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 ةشبه قار دری رانیعصر صفوي در انتقال فرهنگ و تمدن ا ۀنقش شاعران شیع

   )م 17و  16هـ/  10و  9(قرون  هند
  ١ بسناس يمهر

  چکیده
و تأثیر علوم و معارف  یمطالعات تمدن ةاز جمله مسائل مهم در حوز ،فرهنگها گریدر د یزبان فارس تأثیر :هدف

و زبان و  عیمذهب تش جیدر ترو يعصر صفو ۀعینقش شاعران ش یبررسنیز هدف نوشتار حاضر  .است یرانیا یاسالم
 یبررس به یخیتار - يروش اسناد امقاله ب نیا روش:. بود يهجر 10و 9 يقرنها درهند  ةدر شبه قار یارسف اتیادب

هند  یزبان رسم ی،زبان فارسقارة هند، موجب شد  زبان شیعه در شبه حضور شاعران فارسی ها: افتهی .پرداختموضوع 
 شعر سرودند. یبه فارسهندي  انیبارپادشاهان و در یو حت دشتر  گسترده عیمذهب تش ؛دودوره ش نیدر ا

رو شاعران  نیقائل بودند. از ااي  ژهیو تیاهم یو زبان فارس انیرانیا مآداب و رسو پادشاهان هند براي :يریگ جهینت
به هند مهاجرت  یرانیو تمدن ا یگسترش زبان فارس يو هم برا عهیو اساس ش هیمحکم کردن پا يهم برا ،عهیش

جهان  دربار شاه يالشعرا ملک ي،زیتبر صائب و ریشاعر در عصر جهانگ نیتر معروف ی،لب آملکه طا يطور ؛ بهکردند
  .شعر سرودند یو همسرش به فارس ریجهانگ شد و

  
  .عهشی شاعران ی،فارس اتادبی فرهنگی، ارتباطات ،هیصفو ،هند انیگورکان واژگان کلیدي:
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  مقدمهالف) 
  رود ند پارسی که به بنگاله میزین ق    شکرشکن شوند همه طوطیان هند

  »حافظ«

تاریخی مشترك دارند و هر دو  ۀو در امور فرهنگی و اجتماعی ریش ندنژاد آریایی ،ایرانیان و هندیان
  اند. آسیا ایجاد کرده ةتمدنهاي کهن داشته و تحوالت مهمی را در فرهنگ جهانی به خصوص در قار ،ملت

دست ه قدرت را ب ،انشینان تیمور گورکانی در هندوستانبا به قدرت رسیدن جهمزمان دولت صفویه 
اما با به قدرت رسیدن بابر و  ؛ارتباط سیاسی مهمی میان ایران و هند وجود نداشت ،گرفتند. قبل از این دوره

و در ایران نیز  ندد. پادشاهان هندوستان گرفتار مشکالت داخلی بودشر این امکان میس ،دست اوه فتح هند ب
هند و  ،دهم هجري قمري ةگسترش روابط خارجی بود. اما در سد مانع ،ین حکومتهاي محلیدرگیري ب

ایران تحت حکومت گورکانیان و صفویان به قدرت بزرگی تبدیل شدند و میان آنها ارتباطاتی صورت 
 اي پیچیده ۀزیرا فرهنگ مجموع ؛در این مقاله سعی شده به قسمت فرهنگی این دو دولت توجه شود .گرفت

بر آن را فرا گرفته و  ،قوانین و ... است که فرد به عنوان عضو جامعه، صنعت، اخالقیات شامل هنر، اعتقاد،
هاي مشترك و تماسهاي متقابل نیز باعث تبادل  گیرد. ریشه وظایف و تعهداتی را به عهده میاساس آنها 

توان در گسترش زبان و ادبیات  ا میترین مظاهر نفوذ فرهنگی ر فرهنگی میان هند و ایران شده است که مهم
  فارسی در هند دید.

وریم آبه دست  در این پژوهش به دنبال این موضوع هستیم که نفوذ زبان فارسی در دربار گورکانیان را
ادبیات  شکوفایی زبان و هبکه در دربار هند گذراند  له بپردازیم که زبان فارسی چه مراحلی رائبه این مس و

ایران به  ادبیات فارسی از ن هستیم تا دالیل ورود زبان وآ بردر واقع؛  .منجر شددربار هند  فارسی ایران در
نشان  ثار ادبی این دورهآدر تولید  را نفوذتأثیرات این  و ررسی کردهبر فرمانروایان هند ب را نآهند و تأثیر 

  .دهیم

ادبیات  ن درآتأثیر  ،دربار هند ی درادبیات فارس این است با بررسی نفوذ زبان و سعی بردر این بررسی 
  ذیل پاسخ دهیم: يپاسخ به پرسشها، این رهگذر از تا شودن دیار بررسی آ

  هند چه بوده است؟ ةقار دالیل ورود زبان فارسی به شبه -
  قاره چه بوده است؟ شبه زبان در تأثیر عوامل اساسی در -
  کردند کدامند؟صفویه به هندوستان مهاجرت  ةدور که در یشاعران ترین مهم -
  چه حدي بوده است؟ ادبیات فارسی بر فرمانروایان مغول تا بازتاب تأثیر زبان و -
  ثار ادبی چگونه بوده است؟آتولید  نتیجه این نفوذ در -
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  پژوهش ۀپیشینب) 
 قرن شانزدهم و(گورکانیان در عهد صفویه نفوذ آن در دربار ادبیات فارسی و توجه به اهمیت زبان و با

 ،و تأثیر آن در نگارش کتب گوناگون در آن دیار و گسیل شدن ادباي ایرانی به هند )ديهفدهم میال
تاریخ به برخی از  ةدر حوزکه گرفته است  مده و مورد واکاوي قرارآتحریر در ۀپژوهشهاي بسیاري به رشت

  شود. نها اشاره میآ

توان به  می ،اند رداختهاز زوایاي مختلف به این رویداد پو از جمله کسانی که به صورت مستقل 
 زبان و«کیومرث امیري در ؛ »هند غاز زبان فارسی درآ«ظهورالدین احمد در : اشاره کرد لیذاشخاص 

؛ »یین اکبريآ«ابوالفضل عالمی در ؛ »هند اریخ روابط ایران وت« االسالم در ریاض ؛»هند ادبیات فارسی در
تاریخ «بادي در آمحمدبن قاسم هندوشاه استر؛ »تانهند و پاکس نویسی فارسی در فرهنگ«شهریار نقوي در 

 ۀمحمد سلیم مظهر در مقال؛ »اهمیت آن در هند و پاکستان زبان فارسی و« ۀشفقت جهان در مقال؛ »فرشته
  ».ادبیات فارسی در هند زبان و« ۀرضا مصطفوي در مقال و» ورود زبان فارسی به هند و گسترش آن«

  

  یاندورة گورکان در زبان فارسیج) 
به همین  .اما عالقۀ وافري به زبان فارسی داشتند است؛ ترکی بوده ،زبان اصلی و رسمی حاکمان گورکانی

هند مرکز ادیبان و شاعران  ،این زبان (فارسی) زبان رسمی دربار گورکانیان شد و در طول این دوره سبب
  )23: 1372 ،(زمانی.دشگوي  فارسی

به زبان فارسی شعر گفته و به شاعران  ،گذار سلسلۀ گورکانیانم) بنیان 1483- 1530ظهیرالدین بابر(
دش وخکتابی تاریخی و دربارة زندگی ، »وقایع بابري«ایرانی عالقۀ زیادي داشت. یکی از آثار او به نام 

. در این دوره بود )28 :1369 ،(گلچین معانیاست» توزك بابري«ارزشی ادبی و تاریخی دارد. اثر دیگر او  که است
پسرش نصیرالدین محمد  ،بعد از بابر خ بزرگ ایرانی نیز به دربار بابر راه یافت.مور ،خواندمیر که

به ؛ اما که از شیرشاه سوري شکست خورد و به ایران پناه آوردبه حکمرانی رسید م)  1508-1556همایون(
شاعري داشت و طهماسب توانست تاج و تخت خود را بازستاند. وي عالقۀ زیادي به شعر و  کمک شاه

کرد. ابوالفضل  هاي ادبی سپري می سرود و اوقات فراغتش را با سرودن اشعار و دیگر برنامه اشعار فارسی می
شد. از  اکبر نگهداري می ۀدر کتابخان کهکند که او (همایون) آثاري در مورد شعر داشته  عالمی عنوان می

 ،توسعه یافت. زمانی که او در ایران بود هقار راسر شبهتأثیر زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در س ،دورة همایون
تعدادي از دانشمندان،  ،و در زمان بازگشت به هندوستان آوري کرد آثاري فرهنگی، هنري و علمی را جمع

  )31 :1342، (امیري.نقاشان و هنرمندان را نیز با خود برد
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گش هیچ فرصتی براي یادگیري علوم م) به مانند پدر و پدربزر 1542- 1605الدین اکبر( اگر چه جالل
آید که او دانش خوبی از زبان فارسی داشته و موالنا و حافظ را خوب  نداشت، اما از منابع چنین برمی

 ،او به گلستان و بوستان و شاهنامه و مثنوي عالقۀ وافري داشت و باالترین خاصیت وي .شناخته است می
مردان  ،جوایز شایسته به آنان بوده است که به همین منظورتشویق و ترغیب دانشمندان ایرانی و اهداي 
را به غزالی  »الشعرا ملک«. وي لقب )456 :1ج  ،1370 ،(صفاکرد بزرگ هندي و ایرانی را جذب دربارش می

الشعرایی را در  منصب خاص ملک، ایران مشهدي داد. او نخستین پادشاهی بود که به رسم و تقلید سالطین
  )89 :1337 ،(حکمت.ر ساختدربار خود برقرا

از حامیان سرسخت فرهنگ و ادب  ،م) و همسرش نورجهان 1569-1627جهانگیر( نورالدین محمد
سرودند. جهانگیر عالقۀ وافري به  هر دوي آنها به زبان فارسی شعر می و هند بودند ةقار فارسی در شبه

شاعران بزرگی از  ،. در دربار جهانگیر)78 :1379 ،(احمدهنرهایی از جمله نقاشی، خطاطی و موسیقی داشته است
 ،. به گفتۀ ظهورالدین احمد)29 :1372 ،(زمانیهمگی ایرانی بودند ،جمله طالب آملی، عرفی شیرازي و دیگران

الدین محمد تهرانی نیز  تعداد یکصد و یک شاعر در دربار جهانگیر وجود داشتند و حتی اعتمادالدوله غیاث
به زبان » توزك جهانگیري«عنوان با ش را تجهانگیر کتاب خاطرا .)460 :1ج  ،1370 ،(صفادر این دربار بوده است

  )253 :1373، االسالم (ریاض.دربار برگزید الشعراي را به عنوان ملک فارسی نوشت و طالب آملی

به گورکانیان بود که  ۀم) پنجمین حاکم در سلسل 1592-1666جهان( شاه الدین محمد ابوالمظفر شهاب
د. او در محضر بزرگانی چون قاضی بیگ تبریزي، بوحامی زبان و ادبیان فارسی  ،اجداد خوداز یروي پ

تعدادي از شاعران دربار او عبارتند از:  .دید حکیم دوایی گیالنی، شیخ ابوالخیر و وحیدالدین گجراتی تعلیم
ب تبریزي، میرمهدي طهرانی، الشعرا)، شیداي گیالنی، کلیم رکناي کاشی، صائ ابوطالب کلیم کاشانی(ملک

عالقۀ زیادي به هنرهایی  ،او نیز به مانند پدرش جهانگیر .)32: 1359، (جهانگیرمالشاه بدخشی و قدسی مشهدي
  )460: 1ج ، 1370(صفا: .چون موسیقی، تصویرگري و معماري داشت

ومت کرد. او سال مقتدرانه حک 50م) حدود  1618- 1707زیب عالمگیر( الدین محمد اورنگ ابوالمحی
فردي پارسا و زاهد بود و عالقۀ زیادي به علوم مذهبی داشت. وي حافظ کل قرآن بود و توجه زیادي به 

شناخته  هقار زمان او دورة افول ادبیات فارسی در شبه ؛فقه اسالمی داشت. در حقیقت قرآن، حدیث و
 خان حسینی جواهر رقم سیدعلیضر خطی را در مح . او شعر را دوست داشت و خوش)60: 1379، (احمدشود می

شاعرانی  ،زیب . در زمان اورنگ)60 :(همانفرا گرفت و از خطاطان عصر خود و قدردان دانشمندان و علما بود
که بیدل  ،قاآنی کشمیري، نصیرعلی سرهندي، غنیمت گجراتی و عبدالقادر بیدل ظاهر شدند :از جمله

  ایرانی نژاد است. -ترین شاعر هنديگر شچال
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 دشاگر ،و در شعر و شاعري» مخفی«اي نامدار بود و لقبش  شاعره ،زیب دختر اورنگ ،النساء بیگم یبز
  :چنین استاي از شعر وي  نمونه .مالمحمد سعید اشرفی مازندانی بود

  دمــان بنــد آشیـــن، به چه امیــــدر این چم    وفا و الله دورنگ نهال، سرکش و گل بی

  را خود بیرون دویدن دادم ز به مجنون یاد می    د سنگ راه ماش ی طفالن نمییاگر دلجو

  

  قاره عوامل تأثیر زبان فارسی در شبهد) 
ها،  از جمله: نقش وزرا و شاهزاده ؛قاره وجود دارد دالیل زیادي براي تأثیر و پیشرفت زبان فارسی در شبه

رهبران  ،تمدن ایرانی و زبان فارسی مهاجرت ایرانیان به هند، حکومتهاي اسالمی و عالقۀ آنان به فرهنگ و
روابط سیاسی و  و نویسان، هنرمندان، ادبا و هزاران شاعر ایرانی زبان در مناطق مذهبی، نقش لغت فارسی

روابط ادبی با حاکمان گورکانی باعث شد که حکومت گورکانیان  .فرهنگی با حکومتهاي شیعی در دکن
  )96 :1342(امیري، .ز مهاجران ایرانی استقبال کندسیس و به گرمی اأهایی ت مکتبخانه و مدرسه

به خاطر توسعۀ روابط با ایران و مهاجرت ایرانیان به هند، زبان فارسی به آرامی توسعه یافت و زبان علم 
به  خوداساس عالقۀ  نقش مهمی را بر ،زیب قاره شد. حاکمان گورکانی از بابر تا اورنگ و سیاست در شبه

تحت  و قاره بود سال زبان رسمی شبه 800و دانشمندان ایفا کردند. زبان فارسی بیش از شعر و شاعري، شعرا 
  حمایت حاکمان گورکانی بود که شکوفا شد و صدها کتاب در موضوعات مختلف به این زبان نوشته شد.

هنر و  قاره دارند. هیچ پژوهشگري در حوزة تاریخ اسالم، دار در شبه اي ریشه اسالم و زبان فارسی رابطه
زیرا بیشترین آثار به زبان  ؛تواند تحقیق کند مگر اینکه زبان فارسی را بداند فرهنگ در هزار سال اخیر نمی

یافته در هند در دوران تیموریان  سبک زبان فارسی گسترش ةالشعراي بهار دربار اند. ملک فارسی نوشته شده
ه پیدا کرده که در آن بازي با کلمات و حالت مصنوع و منشیان ،سبک نثر فارسی در هند«نویسد:  می

  )256: 1357 ،(بهار».گویی رواج کامل داشت پردازي و گزافه عبارت

قاره شد. از قرن چهارم کتابهایی در حوزة مذهب، تصوف و  دین اسالم از طریق زبان فارسی وارد شبه
زبان ادبی  ،قاره در قفقاز، ترکیه و شبهادبیات در ایران، آسیاي میانه، افغانستان به زبان فارسی نوشته شد و سپس 

ها و مدارس مذهبی شد و همزمان هزاران اثر ادبی  زبان موعظه در مساجد، خانقاه ،و علمی شد. زبان فارسی
  )129 :1342 ،(امیري.شناسی و تاریخ نوشته شد هاي ادبیات عرفانی، فلسفه، وعظ، زبان زبان در حوزهاین ارزشمند به 

که همگی  ،قدسی از مشهد و کلیم از همدان ،سعید از گیالن ،جهان نیز باقی از نائین شاه ةدر طول دور
 750آید که حدود  برابر با وزن خود سکۀ نقره دریافت کردند. از منابع تاریخی چنین برمی ،شاعر بودند

 ا رفتندي نیز بشاعر ایرانی از ایران به هندوستان مهاجرت کردند. عالوه بر شعرا، هنرمندان و صنعتگران زیا
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فرهنگ و ادب  ۀو نقش مهمی در زمین هدکروقت خود را وقف رشد هنرشان در هندوستان  ،هندوستانبه 
  فارسی ایفا کردند.

یکی از عوامل بسیار مهم در مهاجرت دانشمندان و شعراي ایرانی به هند، وجود وزراي بزرگ و 
به مهاجران براي راه یافتن به طبقات باالي هند سرداران ایرانی در دربار گورکانیان بود که کمک زیادي 

خان و پدر عبدالرحیم خان خانان،  خان پسر سیف کرد که مشهورترین آنان عبارت بودند از: نواب بیرام می
  )80: 1316(شهابی، قدسی. محمداهللا پسر خواجه ابوالحسن مشهور به نواب ظفرخان احسن و حاج  میرزا حسن

  

  گوي در هند ی پارسیهـ) شاعران شیعۀ ایران
  . طالب آملی1

مذهب به اصفهان و خراسان و  کرد. این شاعر شیعه تخلص می» آشوب«الشعرا، درآغاز  محمد ملقب به ملک
مرو رفته، از آنجا راهی هندوستان شد. در سفر دوم به هند، در زمان پادشاهی جهانگیر گورکانی، ابتدا به 

شدن حاکم گجرات که به وي پیوسته بود، مدت زیادي نزد وي  آگره رفت؛ ولی به سبب خونریزي و کشته
نماند و به دهلی بازگشت. در آنجا با شاعر ایرانی شاپور تهرانی دیدار کرد و به واسطۀ پسر عموي شاپور 
تهرانی، اعتماد الدوله، وزیر جهانگیر گورکانی، به دربار شاه راه یافت. جهانگیر که شعرشناس بود، به طالب 

الشعرایی رساند. از آثار او عبارتند از: دیوان اشعار، مثنوي قضا و قدر،  اوان کرد و او را به مقام ملکلطف فر
مثنوي سوز و گداز، مثنوي جهانگیرنامه. او از شاعران تراز اول زبان فارسی در هند است. در قصیده به 

کرد. شعر او  لوي نیز پیروي میخاقانی و در غزل به سعدي و مولوي و حافظ توجه داشت. از امیرخسرو ده
  )1375(انوشه، به شعر عرفی شیرازي بسیار نزدیک است.

  زال ختن آموختــوخی به غـتمکین تو ش    چمن آموخت آرام تو رفتار به سرو

  پروانه ز من، شمع زمن گل زمن آموخت    ه دریدنـافروختن و سوختن و جام

  

  محتشم کاشانی. 2
پرداخت و  ل عهد صفوي که بیشتر به سرودن مدایح و مراثی اهل بیت میالشعراي کاشانی، شاعر اوای شمس

بندي است در مرثیۀ شهیدان  12بندي  ترین مراثی وي، ترکیب بهترین اشعار او در همین زمینه است. مهم
اللطایف و  کربال. دیوانی مشتمل بر قصاید و غزلیات متوسط از او در دست است که قسمت قصاید را جامع
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سرایی زبده در دورة شاه تهماسب اول بود و  وي بسیار معروف و مرثیهرا نقل عشاق نامیده است. غزلیات 
  )1909: 1363(معین، شعر او در مورد امام حسین(ع) بسیار مشهور است.

  گنجد غمی دارم ز دلتنگی که در عالم نمی  گنجد و جز غم نمیا دلی دارم که از تنگی در

  واي من و واي همه ،گر ببیند همه کس               بینم روي تو من می ۀینیآنچه در آ

  

  . واعظ قزوینی3
، از واعظان و عالمان مذهبی شیعه و از »میرزا رفیعا«اهللا قزوینی معروف به  الدین محمدبن فتح میرزا رفیع

شاعران سدة یازدهم هجري است که در عهد شاه عباس بزرگ، شاه صفی، شاه عباس دوم و شاه سلیمان 
در مورد اخالق و رهنمودهاي امامان شیعه است. » ابواب الجنان«ترین اثر وي، کتاب  کرد. مهم دگی میزن

هایش در مورد پیامبر و منقبت دوازده امام و  دیوان وي شامل قصیده، غزل، رباعی و مثنوي است و قصیده
است و بیشتر به ارشاد  هاي اخالقی و پند و وعظ مدح شاه عباس دوم است. غزلهاي واعظ، مملو از نکته

  :)521: 4، ج 1370(صفا، دینی و اجتماعی مشغول بوده است

  کند شیر یک پستان دو کودك را برادر می  کاسگی را اي بزرگ خُرد نشماري حق هم

  کند از غـم فوت جــوانی، خــاك بر سر می  آرد غبــار ت بیجا نمـــیا دیــده وقت پیري

  کند رتبــــۀ گفتــار واعــظ کار منبــــر می  دیک و دوررسد معنی به هر نز از بلندي می

  

  . فیاض الهیجی4

ق) از حکیمان و متکلمان مشهور سدة  1072مالعبدالرزاق بن علی الهیجی قمی، متخلص به فیاض(م. 
بیت در  2750اي است شامل  یازدهم و از شاگردان و داماد مالصدراي شیرازي است. وي داراي مجموعه

 2200، پیامبر(ص) و ائمه(ع)، به خصوص علی بن ابیطالب. مجموعه دوم غزلهاي وي شامل ستایش خالق
بندي در مرثیۀ  بیت است که بعضی از آنها نیز در مدح امامان شیعه است. وي همچنین صاحب ترکیب

  شهیدان کربال به شیوة محتشم است.
اشعار وي گذاشته است. وي زبانی تحصیالت و اطالعات فلسفی و کالمی واعظ، تأثیر بسیار زیادي در 

  )499: 4، ج 1370(صفا، آید. هاي عرفانی و مذهبی در اشعارش بسیار به چشم می اندیشه ساده و سالم داشت و 

  ــگار که بودست«نابــود جهــان را همه انـ  چون بر سر راه عدمست آنچه وجودست

  زیزان همه دودستآتــش به میان نیست ع  اي خشک و تر هر دو جهان را برهم زده
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  مشتــاب به قتــل مـن دلخسته که زودست  ست که در عشق تو محروم جهانم دیري

  این قفل درین دهر به کس در نگشودست  کسی راه به ســـراپـردة تقـدیـر نـــدارد

  از سیـــلی محنت، بــدن چرخ کبــودست  فیاض دریـن نشأء کسی بی المی نیست

  

  . قدسی مشهدي5
سالگی  50قدسی مشهدي در اواخر دهۀ دهم هجري در مشهد چشم به جهان گشود. در  حاجی محمدجان

اي به رسم رهاورد در ستایش او سرود  جهان قصیده ق در دربار شاه 1042یا  1041به هند سفر کرد و به سال 
و جواهرات زیادي را پاداش گرفت و قسمت اعظمی از این جواهرات را براي بستگان خود در مشهد 

ق وفات  1056دادند. قدسی در سال » الشعرا ملک«ستاد. وي چنان در دربار نفوذ کرده بود که به او لقب فر
هاي وي بیشتر در ستایش ائمه(ع) و بعضی دیگر در مدح حاکم مشهد است. اشعار او استادانه،  یافت. قصیده

  )471: 4، ج 1370(صفا: استوار و با صراحت است.

  خونـاب جگر بر تـو حرامست هنوز    هنوزقدسی به دلت هواي کامست 

  در آب مزن کوزه که خامست هنوز    آسـوده دلـی تهمتـی عشــــق مشـو

  

  صائب تبریزي. 6
میرزا محمدعلی صائب فرزند عبدالرحیم تبریزي اصفهانی، در اصفهان زاده شد. او علم ادب و علوم نقلی را 

کرد و در زمان شاه عباس اول، در دورة نوجوانی از راه  رنزد پدر فرا گرفت. چندین بار به عثمانی و مکه سف
وقتی صائب به هند الشعرا شد.  و در زمان بازگشت در دربار شاه عباس دوم ملقب به ملک کابل به هند رفت

کرد، اما قدسی و کلیم در  رسید، نظیري نیشابوري در گذشته بود و طالب آملی نیز آخر عمرش را سپري می
جهان سرفراز شد. وي پس از سفر  ب به پاس سرودن قطعه شعري، به منصب هزارخانی شاهاوج بودند. صائ

  کشمیر، به اصفهان بازگشت و در زمان شاه سلیمان اول صفوي در باغ خویش در اصفهان درگذشت.

صائب به شهرهاي بسیاري در عثمانی، حجاز، ایران و هند سفر کرد و با حاکمان و شاعران و ادیبان 
سرا بود و شهرتش به سبب  اي به نام بیاض است. وي مدیحه رد که نتیجۀ آن سفرها، سفرنامهدیدار ک

  (همان)اند. ترین شاعر سبک هندي شمرده غزلیاتش است. او را برجسته
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  گـذرد زنـدگی اهـل جهـان     که بد مـی  بس
  بـــوي پیـــراهن غبـــاري از دل مـــا بـــر نداشـــت
ــدا   ــا همــه ســر کــن کــه دل شــاه و گ ــه ادب ب   ب

  

ــردم  ــد    م ــد کنن ــذرد عی ــالی گ ــو س ــر چ   از عم
ــه ــان آورد    جذب ــه کنع ــف را ب ــه یوس ــواهم ک   اي خ

  در تـــــــرازوي مکافـــــــات برابـــــــر باشـــــــد   
  

  حزین الهیجی. 7

محمدعلی فرزند ابوطالب، در اصفهان به دنیا آمد؛ چون پدرش الهیجی بود، به الهیجی شهرت یافت. 
م تجوید را آموخت و منطق و فقه و حدیث را نزد رسد. در هشت سالگی عل نسبش به شیخ زاهد گیالنی می

پدر فرا گرفت و هیئت هندسه را نزد معلمان اصفهانی آموخت. زندگی وي همراه با سفر است. پس از 
مرگ پدر و بعد مادر، به اصفهان رفت. با حملۀ افغانها به اصفهان و محاصره و قحطی در شهر، دو تن از 

آباد و سپس به  که هنوز شهر در محاصره بود، آنجا را ترك کرد و به خرم برادرانش را از دست داد و زمانی
سال در بصره، بغداد، صنعا و نجف روزگار سپري کرد و پس از زیارت کعبه، به  10همدان رفت. 

هجري راهی دیار هند شد؛ ابتدا به الهور، سپس به دهلی رفت. حزین  1146بندرعباس رفته و سپس در سال 
پادشاهان و حکّام هندي بود، اما از اوضاع هند و مردم آن به هجو یاد کرد که مورد انتقاد مورد احترام 

سال در دهلی بود و به بنارس رفت و در آنجا درگذشت و در باغی که  14شاعران هندي قرار گرفت. او 
  )69: 1375(شفیعی کدکنی، خود ساخته بود، به خاك سپرده شد.

اسالم پرداخت و فلسفۀ اشراق و عرفان و علوم نظري و عملی را مورد حزین به مطالعۀ مذاهب مختلف 
نوشت. در شعر، پیرو سبک هندي بود. اشعارش رنگ  داد. خط ثلث و شکسته را به خوبی می توجه قرار می

شت. حزین به اشعار شاعرانی چون: سنایی، عطار، عراقی، مولوي اتصوف داشت و مضامین عارفانه فراوان د
هایی مانند منطق، فلسفه، هندسه، هیئت نجوم، حدیث و کالم نیز رساله دارد  داشت و در رشته و حافظ نظر

آثار معروف وي عبارتند  .و شاعر، فیلسوف، دانشمند و فقیهی بزرگ بودکه بیشتر آنها از بین رفته است. ا
فتاوي(پاسخ سؤالهاي المعاصرین، مد العمر، رساله  ، دیوان شعر، تذکرهتاریخ حزین و سفرنامۀ حزین از:

  )1375(انوشه، فقهی) و اصول علم تفسیر.

  اد رفتـه باشـد  یـ اي واي بر اسیري کز 
  آواز تیشــــه امشــــب از بیســــتون نیامــــد

  

  در دام مانده صید و صیاد رفته باشد
  خواب شیرین فرهاد رفته باشده گویا ب

  )158 :1987 ،(براون
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  . غزالی مشهدي8
ه دنیا آمد و فراگیري ادب و کمال را آغاز کرد. بعد به قزوین رفت و در محمد فرزند عبداهللا، در مشهد ب

دار سرود و  اي به امر شاه طهماسب براي خواجه امیربیگ کججی مهره اردوي شاه طهماسب صفوي هجویه
هجري به  1958در شیراز در دکان میرمحمود طرحی با شاعرانی چون عالمی شیرازي آشنا شد. بعد از سال 

الدین  دار جونپور درآمد و سپس به خدمت جالل مهاجرت کرد و به خدمت علیقلی خان صوبه هندوستان
الشعرایی یافت و در اولین سفر اکبر به گجرات درگذشت و در احمدآباد مدفون  اکبر رسید و مقام ملک

  عصر فیضی دکنی بود. الشعراي بابریان هند و هم شد. او اولین ملک

ار و مضمون غزلهایش بیشتر عرفانی است. قدرت فراوانی در اشعارش فاقد اصطالحات دشو
الحیات، مراه الکائنات. آثار  نثرنویسی داشته است. آثار منثور وي عبارتند از: اسرار المکتوم، رشحات

الصفات، قدرت آثار، مشهداالنوار، مثنوي نقش بدیع، مثنوي عاشق و معشوق و  منظوم وي: مرآت
  )18: تا (سرور، بیکلیات غزالی.

  

  و) فرجام زبان و ادبیات فارسی پس از گورکانیان
آباد، مرشدآباد  عظیمو، فعالیتهاي ادبی از شهر دهلی به شهرهاي لکهن ،پس از زوال امپراتوري مغول در هند

ویژه در دربار ه ب ؛زیادي بردندة از این تحوالت بهر» بیهار«و » اوده«و حیدرآباد تغییر مکان یافت و ایاالت 
تعداد زیادي از شعرا در آنجا گرد آمدند.  ،که نواب آنجا هنوز در مقامهاي سابق خود باقی مانده بودند اوده

ها اعم از مسلمانان  زبان اداري و فرهنگی شد، هندي، هنگامی که زبان فارسی تحت تأثیر فرمانروایان مغول
» بهار عجم«محققان شرقی  ،مثال رايب ؛هاي فارسی کردند نامه و هندوان همت خود را صرف تألیف فرهنگ
  چهل سال تألیف کرده است.طی آن را  تیک چندبهاراند که  را به عنوان بهترین فرهنگ زبان فارسی شناخته

نیز در دوران حکومت مغول رو به رشد نهاد و در خالل حکومت جهانگیرشاه و » نگاري نامه«هنر 
گري  با عالقۀ بسیاري به این هنر و نیز حرفۀ منشیاي به دست آورد. هندوان  جهان محبوبیت گسترده شاه

هاي مهم ادبیات به شمار  روي آوردند. در تمام دوران حکومت مغول، انشاءنویسی به عنوان یکی از شاخه
رود. حکومت مغول را بعضی به  این هنر به شمار میۀ دوران رشد و توسع ،جهان شاه ةبه ویژه دور ؛رفت می

  اند. دهتشبیه کر» حکومت کاغذ«

لیف تذکره به زبان فارسی نیز صورت گرفته است که به عنوان أت تالشهاي فراوانی براي ،این زمان در
 گوي را در شاعران فارسی شرح احوال اکثر گیرند. در تاریخ هند مورد استفاده قرار می منبع قابل وثوقی

تذکرة  است و نیز مهم هاي بسیار اند که از تذکره آورده بیندرابان داس خوشگولیف أت »سفینۀ خوشگو«



  

  

  

  
  279   ...ی رانیعصر صفوي در انتقال فرهنگ و تمدن ا ۀنقش شاعران شیع

مشروحی از زندگی شاعران ایرانی  گزارشهاي که کیشان داس آچالداس ایخالصلیف أت» همیشه بهار«
  اند. دورة جهانگیرشاه و محمدشاه است که به شهرت رسیده

ت هاي ادبیا نباید از کمک هندوان به اغلب شاخه ،عالوه بر پشتیبانی مسلمانان هند از زبان فارسی
آنان است غفلت کرد. این واقعیت  ۀاندیش  تماس تنگاتنگ این زبان با ذهن وة دهند فارسی که نشان

  دومین وطن زبان و ادبیات فارسی بود. ،انکارناپذیر است که هند در دوران حکومت مسلمانان

ان فارسی در زب ،قبل از گورکانیان. زبان است ،دو فرهنگ از یکدیگر ترین نشانۀ میزان تأثیرپذیري مهم
تر در این مکان توسعه یافت و  این زبان سریع ،ولی با تسلط گورکانیان بر هند ؛هند کم و بیش وارد شده بود

شعر،  ۀارتباط فرهنگی در زمین ،این بلکه مورد توجه هندوان نیز قرار گرفت. بنابر ،نه تنها مسلمانان
  )107 :1377 مظهر، (سلیممتون پدید آمد. ۀمنگاري و ترج نویسی، نامه و روزنامه شناسی، تذکره واژه

  

  گیري نتیجهز) 
آمیزي داشتند و تنها اختالف بین  صلح صفویان و گورکانیان هند در بیشتر دوران قدرتشان روابط دوستانه و

خود را مدیون این دولت  ،قندهار بود. گورکانیان که با کمک صفویان به قدرت رسیده بودند ۀلئمس آنها،
براي آداب و رسوم ایرانیان و زبان فارسی  نیی داشتند. آناهار نزدیک شدن به ایران نیز تالشدانسته و د

به همین خاطر،  .شاعران ایرانی بود اي قائل بودند و دربار آنان همواره جایگاه هنرمندان و اهمیت ویژه
طریق هم بتوانند پایه و اساس تعدادي از شاعران ایرانی، به ویژه شاعران شیعه، عزم سفر هند کردند تا از این 

قاره گسترش  تر کنند و هم بتوانند زبان و ادبیات فارسی را در اقصی نقاط شبه قاره محکم شیعه را در شبه
دهند. در کنار این، با توجه به عالقۀ وافر دربار گورگانیان به زبان و ادبیات فارسی، شاعرانی ایرانی(شیعی) 

مند شوند و هم سرمایۀ زیادي از طریق سرودن اشعار به دست  در دربار بهرههم توانستند از جایگاه محترمی 
مشاغل مهم  ،ایرانی شد و ایرانیان -. همکاري هنرمندان ایران و هند باعث پدید آمدن فرهنگ هنديآورند

 ،ددر میان امرا و وزراي معروف هن حکومتی هند را در دست گرفته و امپراتوري گورکانیان را اداره کردند.
  بینیم که باعث تحوالت مهمی در هندوستان شدند. بسیاري از ایرانیان را می
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  پیشنهادها
  هاي دیگر تاریخی؛ از جمله زندیه. قاره در دوره بررسی تأثیر زبان فارسی در شبه -1

  اند! بررسی اینکه آیا شاعران هندي زبان هم در ادبیات و زبان فارسی تأثیر داشته -2

  ورد نقش شاعران شیعۀ ایرانی در دربار حکومت عثمانی در عصر صفویه.پژوهش در م -3
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