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سعيد نفيسی

چنانکه برخی از حضار محترم آگاهی دارند اخیراً پس از سفررها سفاب
که به هند کرده بودم  5ماه در هندوستان بودم و به زود به آن سفرزمی دانف
پرور برمیگردم.
نکتۀ مهمی که دربارۀ هندوستان هست و بفه قییفده مف میبایسفت همفه
ایرانیان از جزئیات آن با خبر باشند رواج فرهنگ و ادب و زبفان مفا در آن دیفار
است.
به همی جهت امروز میخواهم کلیاتی از ای مطلب را به اطالع خانمها و
آقایان که مجلس ما را به قدوم خود آراستهاند برسانم.
دربارۀ نژاد آریایی مدتها در میان تاریخ نویسان و دانشمندان قیاید مختلف
و متضاد رواج داشت اما امروز در نتیجۀ آخری مطالعات و کشریات ثابت اسفت
 مت سخنرانی دانشمند ارجمند آقا سعید نریسی که در انجم روابف ایفران و هنفد ایفراد کردهانفد.
(ارمغان ،دورۀ  ،26شمارۀ  ،1فروردی  &1336صص  30تا .37
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که نژاد آریایی روز در سرزمی پامیچر پدید آمده و پس از چنفدی قفرن بنفا
مهاجرت را به سو جنوب مهد خود گذاشته است.
در ای مهاجرت آریاییان به دو دسته تیسیم شدهاند گروهی رو به مشرق و
گروهی رو به مغرب رهسپار شدهاند.
آنها که به مشرق روانه شدهاند به هندوستان رسیده و شعبۀ آریایی هنفد
را فراهم کردهاند و آن گروه که به مغرب رفتهانفد بفه ایفران آمدهانفد و آریاییفان
ایرانی از بازماندگان ایشان هستند.
در ای مدت دراز آریاییان هند و ایرانی که برادران پدر و مادر بودهاند
در مدت ده هزار سال نه تنها همواره همسایه دیوار به دیوار بودهاند بلکفه هرگفز
در میانشان جدائی نیرتاده و همیشه نزدیک تفری روابف مفاد و معنفو را بفا
یکدیگر داشته و تاریخ دوره هخامنشی و اشکانی و ساسانی ایفران بهتفری گفواه
ای مدقی است.
در دوره ساسانیان که اسناد کامل تر از آن بفرا مفا مانفده اسفت حتفی
رواب قلمی و ادبی در میان ایران و هندوستان کامالً برقرار بوده و دانشمندان دو
کشور به سرزمی یکدیگر سرر کردهاند.
کلمات هند و هند وهند وهندوستان الراظیست که ایرانیان دربارۀ کشفور
و مردم آن به کار بردهاند.
در قرن اول هجر اسالم از راه ایران به هندوستان رفته است و از آن پس
همواره گروه گروه و دسته دسته مرد و زن و خرد و بزرگ ایرانی به آن سفرزمی
رفته یا در آنجا مانده و یا با ثروت سرشار به ایران بازگشتهاند و مخصوصاً بارهفا
در موقع انیالب و خطر بهتری پناهگاه مردم ایران سفرزمی هنفد بفوده اسفت و
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هنوز در آن دیار قده کثیر مردمی هستند که پدران ایرانی یا مادران ایرانی خود را
به یاد دارند.
از نظر معنو رواب زبانها ایرانی و هند که از یک ریشهاند مخصوصاً
زبان اوستا یا سنسکریت و رواب مذاهب و ادیان ایران پی
و ادیان قدیم هند نیز از بدیهیّات است که بی

از اسالم با مفذاهب

و کم همفه میداننفد و در کتابهفا

درج شده است و چنانکه داستانها ملی ایرانی که در اوسفتا و شفاهنامه هسفت
دوریک و داومها بهارته دو کتاب دینی و ادبی هند نیز دیده میشفود و برخفی از
نام ها پهلوان اساطیر

دو کشور شباهت بسفیار بفه یکفدیگر دارنفد در میفان

تصوّف ایران و معتیدات هندوان قدیم نیز مناسبات فراوان هست و زندگی برخی
از مشایخ تصوف ما شباهت فوقالعاده با زندگی بودا دارد.
در هزار و چهارصد سال پفی

از ایف یعنفی در  369قمفر ناصفرالدی

سبکتکی که تربیت شده و دست پروردۀ دربار سامانیان بود ،با لشکریان ایرانی و
فارسی زبان خود به هند رفت و از آن پس زبان فارسفی در آن کشفور بفه همفان
اندازه ایران رواج داشته است و به جرأت میتوان اندوختۀ هزار سالۀ ای زبان را
به دو قسمت تیسیم کرد و گرت یک قسمت از آن در ایران و قسفمت دیگفر در
هندوستان فراهم شده است.
از آن روز تا صد سال پی

همواره زبفان پادشفاهان و امفرا مسفلمان در

سراسر هندوستان و حتی در نفواحی جنفوبی آن سفرزمی ماننفد دکف و ناحیفۀ
مدراس و کرناتک زبان فارسی بوده است و دولفت اسفتعمار انگلفیس در هنفد
تیریباً تا سال  1850میالد با مردم هند به وسیلۀ زبان فارسی سفر و کفار داشفته
است.
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در مدت  563سال یعنی از  369تا  932قمر سی و دو خاندان در نواحی
مختلف هندوستان پادشاهی کردهاند که برخی از ایشان از نژاد ایرانفی بودهانفد و
همه ایشان به زبان فارسی سخ میراندهاند.
از شمال تا جنوب یعنی از کشمیر و پنجاب و راجپوتانا و آسام و بهفار تفا
بنگاله و گجرات و بیجاپور و دکف و کلکنفده دریف دربارهفا سفی و دوگانفه
همواره شاقران و نویسندگان فارسی زبان بودهاند.
آنچه تاکنون کتاب در تاریخ هندوستان نوشته شده به زبان فارسی اسفت و
زبان فرق مختلف تصوف هنفد مخصوصفاً سفهروردیان و چشفتیان و قادریفان و
نیشبندیان و مجدیان هند هنوز هم فارسی است و صدها کتاب تصوف فارسی در
هندوستان تألیف کرده و اکثریت آنها را چاپ کردهاند به طفور کفه میتفوان در
کمال سهولت فهرستهی از کتابها فارسی چاپ هند تهیه کرد که شفمارۀ آنهفا از
سه هزار باالتر میرود.
در  15شعبان  932ظهیرالدی بابر شاهزاده تیمور که در خراسفان زاده و
در همانجا پرورش یافتفه بفود و خفود بفه زبفان فارسفی شفعر میگرفت و چیفز
مینوشت به هند رفت و قسمت اقظم هندوستان را گرفت و سلسله میتدر بابر
یا معیول را در هندوستان تأسیس کرد که تا  13شفعبان  1274قمفر یعنفی 342
سال و دو روز کم در یکی از بزرگتری قاره ها جهان حکمرانی کردند.
در دربار ای شاهان هند همواره قده کثیر نویسنده و شفاقر فارسفی زبفان
چه از مردم هند و چه از ایرانیانی که بهند رفتهاند زیستهاند و در دورۀ صرویه که
در ایران به ادبیات چندان توجهی نداشتهاند شهرها مهم هند میعاد ادبیات زبان
فارسی بوده است.
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مخصوصاً در دربار همایون و اکبر و جهانگیر و شاه جهان و اورنگ زیفب
از  937تا  1119قمر یعنی مدت  182سال قدۀ نویسنده و شاقر بی

از ایفران

بوده است.
کسانی که در تاریخ ادبیات قرن دهم و یازدهم زبان فارسفی کفار میکننفد
برا صد هشتاد از شاقران و نویسندگان زبان فارسی بایفد بفه هندوسفتان و بفه
کتابهایی که در هند تألیف شده است رجوع کنند.
هندوستان در شعر فارسی ای دوره به اندازها مؤثر بوده است که سفبک
مخصوص امپرسیونیسم شعر فارسی را سبک هنفد نفام گذاشفتهاند و از زمفان
صائب همه گویندگان بزرگ ما حتی کسانی که در ایران بوده و به هند نرفتهاند به
ای روش سخ گرتهاند.
در پایان دورۀ صرویه ای دو روش در ایران متروک و منسوخ شفد امفا در
سرزمی هندوستان تاکنون باقیست و در کشورها فارسی زبان خارج از هنفد و
ایران مانند افغانستان و تاجیکستان و فارسی زبانان آسیا مرکز مانند سفمرقند
و بخارا و تاشکند و آن نواحی اقبال قظیمی نسبت بفه آثفار برزگفان ایف سفبک
مخصوصاً صائب و بیدل و غالب هست.
حتی در دورها که هندوستان استیالل خود را از دست داد و زبان فارسی
از آن رواج خود افتاد سرایندگان هند دست از ای زبان و سرودن به ایف زبفان
برنداشته و دری دوره چند شاقر بزرگ در هند پدید آمدهاند کفه میفرزا اسفداله
خان غالب دهلو سردستۀ ایشان است و آخری شاقران بفزرگ ماننفد میفرغالم
قلی آزاد بلگرامی و سراجالدی قلی خان آرزو و شبلی نعمفانی و محمفد اقبفال
دنبالۀ کار پیشینیان خود را گرفته و یکی از بهتری شاقران فارسی زبان هند غالم
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قادر گرامی تا اوایل قرن حاضر در حیدرآباد دک میزیست.
امرا خاندان تالپور که آخری مدافعان استیالل هند بودند همه پشفت در
پشت شاقر زبان فارسی بودهاند و از همه ایشان دیوان شعر فارسفی بفاقی مانفده
است.
اگر کسی بخواهد مجموقها از تذکره هفا شفعرا فارسفی زبفان هنفد
ترتیب بدهد باید از لبالبااللباب محمد قوفی که قدیم تذکره شاقران است و در
دربار شمسالدی الیتم

در دهلی تألیف شده است شروع بکند و بی

از صفد

کتاب دری زمینه در دست داریم که تیریباً یک نیم از آنها چاپ شده است .شعر
فارسی را در هند از قرن پنجم با ابوالررج رونی و مسعود سعد سلمان باید شروع
کرد و تا امروز دامنۀ آن کشیده میشود زیرا که هنوز در هند کسانی هستند که به
فارسی شعر میگویند.
در ای میان صدها شاقر معروف مانند خسرو دهلو و حسف دهلفو و
قرفی و نظیر و ظهور و غنی کشمیر و غنیمت کشمیر و سلیم طهرانفی و
طالفب آملففی و قاسففم کففاهی و ابفوالریض فیضففی و ابوالرضففل غالمففی و نففوقی
جنوشانی و ملک قمی و مد کاشانی و نیّر الهور و قدسفی مشفهد و طغفرا
مشهد و ناصر قلی برهند و چندربهان برهمنی و دارا شکوه قادر و نعمفت
خان قالی و نورالعی واقف و شیخ محمد قلی حزی و آفری الهفور و جفان
جانان مظهر و بیدل و غالب و گرامی و اقبال بر میخوریم.
برخیاز خاندانها امرا نواحی مختلف هندوستان مانند پادشفاهاناودر در
لکنهفو وامففرا بهوپففال و خانفدان نظففام دکف و خانفدان واالجففاهی مففدراس و
حتیامرا میسفور از آن جملفه تیپوسفلطان اهتمفام فوقالعفاده در پفرورش ادب
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فارسی داشتهاند و حتی تاریخ تیپو سلطان را به زبان فارسی نوشتهاند.
رشتۀ دیگر از ادب فارسی که در هند به اوج کمال و ترقفی خفود رسفیده
لغت نویسی است و قطعاً میتوان گرت که نود درصد از کتابها لغت فارسی را
در هند تألیف کردها ند و بسیار از آنهفا کفه چفاپ شفده ماننفد برهفان قفاطع و
فرهنگ جهانگیر و فرهنگ رشید و غیاثاللغات و فرهنگ آننفدراج و شفرف
نامه و مؤیدالرضله از مهمتری مصالح لغت نویسی زبان فارسی هستند.
همچنی در قروض و معانی و بیان و صرف و نحو بفدیع فارسفی کتفاب
ها فراوان در هند تألیف کردهاند و از جمله کارهفا بسفیار مریفد ادبفا هنفد
شروح متعددیست که بر مهمتری کتاب ها ما مانند گلستان و بوستان و دیفوان
حففافو و مثنففو و تحف ۀالعففراقی و دیففوان خاقففانی و دیففوان انففور و
حدیقۀالحیییه سنائی و حتی کتابها نثر مانند اخالق ناصر  ،اخالق جاللی و
نظایر آن پرداختهاند.
در نثر فارسی دری دوره آثار جالبی برا ما گذاشتهاند مانند آثار ابوالرضل
ب ارک متخلص بعالمی و قبفدالیادر بفدوانی و تفاریخ فرشفته و تفاریخ الرفی و
بسیار از کتابها دیگر که از بفس فراوانسفت از شفمردن نفام آنهفا خفوددار
میکنم.
بسیار از کتابها قربی مهم را در هند به زبان فارسفی ترجمفه کردهانفد
مانند وفیاتاالقیان اب خلکان و فرج بعدالشدۀ تنوخی و احیفا العلوم غزالفی و
طبیاتالصوفیه جفامی و آدابالمریفدی سفهرورد و بفر بسفیار از مهمتفری
کتابها تصوف شروح  ...تألیف کردهاند و از آن جملفه سفید محمفد گیسفودراز
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قارف مشهور هند مهمتری کتب تصوف را شرح کرده است و همه شروح او بفه
فارسی است.
ادبا و دانشمندان هند مهمتفری کتابهفا ادبفی سنسفکریت را بفه فارسفی
ترجمه کردهاند مانند مها بهارته و اوپینشاد و پنجه تنتره و لیالرتی.
دری مدت هزار سال هموراه تعلیمات و تبلیغات مشایخ بزرگ هند ماننفد
بها الدی ؟؟ریاملتانی و معی الدی حس سکز و قطبالفدی بختیفار کفاکی و
نصیرالدی چراغ ؟؟؟ و شیخ احمفد مجفدد الفف ثفانی و شفرفالدی منیفر و
نظامالدی اولیا و فریدالدی ؟؟؟؟ شکر یا شکر گنج دهلو زبان فارسفی بفوده
است و کتابها بسیار در میامات ای ؟؟؟ بزرگ به همی زبان نوشتهاند.
در آغاز ای دوره که زبان فارسی در هند رایج شفده اسفت در پایفان قفرن
پنجم ؟؟ در نتیجۀ اختالط زبان فارسی با زبان سنسکریت زبان هند پدیدار شده
است سپس در آغاز دورۀ بابر در اواس قرن دهم زبان اردو به همی گونه پیدا
شده است ؟؟ از زبان فارسی رایج تری زبان ها هندوستان شده و اینفک زبفان
قمومی قده ؟؟؟ از مردم هند و مخصوصاً مسلمانان آن دیار و مسلمانان پاکسفتان
شرقی و غربی است اندازها زبان فارسی افغانستان را در زیر نروذ خفود گرفتفه
است.
زبان اردو در حدود شصت درصد کلمات فارسی دارد و تیریباً همه اسامی
و ؟؟؟ آن را از فارسی گرفتهاند و افعال و ضمایر و حروف قطفف و ربف آن از
ریشه هند است.
بسیار از کلمات فارسی که در قرن نهم و اوایل قرن دهم در میفان همفۀ
فارسی زبانان معمول بوده و اینفک در ایفران متفروک شفده اسفت در زبفان اردو
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باقیست مثالً پیشخدمت دختر م در قلیگره شیشه چسب را که برا مف آورده
بود صراحی سری

میگرت.

برخی از ترکیبات فارسی بسیار شیرینی در اردو مانفده اسفت کفه مفا هفم
میتوانیم در مراهیم جد به کار ببریم مثالً در اردو بجا کلمه سفمپاتی فرانسفه
گرم جوشی و بجا کلمه انترسان دلچسب میگویند.
به همی جهت یاد گفرفت زبفان اردو بفرا فارسفی زبانفان از آسفانتری
کارهاست و اگر هم جا کلمها را قوض کرد باشند باز فارسی اسفت چنانکفه
یخ را میگویند برف و برف را میگویند یخ ومثالً سیب زمینی را آلو میگویند و
پرتیال را مالته میگویند ما نام ای میوه را از نام کشور پرتیال گرفتهایم و ایشفان
از نام جزیرۀ مالت.
زبان اردو ادبی منتها قرابت را به زبان فارسی دارد و حتی ادبایی که به
زبان هند چیز مینویسند هر چه بیشتر میتوان کلمات فارسفی فصفیح و ادبفی
بکار میبرند تا نظم و نثرشان پسندیده تر بشود.
موالنا ابوالکالم آزاد وزیر فرهنگ امروز هندوستان که از دانشنمدان بفزرگ
قالم اسالمست و فارسفی و قربفی را بسفیار خفوب میدانفد و یکفی از بهتفری
نویسندگان زبان اردوست در دو شاهکار خود یکی به نام «غبار خاطر» و دیگر
به نام «تذکره» زبانی به کار برده است که به جز رواب و افعفال همفۀ آن فارسفی
است حتی کلمات قربی که در اردو به کار مفیرود از راه زبفان فارسفی وارد آن
شده و به همان معانی خاصیست که ما در فارسی به کار میبریم و معمفول خفود
تازیان نیست.
شعر اردو نیز نه تنها در وزن و قافیه و کنایت و اسفتعارات و تشفبیهات و
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امثال تابع شعر فارسی است و همه جا ترجمها از آنست بلکه اغلب مصرقها
آن سراپا فارسی است و فارسی زبانان میشنوند فوراً معنی آنرا در مییابند و ای
سنّت هنوز در شعر اردو باقی است قجیب تر آنست که وزن شفعر زبفان بنگفالی
وزن شعر فارسی است.
شباهت دیگر که در میان ادبیات فارسی و ادبیات اردو هست اینست که
در نثر اغلب شعرا پیشنهاد میکنند و مخصوصاً برا آنکه دلیلشان محکمتر بشود
و برهان قاطع بیاورند شعر فارسی را شاهد میآورند.
مثالً نثر ابوالکالم آزاد پفر از شفعر فارسفی اسفت و اگفر ذاکفر حسفی و
پرفسور همایون کبیر که از ناطیان معروف به زبان اردو هستند خدا میدانفد چنفد
هزار شعر فارسی حرو دارند و در میان نطیها خود پی در پفی بفه ایف اشفعار
تمثل میکنند.
با آنکه در صد سال اخیر دولتها استعمار کوشیدهاند زبان فارسی را در
هندوستان براندازند هنوز ای زبان در آن کشفور پهنفاور زنفده اسفت و میتفوان
گرت پس از انگلیسی دومی زبان خارجی رایج در هند است.
در حال حاضر بیست زبان مهم در هندوستان هست که هفر یفک ادبیفات
جالبی دارند.
در برخی از ای زبانها نروذ زبان فارسی نیز جالب توجه است نفه تنهفا در
زبان ها شمالی مانند کشمیر و پنجابی و سند بلکه در زبانها جنوبی مانند
مراتی و تامیل و تلگو نروذ فارس در زبان کشفمیر بفه انفدازها اسفت کفه در
اغلب زبانها هند آب راپانی یا جول میگویند و از زبان کشمیر آب میگویند.
ً مانع کوچکی که دربارۀ زبان فارسی در پی
قجالة

داریم ای است کفه
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در نتیجۀ قطع رابطه در ای صد سال اخیر رفت و آمد مردم هند بفه ایفران کمتفر
شده است زبان محاورات امروز ما را به زود در نمییابند اما زبان شعر و زبفان
کتاب ها قدیم ماننفد گلسفتان و اخفالق ناصفر و اخفالق جاللفی و اخفالق
محسنی و انوار سهیلی و کتابها نظیر آنها هنوز در آنجا زنده است و اگر کسفی
پیدا شود که محاوره امروز را درست در نیابد همان مطلب را اگر به شعر بگویفد
فوراً درک میکند و حتی از آن بی

از ما لذت میبرد.

زبان اردو را به خ نسخ تعلی مینویسند که اختراقات ایرانیفان اسفت و
نیز خ شکسته ما به جز زبان فارسی تنها در زبان اردو رواج دارد.

