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  چكيده

هاي يازده و دوازده هجري قمري در  خان آرزو دو تن از منتقدين مشهور در قرن و سراج الدين علي آزاد بلگرامي

به همين خاطر . يي داشتند اين دو در ادبيات عربي و فارسي و هندي اطالعات گسترده. شبه قاره هند مي باشند

آنها در . د منتقدين عصر خود شدندهايي كه با پيشينيان متفاوت بود، سرآم هاي نقد شعر و بيان نظريه در بحث

نقد شعر روش و مبناي خاصي داشتند و شعر را از ديد خود نسبت به مباحث بالغي و دستوري و لغوي بررسي 

ها  هايي از جانب اين دو منتقد شد كه بر نقد معاصر خود و حتي بعد اين مباني موجب پديد آمدن نقد. كردند مي

است در جهت بررسي مباني نقد اين دو  -هر چند كوچك-رسالة حاضر گامي . بر منتقدين ديگر نيز اثر گذاشت

منتقد بزرگ و نيز آشنايي با تفاوت و توافق نظريات آنها به ويژه در مباحث بالغي با منتقدين متقدم در ادبيات 

ه عصر آنها و هاي تاريخي نزديك ب ها و كتاب در اين رساله از كتب اين دو منتقد و نيز تذكره. فارسي و عربي

) الف: است و نكات مهم آن به اين قرار است نيز كتب بالغي منتقدانِ ادبيات عربي و فارسي استفاده شده

بررسي سبك هندي و ) ب. بررسي تحوالت سياسي و ادبي در قرون يازده و دوازده در ايران و شبه قارة هند

در اين دوره از تاريخ ادبيات فارسي در شبه قاره  هاي كار نقد و معرفي منتقداني كه بررسي نمونه) پ. شعر آن

.خان آرزو در ضمينة نقد و تطبيق آنها با نظريات متقدمين بررسي نظريات آزاد بلگرامي و علي) ج. زيسته اند مي
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  پيشگفتار
درين . كنيم، دوران مهمي در تاريخ ايران و شبه قاره هند است مي دوراني كه در مورد آن بحث

از . را شكل داد يي از اضداد مجموعههايي كه داشت،  ها، با فراز و نشيب دوران كه پر است از تناقض
از هاي نظامي و سياسي دولت مرداني چون شاه اسماعيل و شاه عباس و نادرشاه، و  طرفي با كاميابي

اليق و عياش و با نفوذ مفسده جويان و با پيشوايي فكري و عقلي   طرفي با فرمانروايي مرداني نا
در ابتداي حال  .رسند  مي خاندان گوركاني به قدرتدر هند . متعصبان كوته نظر جاهل نيز مالزم بود

رسند و حال و اوضاع   مي پادشاهان اليقي چون اكبرشاه گوركاني و جهانگير و شاه جهان به سلطنت
 و بعد رو به زوال. گذارد  مي شود و هند مراحل رو به پيشرفت را يك به يك پشت سر  مي هند خوب

ريزي  هايي كه جز خون ند و در جنگافت  مي ن خاندان به جان همهاي اي گذارد و هر روز شاهزاده  مي
شاه افشار در  ها ادامه داشت تا اينكه نادر  اين زد و خورد. ندنك  مي چيزي نداشت، وقت خود را سپري

 شد  مي كرد و به آن شكوه و عظمت دربار گوركاني كه چنديقمري هند را تصرف  هجري 1351سال 
هند بهشت مردمان ديگر الخصوص زيب  در دوران اكبر شاه تا اورنگ. داداز بين رفته بود، خاتمه 

 رسد كه بيشتر شاعران ايران رو به آن ديار  مي اين وضعيت به جايي. شود  مي محسوبشاعران ايراني 
وره بود كه شاعران در اين د .ندمند شو و اميران آنها بهرهكنند تا از بذل و بخشش شاهان گوركاني   مي

كنند و   مي به هند مهاجرت... بنامي چون قدسي مشهدي، غزالي مشهدي، كليم كاشاني، طالب آملي و
  .شود  مي در آنجا با آنها با شكوه هرچه تمام تري رفتار

گيرد و به ويژه طرفداري   مي ها زبان فارسي قدرت فراواني در شبه قاره هندددر اين رفت و آم
توجه پادشاهان هند به زبان و ادبيات . شود  مي ركاني هند موجب شكوه روز افزون آنپادشاهان گو

يي به  اگيري زبان فارسي كنند و حتي عدهيي از مردم هند اقدام به فر شود تا عده  مي فارسي موجب
 بايست با اهل زبان  مي شاعران اهل هند براي اينكه شعرشان به كمال برسد. زبان شعر بگويند  اين

ها و نظرياتي  ها موجب به وجود آمدن نقدرفتار اين. ساكن هند حشر و نشر داشته باشند يعني ايرانيانِ
ها  اين نقد .كم كم نقد در بين ادبا و شعراي آن سامان رونق روز افزون گرفت. در باب شعر آنها شد

از نظر  تكامل يافتن نقديشتر موجب ها ب در واقع استحساني داشتند اما بعدهرچند بيشتر جنبة طبعي و 
  .نظم و قاعدة روشن و استوار شدند

در اين دوره يعني قرون يازده و دوازده دو منتقد بزرگ در سرزمين هند وارد عرصه ادبيات فارسي 
يي كه در  خان آرزو با اطالعات گسترده علي الدين منتقد يعني آزاد بلگرامي و سراج اين دو. مي شوند

هاي شگفتي در باب شعر ديگران از خود به  و هندي داشتند، توانستند نقدربي بيات فارسي و عاد
اين مباني . هايي وضع كردند پا فشاري كردند و براي خود قانونآنها در روشمندي نقد . جاي بگذارند



 

٤ 

 

ز شد، يا تكامل يافتة نظريات منتقدان پيشين بود و يا ا هايشان بر پاية آنها بررسي مي كه در واقع نقد
در اين رساله به بررسي مباني نقد اين دو منتقد و آراء آنها  .گرفت سرشار ادبي آنها سرچشمه مي طبع

اين مباني بيشتر در باب زيبايي  .شود نظريات منتقدان متقدم پرداخته ميدر باب نقد و تطبيق آنها با 
   .  خان آرزو است ن دوره بخصوص آزاد بلگرامي و عليشعر از نظر منتقدين اي
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  ضرورت انجام اين پژوهش تعريف مسئله و. 1- 1

ست ا خان آرزو آزاد بلگرامي و علي ،پژوهش بررسي نظريات دو تن از شعرشناسان هندي لةمسأ      

اند كه  برده به كار اند، طرح كرده و در نقد شعر آنان عالوه برآنچه قدما گفته  كه  و بعضي از اصول نقد

تن و همچنين منحصر به فرد بودن برخي  رغم ظرايف و دقايق علمي موجود در نقدهاي اين دو علي

شكل دقيق  بايست به اند و مينظريات در آثار ايشان، چنان كه بايد و شايد مورد بررسي قرار نگرفته

 ادبي آن دوره بررسيد و ابزار نق همچنين مسائلي نظير اصطالحات. شود  رساالت نقد آنان بررسي

همچنين تشخيص اين موضوع كه نظريات ابداعي . شود و تاثيرپذيري آنان از بالغت قديم تبيين شود 

بايست در اين  است كه ميو نقدهاي ايشان متاثر از كدام سبك شعري و نگاه زيباشناسانه بوده

تن از  بلگرامي دو و آزادآرزو خان  الدين علي سراج. قرار گيرند پژوهش مورد بررسي و استخراج

يازدهم و دوازدهم در سرزمين هند و تاريخ ادبيات فارسي هستند كه هنوز   ترين منتقدان قرن بزرگ

تواند  اين پژوهش مي .اند شناخته نشده آنان است، ها به صورتي كه شايستة هم پس از گذشت سال

نقد ادبي پاسخ دهد و  ئياتي و جزشناسي شعر فارس هاي ما را در باب جريان بسياري از پرسش

هاي شعر فارسي را تبيين كند و اين مسئله  ترين دوره ق هنري يكي از خالقانههاي ذو ترين ويژگي مهم

يف هنري شعر آن ظرا كند، بلكه در فهم معني و را با سبك و ساليق ذوقي آن دوره آشنا مي نه تنها ما

  .رساند دوره نيز ياري مي

  اهداف پژوهش.2- 1

  در شبه قاره 12تبيين جريان نقد ادبي در قرن . 1 

  فارسي  منتقدان شعر  ترين تن از بزرگ هاي ادبي دو طبقه بندي نظريات و نقد تدوين و. 2

  ندي با توجه به آثار آزاد و آرزوسبك ه اي ذوق هنري و ادبي شعرِه تعيين حد و مرز. 3

ه و مكان ورآن د ادبي در هاي نقد مالك فرهنگي موثر در هاي اجتماعي و ساخت تحليل زير. 4

  بخصوص

  ها هاي اين دو منتقد درآثار معاصرين آن هاي رساالت و تذكره گذاريتحليل تاثير. 5
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  معرفي پيشينة پژوهش.3- 1

كدكني بود  رضا شفيعي حمدممقدمة  منتقد پرداخت، به تبيين نظرات اين دو اولين كاري كه اجماالً

انتشار يافت و ) 1375نشرآگه، (» شاعري در هجوم منتقدان«الهيجي كه با عنوان  برگزيدة اشعار حزين

. اند الهيجي پرداخته در باب شعر حزين آرزو و ديگران هاي خانِ آوري نقد تاد در اين كتاب به جمعاس

. چاپ شد در دو مجلد 1338 سال در(» نقد ادبي«توان به آن اشاره كرد كتاب  دومين كاري كه مي

  الحسين از عبد) انتشارات سخن به چاپ رسيد ادبي در يك مجلد در با عنوان آشنايي با نقد بعدها

هاي اين  سبك هندي بررسي شده و به نقد كوب است كه در فصلي از اين كتاب نقد ادبي در زرين

مود مح ي بود كه توسط ي نامه اين مورد انجام شده پايان سومين كاري كه در. منتقد اشاراتي شده است

تهران  كدكني در دانشگاه رضا شفيعي كوب و مشاورة محمد راهنمايي عبدالحسين زرينفتوحي و با 

نقد ادبي در «و سپس با نام ) 1379انتشارات روزگار، (» نقدخيال«نوشته شده است، و ابتدا با نام 

در ها  تابترين ك توان گفت يكي از مفصل انتشار يافت كه مي) 1385انتشارات سخن، (» هندي سبك

 نشر( »بر خوان آرزو«كار ديگر كتاب . مورد بررسي ماستورة بررسي موضوع نقد ادبي در د  باب

پايان نامه كارشناسي ارشد ايشان با  از(پور است  مهدي رحيم وشتةن) 1391اسالمي،  مجمع ذخاير

آن  كه در) به كار رفته است در كتاب هاي زباني او، نيز خان آرزو و نظريه الدين علي سراجعنوان 

شناسي از  در اين كتاب به بخش زبان. ده استخان آرزو تبيين ش الدين علي دگي آثار و افكار سراجزن

همچنين . خته نشده استهاي ديگرآنچنان كه بايد پردا شده است و به معيارآرزو پرداخته  ديدگاه خان

 با راهنمايي » ر آزاد بلگراميررسي احوال و آثاب«ي در دانشگاه تربيت مدرس با عنوان ا نامه پايان

آرزو در  خان هاي انتقادي اي با عنوان تحليل ديدگاه و نيز مقاله. فتوحي كار شده است محمود

مطالعات شبه قاره، دانشگاه سيستان و  فصلنامة( سيروس شميسا و شهال فرقداني النفايس نوشتة مجمع

عات نقد آزاد و آرزو را در كنيم بيشتر يكي از موضو ياد مي اباقي مقاالتي كه اينج. است) بلوچستان

  :از جمله. اند ي به مسائل نقدي و بالغي پرداختهگيرد يا اينكه به صورت اجمال بر مي

 1382 ،علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهددانشكده ادبيات و ( شناسي از نگاه آرزو، مسائل سبك -

  كدكني از محمدرضا شفيعي) 1شماره،

  خان مهر نورمحمد آرزو در عرصه ادب و تحقيق، خان -
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 )1390 نتابستا و بهار اول، ةشمار نهم، سال جديد، ةدور(آرزو  النفايس خان نقد و بررسي مجمع -

  .از سعيد شفيعيون

يوسف )1388 دى 147 پياپى33 شماره ادبيات ماه كتاب( آرزو، ادبي در آثار خان هاي نقد جلوه -

  بيگ باباپور

  دكتر سيروس شميسا مثمر،ة اساس رسال بر آرزو  شناسي خانهاي آوا ديدگاه -

  پور مهدي رحيم ،)ساختار معنايي ةآرزو در حوز هاي خان نقد و بررسي ديدگاه( بيني يك سنتباز -

  رضا ذكاوتي علي ،)عامره آزاد بلگرامي ةبرگرفته از خزان( الشعر گذشتگانيي از نقد نمونه -
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  :قرن دوازدهم از اوايل قرن دهم تا تحوالت سياسي.1- 2

درين . كنيم، دوران مهمي در تاريخ ايران و شبه قاره هند است دوراني كه در مورد آن بحث مي

از . دايي از اضداد را شكل د شت، مجموعههايي كه دا ها، با فراز و نشيباست از تناقض دوران كه پر 

از عباس و نادرشاه، و  لت مرداني چون شاه اسماعيل و شاه هاي نظامي و سياسي دو كاميابيبا طرفي 

و با پيشوايي فكري و عقلي اليق و عياش و با نفوذ مفسده جويان طرفي با فرمانروايي مرداني نا

نظر جاهل نيز مالزم بود؛ و اگر چه با ايجاد وحدت ملي در آن عهد مركزيت و  متعصبان كوته

د، احياء شد اما باز تماميت ايران كه با حملة تازيان و هجوم مغول و ايلغار تيمور از ميان رفته بو

را  -دامن زدندها  و خونريزيها  كه با اعقايد كوركورانه خود به جنگ - هاي متعصباني شيوع انديشه

   )7-5، 5ج : 1372صفا، ( .ز در بر داشتني

  :نويسد در تاريخ ادبيات در ايران مي اهللا صفا ذبيح

در حداثت سن با نبوغ خداداد و توانايي شگفت انگيز و سرعت عمل ) هجري  907-930(شاه اسماعيل صفوي 

بسيار كشوري آشفته را كه عرصة كشاكش تركمانان و تيموريان و ازبكان بود، در مدتي كوتاه به زير لواي يك 

دولت مركزي در آورد كه هم تماميت فرهنگي خود را بازيافت و هم توانست با قدرت هاي خاور و باختر 

پس از شاه اسماعيل و بر روي كار آمدن پسرش شاه طهماسب اوضاع كشور . كشور آمادة در آويختن باشد

طهماسب حالتي شبيه به وسواس داشت، چنان كه بسياري از روزها از بام تا شام در . ف چنداني پيدا نكرديتعر

در . يازيد دست نميها  دانست و بدان گذراند؛ بيشتر چيزها را پليد مي به شست و شوي و گرفتن ناخن ميگرمابه 

را گفت كه در كشور قاضيان  او مي. به فرياد دادخواهان نرسيدبيرون نيامد و » دولتخانه«از ها  اواخر حيات سال

آن قاضيان از گناهكاران  غافل از اين كه. رسند و ديگر حاجتي به داوري او نيستگماشته است تا به داد مردم ب

خبر داشتند از بيدادگري پروا عنايتي پادشاه به حال آنان  دند و چون از بيزرآ بي گناهان را ميستاندند و  رشوه مي

اما حقيقت حال آن بود كه داد،  به خود راه نمي به بهانة آن كه مبالغه گر و دروغ پردازندشاعران را  .كردند نمي

ضعف در اهي شاه طهماسب آثار از اواخر پادش. ت سيم و زري كه انباشته بود صرف آنان كندخواس ينم

به محض فوت شاه طهماسب دو دسته از . م شاه اسماعيلي از ميانه برخاستحكومت پيدا شد و هيمنة نظا

. مدتي جانشينان شاه طهماسب بر سر جانشيني به زد و خورد با يك ديگر پرداختند .قزلباشان به جان هم افتادند

ادامه داشت ها  اين زد و خورد. و به مرز هاي ايران حمله كردند ردهاطراف از اين موقعيت استفاده كدولت هاي 

هاي  با همة اين انگيزهنابغة نو سال مصمم بود كه  .رسيد -عباس كبير شد   كه بعدها شاه -ميرزا  ت به عباستا نوب

پس نخست به بهانة خون برادر سرداران مقتدري را كه . تواني بجنگد و مخالفان قدرت را از ميان ببردسستي و نا
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يي  سپس عده. كنت آنان را مصادره كرددر اين كار دست داشتند يا متهم به اين خيانت بودند سر بريد و مال و م

دم خان به ديار ع قليبه دست مرشد ك مخالفت داشتنداستاجلو بر كارهاي مل قليِديگر را كه با تسلط مرشد

خان  قلي به دست ازبكان از ميان رفت و عليقلي هم با جمعي از قزلباشان در محاصرة هرات خود مرشد. فرستاد

شاملو نيز كه بر امور سلطنت غلبه و تصرف تا داشت در سر راه سفر به خراسان در چادرش پاره پاره شد؛ به اين 

) هجري 996-1038(شاه عباس  .اتواني دولت در مدتي كوتاه از ميان رفتندترتيب عامالن اصلي ضعف و ن

بعد از شاه عباس از ميان . دهندة شاهنشاهي صفوي از زوال و رسانندة آن به عظمت و كمال است نجات

. جانشينان او تنها شاه عباس دوم توانست تا حدي شايستة آن باشد كه نام نياي خود و تخت او را تصاحب كند

داد و به اين ترتيب پادشاهي صفوي از  ها غان ها به ايران، كشور را به آنفانجام شاه سلطان حسين در حمله اسر

  )23- 11، 5ج: 1372صفا، ( .بين رفت

  :كند به اين دوران را اينگونه بيان ميهمچنين در تاريخ ادبيات خود وقايع مربوط  اهللا صفا ذبيح

وي . به ايران پادشاهي طهماسب پناه آوردن همايون پادشاه هند استهاي قابل ذكر در دوران  از رويداد 

است و اگر چه دنبال ) هجري 937. م(الدين بابر بنيانگذار سلسلة گوركانيان هند پسر و جانشين ظهير

و ) هجري 946 -952( شاه افغان پادشاه دهليهند گرفت ليكن بر اثر مقامت شير فتوحات پدر را در

هجري پناه به شاه طهماسب برد و پس از يك سال اقامت در ايران  951هايي كه از او يافت به سال  شكست

بود به  تصرف نمود و بنابر عهدي كه كرده به ياري قزلباشان به دفع دشمنان پرداخت و قندهار در همان سال

ن خود دهلي را مسخر كرد هجري بعد از جنگ هاي پياپي با مخالفا 962قزلباشان سپرد و از آن پس تا سال 

بود، به زمين افتاد  بر آمدن زهره و گزاردن نماز رفتهو يك سال بعد از بام كتابخانة خويش كه براي تماشاي 

تا  963پادشاهي از سال (آور زبان و ادب فارسي  الل الدين اكبر مشوق بزرگ و نامو جان سپرد و پسرش ج

ه ايران از حيث تجديد رابطة خاندان تيموري با ايران سفر همايون ب. به جاي او نشست) هجري1014

  )13، 5ج: 1372صفا، ( .اهميت بسيار داشت

ناميده » مغول كبير هند«و » ندمغول ه«اين گوركانيان هند كه به تعبير مورخان غربي و مولفان هندي 

مبارزه با صفوي در پيمان شاه اسماعيل   الدين بابر تيموري معاصر و هميرشوند، اخالف ظه مي

ني عشق اينان مانند نياكانشان به زبان و ادب فارسي و هنر و فرهنگ ايرا. اند اوزبكان، بوده

نويسان و  گوي و پارسي وجود گروهي بزرگ از شاعران پارسيرا به ورزيدند و دربارهايشان  مي

در دشاهان مسلمان هاي متعددي از پا ها سلسلة هم زمان با اين كوشش. آراستند دانان ايراني مي فرهنگ

هاي امارات همگي آنان زبان و ادب فارسي رسمي بود  كردند كه در دستگاه ند حكومت ميهشبه قارة

و مردان سياست و فرهنگ ايراني بر سر كار بوده زمام امور را در دست داشتند و به ويژه در اين اوان 
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ادشاهان دكن كه محل اجتماع هاي پ كانيان هند نبايد از اهميت سلسلهتا چند مدتي از عهد گور

بابر و جانشينان معروفش . است غافل ماند ن علم و ادب و سياست ايراني بودهبسياري از بزرگا

و نورالدين جهانگير ) هجري 963-1014(اكبر  الدين و جالل) هجري 937-963(ناصرالدين همايون 

زيب  الدين اورنگ يو محي) هجري 1037-1068(الدين شاهجهان  و شهاب) ريهج 1037-1014(

فتند به نحوي ها را از ميان بردند و بر سراسر هند تسلط يا ريج همة اينبه تد) هجري 1118-1068(

جزيرة دكن ملك گوركانيان هند زيب تمام هندوستان جز قسمت كمي از شبه  كه هنگام مرگ اورنگ

بعد از . وجود داشتگوركاني بود و در آن بهرة كوچك هم نحوي فرمانبرداري از دولت  شده

ت هند آشكار شد و در اين ميان بازگش در سلسلة گوركانيان زيب آثار ضعف تدريجي اورنگ

هاي  هاي شركت به هند، دخالتشاه افشار هاي محلي به قدرت، حملة نادر روزافزون اميران و راجه

نگليس هاي شركت هند شرقي ا اندازي ها و دست ي و انگليسي خاصه دسيسهفرانسوي و هلند

هجري هنگام سلطنت  1275انحطاط دولت گوركاني را تسريع نمود و آن سلسله به سال 

  )48-46، 5ج: 1372صفا، ( .ثاني به دست انگليسيان برافتاد بهادرشاه

در . روز عيد قربان بودآن . قلعه شد ق داخل الل. 1151الحجة سال  ذي 9روز جمعه شاه نادر«         

  ».ق به ايران بازگشت. 1352صفر سال  7نادر در  .دهلي نام او برده شدجمعة مساجد خطبة نماز

ها توانست سرزمين پادشاهي  آن نبوغ سرشار در فرماندهيِ جنگ نادر با )18-17: 1390الهوري،  حاكم(

شاه ابدالي بعد از قتل نادر، احمد« .خود را يكدست كند و در واقع يك حكومت مركزي مقتدر بنا نهد

مردم هند بر اثر مهاجمان خارجي، دچار ترس شده بودند و . حمله كرد، ولي شكست خوردبه هند 

شاه در سن احمد. ق درگذشت. 1361محمد شاه در سال . بود صاد به شدت تحت تأثير قرار گرفتهاقت

به علت . بود و و حكومت وي آلت دست ديگران شدهولي خيلي ترس. هند شد  سالگي پادشاه 21

ز در حال قدرت گرفتن بودند و ها ني فغانا. ها و بوهيليان نيز شورش نمودند مرات ضعف احمدشاه،

. شاه ابدالي، دومين حمله خود را به هند كرددر زمان او احمد. خود قرار دادندآباد را پايتخت  فرخ

. دسومين بار به هند حمله كرشاه ابدالي براي م احمد.1751در سال . ولي بعد با هم به آشتي رسيدند

، اين صلح را وزير اعظم صفدر جنگ. هاي پنجاب و ملتان با او صلح نموددادن شهرشاه با احمد

الهوري،  حاكم( ».شاه جنگ در گرفت كه شش ماه به طول انجاميدنپسنديد و بين صفدرجنگ و احمد

رو به اوضاع سياسي و در كنار آن اوضاع ادبي در شبه قاره و مملكت هند بعد از قتل نادر  )18: 1390
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ستي، عامل عادي در جامعة عصر فراگيري و عام بودن غم و اندوه در كنار فقر و تنگد. زوال نهاد

. بود و رنج و سختي رو به گسترش نهاده اوضاع زمانه و جامعه متشنج شده و مصيبت. بود شده

ها  همدام شاهزاد. نمايي از صفات رايج اين روزگار است در ديندار بودن و متشرعرويي  اري و دورياك

ادبا و شعرا  شد كه ر اين ميان آشفتگي مملكت باعث ميكردند و د بر سر تصاحب پادشاهي جنگ مي

د عهد ا به يااين اوضاع نويسندگان ر. رفتند و اميدوار به آيندة مملكت، تا چه شود اميد به گوشه مينا

د باعث شكوه ش هايي كه به هند مي شان رفت و آمدانداخت كه در عهد اي شاه و جانشينان او مياكبر

هايي كه به  ب خزانة عامره در مورد رفت و آمدآزاد بلگرامي در كتا. گرديد هند و دربار آنها مي

  :گويد مي ،شده است هندوستان مي

سرايان،  م رسيد و اكثر امصار به وجود سخنروز به روز شاعري را رواج فراوان به هپادشاه ِ و از عهد اكبر           

هاي عنادل گرديد؛ و جهش اينكه سالطين تيمورية هند همت به تربيت مردم واليت، زياده بر  گلستان

يران صفويه در ا تاجدارانالحق . بر دوش والتيان گذاشتندسالطين سابق، گماشتند و قوايم سرير سلطنت را 

و شهرياران تيموريه در هندوستان به چه آيين بهين پادشاهي كردند؛ و نحوي كه زمين و زمان آفرين گويد، 

داد معني سلطنت و جهانداري دادند؛ و در عهد ايشان هيچ خاندان عمده از واليت ايران و توران نماند كه 

وار احاطه كردند، در  ركز دولت را دايرهها م در هندوستان نيامد و به دولتي و جمعيتي نرسيد؛ و چون اين

هزاري،  منصب هفت هر عامي و سوقي آنجا به توقع. جذب مردم واليت حكم مقناطيس  به هم رساندند

جانب هند دويد تا به نجبا و ارباب كمال چه رسد؛ از آن جمله فرقة شعرا مثل غزالي مشهدي و عرفي 

وعي خبوشاني و مشفقي بخاري و حكيم ركناي كاشي و شيرازي و ثنايي مشهدي و نظيري نيشابوري و ن

ال تعد و ال « طالب آملي و ابوطالب كليم همداني و قدسي مشهدي و ميرزا صائب اصفهاني و ديگر جماعت

 )149: 1390بلگرامي، ( .»كند ها مفصل تصريح مي تاريخ نام كه» تحصي

شعرا و نويسندگان به تصوف و و اجتماعي باعث گرايش  اين شرايط و اوضاع وخيم سياسي             

. اند شود كه به تصوف روي آورده مي اي اين دوره شعراي زيادي ديدهه در تمام تذكره. گيري شد گوشه

  :نويسد غالم فاروق فالح ميكتاب موج اجتماعي سبك هندي، در 

است و  كرده مانند درويش الاُبالي زندگاني ميغاني ظاهراً بابا ف: خوانيم كه ينكه در تذكره و تاريخ ادبيات ميا           

و » .در خراسانش رافضي و در عراقش سني خواندندي« :گويد خان هدايت مي قلي رضا، هاللي دربارة

پوشيد و از صحبت  تنا بود و مانند درويشان خرقه مياع درسكي نسبت به لباس ظاهر، سخت بيابوالقاسم فن

د و شوكت بخارايي در وسط فرمو ، معاشرت مينامانسر و پايان و بد گرفت و با بي مي گان كنارهو بزراغنيا 

قيدي  ، بيسرش از برف پوشيده. گشت افگنده به هر طرف مياي نمد بر دوش  پاره ،سر و پا برهنهزمستان 
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شهر خود و اميدي تهراني با اهل . كرد تي برف را از روي سر خود پاك نميرا به جايي رسانيده بود كه ح

هاي تن فرسا  تي ساخته و رياضتبيدل به فقر و تنگدس. ميانه خوبي نداشت و آنها را بسيار هجو گفته

و غيره همه و همه محصول اوضاع نامساعد زمان و ) شهرانگيز(و ) آشوبشهر( خلق و ابداع اثر. كشيد مي

 .بينيم يوس و درونگراي ميتيره روز و مأ شرايط تنگ و دشوار آن دوران است كه گاهي روشنفكران را
  )69- 68: 1374فالح، (

زيرا ادب  ؛بردندش بثاني كه اهل شعر و ادب بودند نيز نتوانستند كاري از پي  عالم شاهاني چون شاه 

 شاه ونيز اين وضعيت وجود داشت و نادر در ايران .فارسي در اين زمان رو به زوال گذاشته بود

داغستاني كه خود هم شعر   واله .دادند كل ادبيات نميجانشينانش اهميتي به شعر و شاعري و در 

  اين دوره محسوبخوب و تواناي نويسان  ستگاه دولتي بود و نيز از تذكرهسرود و هم در د مي

                                                                         :است اينگونه سرودهدر مورد زمان خود شود از سر شكوه و غم  مي

                                                                                                                            

  ند و كبابـر شرابــه در فكــچه غم از شورش ملك                  هم ديگران را

  ه عذابـق بـد خـاليـادنــكه فت          سعي  در اصالح جهان           سعي كن

)20: 1390الهوري،  حاكم(  

  

  ون دهم تا دوازدهمتحوالت ادبي در قر.2- 2

در مورد تحوالت ادبي در اين دوره بايد دانست كه اين تحوالت در مناطق مختلفي به وقوع پيوسته 

در مورد تحول ادبي در ايران . سير اين تحوالت را در ايران و هند و عثماني بايد جستجو كرد. است

در اين باره  ادبيات در ايران اهللا صفا در كتاب تاريخ ذبيح. شود و هند اينجا مطالبي يادآوري مي

  :گويد مي

كه دولت صفوي در  در آن روزگار. ه بودتاريخ رواج و انتشار زبان فارسي از آغاز سدة پنجم شروع شد 

جزيرة هاي دولت عثماني حتي به طرف شبه  نة نشر اين زبان به همراه پيروزيشود، دام ايران تأسيس مي

شد، و از جانبي ديگر در سرزمين هند جانشينان دولت بهمني دكن و لوديان و  بالكان در اروپا گسترده مي

شير شاهيان دهلي و پادشاهان و حاكمان مستقل بنگاله و گجرات و كشمير و خانديش و جز آنها هر يك به 

و هاي آسيا ازبكان  و در آن سوي آمويه دريا تا ميانه. نوعي ميراث دار زبان و ادب فارسي در هند بودند
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گويي ميل كردند اما در آغاز عهد صفوي حادثة جديدي در هند رخ داد  داني و پارسي خانان مغول به پارسي

يسندگان و ترين پناهگاه نو را به بزرگكه بابي نو در رواج و نفوذ زبان و ادب پارسي گشود و آن سرزمين 

هجري به  932ت از سال الدين بابر اسگوي مبدل ساخت و آن حملة ظهير مولفان و شاعران فارسي

هندوستان و تشكيل سلسلة گوركانيان هند كه گردش آن از آغاز تا ديرگاه به دست رجال ايراني و يا تربيت 

ازين تاريخ تا . تمام ايراني در خارج از ايران درآوردو آن را به صورت يك دولت . شان انجام گرفت شدگان

آمد و ديري نكشيد هند و زبان سياست و ادب و شعر درها زبان فارسي به صورت زبان رسمي دربار  مدت

ها برخاستند و در آن ديار  يكه شاعران بسيار از مردم آن سامان در كشمير و الهور و دهلي و ديگر جا

پيداست كه همين توجه به زبان و ادب . هاي معتبر در انواع گوناگون نثر و نظم به فارسي پرداخته شد كتاب

د به درگاه آن شد كه بسياري از گويندگان ايراني كه بازار رائجي در ايران نداشتنفارسي در هند ماية 

يي از  روي آوردند و عده -جا رفته بودندكه بيشترشان از ايران بدان - گان آن ديارپادشاهان و سران و بزر

ا و دوام زبان براي نشر و بق ي فعاليها رز و بوم باقي بمانند و كانونهاي خود در آن م آنان با خانواده

  )422- 421، 5ج: 1372صفا، ( .فارسي در آن سرزمين به وجود آورند ادب

زبان از ايران به سمت هند موج جديدي از شاعر پروري در  سيل رفتن شعرا و نويسندگان فارسياين 

. بيشتر اين پادشاهان اهل شعر و در واقع اهل ذوق بودند. ميان پادشاهان گوركاني هند به راه انداخت

  :گويد العجم خود مي نعماني در كتاب شعردر اين باره عالمه شبلي 

دان سخن  قدر مي بود ليكن داراي ذوق سرشار واُپادشاهان هند اهل ذوق بودند اكبرشاه بزرگ گو اينكه  

. است است كه به اين مقام منصوب گرديدهالشعرايي برقرار نمود و غزالي اول كسي  منصب ملك. است بوده

نقادان فن داد انتقاد او را كرد كه حتي  داد و نكته چيني مي ر اساتيد را مورد انتقاد قرار ميشاه اشعابارها اكبر

الي و به اندازة يك نقاد بزرگ فن ذوق شاعري جهانگير، ع. كرد جهانگير شعر ديگران را نقد مي. اند داده

االمراء در دربار روزي اين شعر امير. داشت استقبال از شعر شعراي ديگر وا ميشعرا را به . است بوده

  :شد خوانده

  خون برابر است  دـتو به صده كردن ـيك زن    شتــگان عشق    بگـــذر مسيح از ســر ما ك        

كن مورد پسند واقع و در اين ميان شعر مال احمد مهر يك روي آن غزلي گفتند به اشارة جهانگير، شعرا هر

  :آن بيت اينست. گرديد

  د خون برابر استـيك خم شكستن تو به ص     ب ز گريـة پيــر مغــان بترس    اي محتســ       

  :است را گفتهود جهانگير نيز اين بيت و خ
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  .يك دل شكستن تو به صد خون برابر است       تو يك نفس    رخ كه نيـم بي از مـن متـاب       

)6-4، 3ج: 1334نعماني، (  

يكي از شاهزادگان بنام و مشهور خاندان گوركاني هند بود كه درويش مسلك و  1محمد داراشكوه

: توان نام بزرگاني چون حاميان سخن در هند مية مربيان و در سلسل. داراي تأليفات فراوان است

در اين . را نام برد خان ظفرخان و غازي، اعظم كوكلتاش خان، قلي خان علي، 2عبدالرحيم خانخانان

در مدح عبدالرحيم خانخانان شيرازي  عرفي. را نيز بايد گنجاند 3گيالني ابوالفتح حكيمميان نام 

  :كند گوشزد ميرا شناسي او  سخن

  ـباني ـعلــو پايــة مــن در مقــام سح           باشي هم   شناسا ديـدي و ديـدهن ــسخ                  

  هاي طوالني  ز فضل خود چه زنم الف        ـن بس     اي ،ن تربيت پذيرـفالن مربي و م                  

)389، 3و2ج: 1378شيرازي،  عرفي(  

ظهوري و . بود بيجاپور را بخشي از ايران كرده ،در دكن4شاه عادل ابراهيمداني و بخشندگي  قدر«

ها  قمي از مالزمان دربار او بودند، حتي جاذبه و كشش اكبري؛ يعني اكبر شاه بزرگ نتوانست آن ملك

. است گويي مربي فن بوده بحري  شاه نظامدر برهان پور . را از بيجاپور به دهلي و آگره جلب كند

نعماني،  شبلي( ».قي نامه را در شأن او گفت و به صالت گرانمايه مورد نوازش قرار گرفتظهوري سا

  )8-7، 3ج: 1334

   :زبان شعرا در اين مورد گويا ترين گواه بر اشتياق آنهاست؛ چنانكه كليم كاشاني مي گويد

  ابل راـمقم ـي بينــر به راه آرم نمـم گكه رو ه/بر قفا دارم حسرت ز شوق دوست زآنسان چشمِ

                                                           

 
پادشاه  ،سر بزرگ و ولي عهد شاهجهانپو نيز  گو شاعر پارسيو دانشور، اديب، )ق 1069- 1024(ه داراشكو نام وي محمد و ملقب به -1

  .تهندوستان اس
 

و از شاعران دربار  و از وزيران صاحب قدرت و هنرپرور، )ق 1036-964(خانان  خان خان خانان پسر محمد بيرام ميرزا عبدالرحيم خان - 2
  . او در روند مهاجرت هنرمندان ايراني به هند مؤثر بود. الدين اكبرشاه و جهانگير شاه بود گوركانيان هند در زمان جالل

3
، طبيب، شاعر و خطاط عصر اكبرشاه گوركاني در هند )ق 997متوفي(الدين ابوالفتح گيالني دواني پسر موالنا عبدالرزاق صدر  مير مسيح - 

  .از آثاري به جا مانده است. او مصاحب ميرزا عبدالرحيم خان خانان بود. است
 
  ةمين از پادشاهان اين دوده و نوادكن در هندوستان، فرزند اسماعيل شاه، دوي ده عادل شاهچهارمين پادشاه از سلسل شاه يكم ابراهيم عادل - ٤

  .وفات يافتهجري  965سال سلطنت به سال  24جلوس كرد و پس از  هجري 941در سال ابراهيم . تيوسف شاه مؤسس اين سلسله اس
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  اني مرغ بسمل راــرفشـدن پــكجا خواهد رسان/ انمدم و زيـن رفتـن بـي جا پشيمــاسيـر هن

  به پاي ديگران همچون جرس طي كرده منزل را /ـراهان وق همـم از شـرود ناالن كلي ران ميايز 

)99: 1336كاشاني، (  

كرد هر چه زودتر خود را به  ميشاعري سعي هر . بود ار آمل و شكوفة اقبال شاعران شدههند به

عبدالرزاق فياض الهيجي داماد مال صدرا شيرازي لزوم مسافرت به  مال« .مملكت هند برساند

  :هندوستان را چنين بيان كرده است

  ت جو راـــاران عافيـه يـخاص             ة حاجات    ـند، كعبــذا هــحب

  »ـست او راــد واجبــرفتن هن              مستطيع فضل و هنر  شد هركه 

)ها: 1336كاشاني، (  

ها و  بيشتر وقت شاهزاده. ه افول گذاشتاين رويه ادامه داشت تا هند از لحاظ سياسي كم كم رو ب

انست كه با روي كار آمدن عالمگير بايد د«. شد دان صرف مبارزه با رقيبان خود ميشاهان اين خان

شبلي ( ».كم چراغ شعر و شاعري رو به خاموشي رفتشروع زهد خشك او كم و ) اورنگ زيب(

  )158، 3ج: 1334نعماني، 

آرزو از . اين وضعيت موجب نارضايتيِ جمعي از اديبان آن روز از زوال شعر و شاعري گشت

  :است مانه خويش، سخت شكوه كرده و گفتهوضع شعر و ادب ز

غربال كنند، غير از دو يا سه نفر كسي كه در اگر شاه جهان آباد را كه اين همه مدعيان شعر در آن جايند  

در . داند كه پس از ما چه صورتي از پرده غيب بيرون خواهد آمد ذكر باشد، نخواهند يافت؛ خدا مي خور

  :          گويد وصف وضع شعر و شاعران زمان مي

  به عرض بيـــان چون گشايند لب               همه استعـــاره است حسن طلب

  ز بحـــر تقـارب تنـــافر عيــان            ـروض آيد اندر بيان   چون عــشود 

  يكي اصـطالحـــات بــرده به كار              خوش از گرم گشتن به رنگ هزار

  يكي بــــرده از مشكلي كار پيش               لغــز گويي از پوچ گويي خويش


