادی، محمد طاهر). 7

 دانشگاه یزد.

ی تق محمد ، ترجمه سیدشعرالعجم یا تاریخ شعر و ادبیات ایران :(1366)نعمانی، شبلی. 8

 ، تهران: دنیای کتاب، چاپ دوم.5-4-3نی، ج دایی گیال فخر

 تهـران:لطفی و جعفر یاحقی،  نقی ، ترجمهاسالمی در هند تفکر تاریخ (:1366احمد، عزیز). 9

 کیهان.

 زری.منصوری، تهران:  اهللذبیح ، ترجمهایران و بابر (:1366ارسکین، ویلیام). 10

مؤسسـه مطالعـات و تهـران: ، ت تاریخی ایران بـه هنـدمهاجر (:1365ارشاد، فرهنگ). 11

 تحقیقات فرهنگی.
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 .، تهران: علماندیشه ایران و فرهنگ هندی (:1391ارنست، کارل و دیگران) .12

 چاپخانـه سـید، الهـور: نویسی فارسی در هند و پاکستان تاریخ (:1364اصغر، آفتاب) .13

 سند.

وزارت فرهنـگ و ارشـاد  ، تهـران:سی در هنـدزبان و ادب فار (:1374امیری، کیـومرث). 14

 اسالمی.

 امیرکبیر، چاپ دوم.، تهران: 3، جسبک شناسی (:1338)بهار، محمدتقی. 15

 قلم. هران:ت، های عرفان در بوستان هندوستانشکوفه: (1390)ریاضی، حشمت اهلل. 16

 وم.تهران: علمی، چاپ س، سیری در شعر پارسی (:1371کوب، عبدالحسین)زرین .17

]کـذا، ولـی قطعـا اشـتباه اسـت چـون نوشـته شـده شاهنشـاهی(: 2435سدارنگانی، هرومـل) .18

 پارسی گویان هندشمسـی[  1354پنجاهمین سال شاهنشاهی دودمان پهلوی که برابر است با 

 بنیاد و فرهنگ ایران.تهران: ، سند و

دفتـر  تهـران:، تداوم طراحی بـا  ایرانـی در تـاج محـل (:1378زاده، حسین)انسلط. 19

 های فرهنگی.پژوهش

روابط ادبی ایران و هند یا تأثیر روابـط ایـران و : (1316)شهابی خراسانی، علی اکبر. 20

 تهران: چاپخانه کتابفروشی مرکزی.، صفویه دورههند در ادبیات 

 سـدة میانـۀدهـم تـا  سـدةآغاز  تاریخ ادبیات در ایران از: (1366). صفا، ذبیح اهلل21

 ، بخش اول، تهران: فردوس، چاپ سوم.5، جریدوازدهم هج

 سخن.، تهران: نقد ادبی درسبک هندی: (1385). فتوحی رود معجونی، محمود22

 سخن. ، تهران: بنگاله درقند پارسی (:1392)مجتبایی، فتح اهلل .23

یعقـوب آژنـد، ترجمـه  ،ادبیات ایران از آغاز تا امـروز (:1380. موریسن، جرج و دیگـران)24

 گستره.: تهران

 تیرگان.تهران: ، 2ج، تاریخ ادبیات ایران(: 1389)مؤلف نامعلوم. 25

 المللیبین ، تهران:مجموعه مقاالت روابط فرهنگی ایران و هند (:1385. مؤلف نامعلوم)26
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