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  مقدمه

ي مختلف ها ها و گروه هندوستان سرزمين پهناور و اسرارآميزي است كه در گوشه و كنار آن فرقه
 اند، و هر قوم و ملتي براي خود فكري براي خود مراكز و بناهاي تاريخي و مذهبي برپا ساخته

  . آئين و كيشي خاص دارد
هاي مختلف تبلور پيدا كرده   در قالب معبدها و پرستشگاهها مظهر و نماد باورها و مسلك  

 از واقعيت زي غيرچياست، و اگر نام اين سرزمين را سرزمين اديان و مذاهب مختلف بگذاريم 
  . عالوه بر معابد و مراكز عظيم پرستشگاهي، هند سرزمين تاريخ و هنر و سنّت است. ايم نگفته
 ةحوادث و رخدادهاي عظيم در اين سرزمين، هند را در رديف يكي از كشورهاي بلند آواز  

گاندي و هاتما ا هند به رهبري مطلبانة نهضت ضداستعماري و استقالل. جهان قرار داده است
آور هند همچون تيپو سلطان، عظمتي تاريخي به هند بخشيده  جواهر لعل نهرو و ديگر مردان نام

  . است
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مندان  ست و مشتاقان و عالقهها ترين تمدن هند سرزميني است كه خاستگاه يكي از كهن  
 ها ي و بازديد از سرزمين ديدنگذشتهبسياري از گوشه و كنار جهان براي مشاهدة مظاهر تمدن 

  . شوند بدانجا گسيل مي
  

  هند از ديدگاه ايرانيان

 براي ايرانيان به لحاظ پيوندهاي فرهنگي و عالئق مشترك روحي و معنوي سرزمين هند از ديرباز
زبان فارسي عامل . اند دانسته آنجا را مأمن و موطن خود ميآنها انگيز و پرجاذبه بوده و  وسوسه

زبانان  و چه بسيار فارسي. ان بوده و هستن دو ملّت هند و ايريگانگي و ايجاد رابطة مستحكم بي
 همانجا اند و ودائي به آن ديار شتافتهاند كه به س  پيشينيانشان همان ايرانياني بودههندياني كهو 

كنند و بر ايراني بودن   قابل توجهي از آنان در آن سامان زندگي ميتعداداند، و اكنون  ماندگار شده
سراي بزرگ ايران به مناسبت افتتاح انجمن فرهنگي  الشعرا بهار قصيده ملك. ورزند يمخود اصرار 

قاره  يف فضائل مردم و فرمانروايان شبهاي دارد كه در آن به توص ايران و هند در تهران، سروده
 جالب او ةچند بيتي از سرود. ستايد دار و فرهنگي غني مي خاطر تمدني ريشه  هپرداخته و آنان را ب

هاي  عنوان حسن مطلع در آغاز پژوهش خود پيرامون زمينه هرا با عنوان سالم بهار بر هند بزرگ، ب
  . آورم  و ايران ميدمشترك تاريخي و هنري هن

  : الشعرا بهار در توصيف هند شعر ملك
  ها رهــدم، عيان بر چهــرنگ آن گن    ها خاك هنــد از خـــلد دارد بهـره

  ره بيرون آمديمـر دو از يك خمــه    ون آمديمگرچه گندمگون و ميگـــ
  دــويان هنــگ يــاد پارسـوش يــن    ساغــري گير از مي عـــرفان هنـد
  هند يكسر عشق و شور و شوق بود    هنـــد بـــازار خــريد ذوق بــود
  اهان و به ري ترتيب يافتــدر صف    صنعت و ذوق و هنـر تركيب يافت

 انــر از كاالي جــاي دل پــگهـتن     كاروانپس روان شـــد كـاروان در
ـزم اكبـري  ريــخوان هر سو هزاران عنص نغمه    رشگ غــزنين گشت ـب
 شتـد آوازه گــا بلنــت انشــصنع    كــار تاريــخ و تتّبــع تازه گــشت
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 رفتــة واال گــي پايــويســخوشن    كــار نقّــاشي بســي باال گــرفــت

 ه يافتـراوان مايــاري فــذوق حج    ســي پيرايه يافتصُنــع معمــاري ب

 ر آگاه نيستــس از راز دهــهيچك    گرچه امروز آن جــالل و جاه نيست

١رفت اگر آن كيف كيفيت به جاست    نيست گر آن كرو فر نظمـي به پاست
 

  
  ايران و ايرانيان از نگاه هنديان

 و ملت هند است داراي ارج و منزلتي عظيم گونه كه از منظر ايرانيان فرهنگ و تمدن هند همان
لحاظ فرهنگ و از  ايرانيان هم همان منزلت و بزرگي را دارد،اي درخشان  ملتي بزرگ، و پيشينه

 در اين باره، مناسب است گفتاري از شخصيت بزرگ و .خود در نزد هنديان دارا هستندتمدن 
 پدر تمدن هند بدو داده شده ةايستحق لقب ش  هقابل ستايش هند يعني جواهر لعل نهرو كه ب

  . است، را بياوريم
كند و   كهن و باستاني دو ملت بزرگ ايران و هند اشاره ميةنهرو در گفتار خويش به پيشين  
 و همواره باقي خواهد ماند را مانده باقياي كه تا هم اكنون  هاي تاريخي پيوندهاي جاودانه ريشه

   :كند ضاوت مياو چنين ق. دهد مورد تأكيد قرار مي
اند و در آن نفوذ  در ميان مردمان و نژادهاي بسياري كه با زندگي و فرهنگ هند تماس پيدا كرده«

در واقع روابط ميان آنها حتي پيش از  ...اند  ها بوده شان ايراني ترين ترين و مداوم اند قديمي داشته
و ايرانيان باستاني هر دو از يك اصل آغاز تمدن هند و آريائي بوده است، زيرا قبايل هند و آريائي 

 در ادامة اين بيان ٢.»اند اي براي خود در پيش گرفته ي جداگانهها اند و راه و نسب مشترك جدا شده
اي از ديدار با يك هيئت فرهنگي كه از ايران به هند آمده بودند  تاريخي و بسيار مهم به نقل خاطره

وها كه ميان آنها انجام شده است با شور و احساس چنين پردازد و به استناد آن ديدار و گفتگ مي
  : گويد مي
ايرانيان و : آباد گفت  كه به هند آمده بود در شهر اهللايدو ماه پيش رئيس يك هيئت فرهنگي ايران«

هاي ايراني در سر يك دو راهي از هم جدا شدند،  هنديان همچون دو برادري هستند كه در افسانه
طرف مغرب، فرزندان آنها خاطرات قديميشان را از ياد  به فت و ديگري طرف مشرق ر به  ييك
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 ة از چند ترانهايي ي كه ميان آنها مشترك ماند نغمهخبر ماندند، تنها چيز بردند و از يكديگر بي
ها بود كه پس از چند قرن  نواختند، با همين ترانه ي خودشان ميها لبك قديمي بود كه هنوز با ني

همين قرار ما اكنون به هند  به . اده يكديگر را بازشناختند و به هم ملحق شدنداعضاي دو خانو
هاي باستاني بنوازيم، تا پسرعموهاي هندي با شنيدن آنها  ي خود ترانهها لبك ايم كه با ني آمده

  ٣.»خويشاوندي ما را با خودشان بشناسند و از نو با پسرعموهاي ايرانيشان متحد شوند
كم هاي واالي بزرگمردي كه بر كشور پهناور و متمدن هند ح  در انديشهبا مروري كوتاه  
يابيم آنچه  ميدر شود گذاران تمدن هند محسوب مي انداران و بني حق يكي از طاليه  ه و براند مي

 ها كه در طول تاريخ و در رهگذر حوادث تاريخي، دو ملت بزرگ هند و ايران را در برابر طوفان
ستوار و پابرجا نگاهداشته، و نگذاشته است تا كمترين تزلزلي در وحدت و و حوادث سهمگين، ا

هاي استواري است كه در اعماق تاريخ دو ملت وجود دارد،   همين ريشهوجود آيد هيگانگي آنها ب
 برخي حكّام ةاي تلخ و زيانبار از ناحي اي از زمان كشور هند، دستخوش حادثه و با اينكه در برهه

ا چنين رخدادهايي نتوانستند دو برادر آسيايي را از يكديگر جدا سازند، و ديگر بار  ام٤ايراني شد
  . دو ملت به يكديگر پيوستند

جويان در ادامة اين وحدت و يگانگي  آري بدين جهت است كه استعمارگران و سلطه  
داد، به   مي پيونديكديگره ي كه دو ملت را بهاي ردند و براي از هم گسستن رشتهتاريخي تاب نياو
زمان ميان دو ملت ي از هاي ي خويش توانستند در برههها ها و نيرنگ چيني  و با دسيسهتكاپو افتادند
 و فرهنگ نامتجانس خويش را بر آنان حاكم كنند، كه ديگر بار رهبران آگاه و فاصله بيندازند
هاي آنان را در هم  ئه شوم استعمارگران را از سر ملت خويش دفع كردند و توطةبيداردل هند، ساي

  . گيريم  اثبات مدعاي خويش گفتاري از نهرو را گواه ميبراي. كوبيدند
مان مربوط  ييي كه ما را با همسايگان آسيايها  تمام راهخودبا آمدن ها  انگليسيمتأسفانه   
و گذشت و ما را به اروپا  اي گشودند كه از ميان درياها مي ي تازهها بستند و راهرا ساخت  مي

  .ساخت مخصوصاً به انگلستان نزديك مي
. ي ارتباط زميني ميان هند و ايران و آسياي مركزي و چين ديگر مسدود و متروك شدها راه  

.  و خطوط هوائي ارتباطات قديمي از نو برقرار شده استها  راه تا اينكه در زمان حاضر با توسعة
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ترين و ناگوارترين عواقب تسلط و  ني ناگهاني هند از ساير نواحي يكي از نمايااين جداي
  ٥.حكومت بريتانيا بر هند بود

ي استعمارگران آگاهي يافته بود و ها  كه خود بهتر از هر كسي به ترفندها و نيرنگملت هند  
 در مقام يك مصلح اجتماعي و منادي وحدت و  پليد آنان اطالع حاصل نموده بوداز نيات شوم و

ي آسيا و اي ها  اي ملتهان« : كهآورد ويژه ايرانيان بانگ برمي هيگانگي خطاب به مردم آسيا ب
ايرانيان هم اكنون كه دوران تسلّط اروپائي همچون رؤيايي هولناك سپري شده است، و خاطرات 

ها زنده  ها و ماجراهاي مشترك دوباره در يادها و خاطره ي دوستيها روزگاران قديم و دوران
  . »م و در كنار هم آئيم و مجد و شكوه و عظمت پيشين را باز يابيم فرا آئيم و باز آئي،٦شود مي
ست تا برخي از وجوه تشابه و  اشويم كه در اين پژوهش، تالش بر آن در خاتمه يادآور مي  
ويژه در بخش تاريخ و تمدن و هنر دو ملت ايران و هند نشان داده شود تا  ههاي مشترك ب ويژگي

ي علمي و ها هاي كهن اين تمدن ديرين را براي تداوم همكاري هبا تكيه بر آنها بتوانيم ريش
  . فرهنگي استوار نگاهداريم و بنيادهاي تمدني هر دو ملت را نگاهبان باشيم

  
   هند ةقار دهاي فرهنگي و سياسي ايران و شبه پيونة ديرينةپيشين

دربارة . گردد اريخ برمي هند به دوران پيش از تةقار فرهنگي و سياسي ميان ايران و شبهپيوندهاي 
چگونگي پيوند ميان مردمان اين سرزمين بزرگ و باستاني نخست بايد به بررسي شواهد فراواني 

  :توان گفت عنوان نمونه مي خي كه در دسترس است پرداخت كه بههاي تاري ها و زمينه از اسطوره
اگون حمايت فرمانروايان و ي گونها  و نزاعها هاي هند باستان در پي آن بودند كه در جنگ راجه«

در اين باره بايد از حمايت منوچهر فرمانرواي ايران و . سوي خود جلب كنند هقهرمانان ايراني را ب
و دريافت باج و خراج كمك  ها رستم، قهرمان شاهنامه نام برد، كه فرمانروايان هند را در جنگ

  ٧.»كرد مي
  : ر بيان ذيل مشاهده نمودتوان د  ديگر از اين پيوند تاريخي را ميةنمون  

داريوش مرزهاي در سدة ششم پيش از ميالد مسيح حكومت سلسلة هخامنشي تأسيس شد و 
هند ذكر شده است، و در پلكان هاي هخامنشي اسم  ند توسعه داد، در كتبيه ِسسلطنت خود را تا
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كاكي شده جمشيد تصوير سفيران هندي كه به مناسبت جشن نوروز هدايائي آورده بودند ح تخت
  . است
در دورة سلطنت ساساني روابط فرهنگي دو كشور بيش از پيش تحكيم يافت، طبري در   

  . به جنوب هند اعزام نموده استسفيري تاريخ خود به سفارت خسروپرويز اشاره كرده كه 
 اجتنا ةي مغازها در يكي از نقاشي.  اجتنا مشهور استةهاي ايراني نيز در مغاز تأثير نقاشي  
.  استد منقوش شدهكن كه از سفيران ايراني استقبال مي كسن دوم در حاليدشاه هند جنوبي بوالرپا

  .توان از لباس و آرايش و پيرايششان بازشناخت سفراي ايراني را مي
اند و روي  هاي پهلوي زمان ساساني جنوب هند كه مربوط به كليساي سرياني برخي كتبيه  
  ٨. دارندقرار  و كوتايامراونكورتيكي مدراس و اند نيز در نزد نگ حكاكي شدهس

اي كوتاه و گذرا بود دربارة روابط سياسي و فرهنگي هند و ايران در زمان   اشارهمطالباين   
ي پرحجم ها دار و تدوين كتاب پيش از ظهور اسالم كه بررسي مفصل آن نيازمند پژوهش دامنه

  .است
  

   انديشة اسالمي در هندةآفاق گسترد

 در سرزمين هند، پيوندهاي فرهنگي و نژادي و سياسي، همچنان استوار ماند و ظهور اسالمپس از 
اي هند بر روي فاتحان مسلمان، آفاق  با گشوده شدن مرزهاي سرزمين پهناور و اسطوره

هاي  رو آنها توانستند حاكميت انديشه از اين. قلمرو حاكمان اسالمي قرار گرفتتري در  گسترده
در  اسالمي ةحال به تحليل اين بخش از دور.  بگسترانندها ها و دل  گسترة ذهناسالمي را در

ره گسترش دهد قا هاي اسالمي را در شبه نست انديشهي كه تواهاي پردازيم، و زمينه زمين هند ميسر
  . يمنماي با هم بررسي مي

بار در لمانان به هند نخستين گرچه هجوم مس: پژوهشگران و صاحبنظران تاريخ معتقدند  
نام محمد قاسم بن عقيل ثقفي  هوسيلة شخصي ب هب)  ميالدي٧١٢(ل سدة هشتم ميالدي سال اواي

 ، غزنويانيعني تصرف هند از سوي مسلمانان ايراني براي ها ما مؤثرترين گاماصورت گرفت 
  ٩.ويژه سلطان محمود غزنوي در آغاز سدة يازدهم ميالدي برداشته شد هب
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  غزنويان در هند

 توسط سلطان محمود غزنوي، الهور تبديل به مركز فعاليت ادبي دي ميال١٢٠١تح پنجاب در با ف
 كه از لحاظ سياسي و  ايراني بنيان گذاشته شد-و فرهنگي شد و پايه و اساس فرهنگ هندي

ي فرهنگي و ها اليتكرد و در مدت كوتاهي الهور كه رقيب غزنه در فع فرهنگي با غزنه رقابت مي
  . آورندة ادبيات هند و ايراني شدپديدادبي بود، 
خود ه از آنجا كه دربار غزنويان مركز چنين فعاليتي بود، شاعران و اديبان عالي مقامي را ب  

 يك ارتباط آزاد و پربار فرهنگي بين افغانستان و ايران و خراسان از يك درنتيجه .نمود جلب مي
ين ترتيب گروهي از شاعران و دانشمندان بد. طرف و پنجاب هندوستان از طرف ديگر برقرار شد

هاي كوتاه يا طوالني در  قاره مهاجرت كردند و براي دوره شتر از نژاد ايراني بودند به شبهكه بي
  . سرزمين پنجاب اقامت گزيدند

هاي فرهنگي و علمي ساكنان بومي اين منطقه تحولي  ها ادبيات و زمينه در اثر اين مهاجرت  
ويژه زبان فارسي بيشتر فراهم  ه فرهنگ و بةثر حاكميت غزنويان در هند توسعبر ا. چشمگير يافت

  . مند شدند هشد و ايرانيان هم به مسائل هند عالق
  

  ابوريحان بيروني در هند

ي نخستين ها دست آوردن دانش هبراي ب) ق ٣٦٢ -٤٤٠(دانشمند بزرگ ايراني ابوريحان بيروني 
ي گوناگون با سلطان محمود به هند رفت و ها ان در دانشدر هندشناسي و نيز شناخت سهم هندي

در سرزمين پنجاب اقامت گزيد و براي نيل به مقاصد علمي خويش زبان سانسكريت را آموخت 
  ١٠.ي زيادي به فارسي و عربي نوشت و چندين كتاب فلسفي سانسكريت را ترجمه كردها و كتاب
 در سال ي آن بود به زبان عربيها ن و سازماناو كتاب تحقيق ماللهند را كه دربارة هندوستا  
 كتب كالسيك دنياست و از كتب هندي بسياري چون ترين  نوشت كه اين كتاب از بزرگم١٠٣٠

  . كند نقل قول مي... ماها بهاراتا، ورا مايانا و 
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گيري فرهنگ و تمدن  اي از علل شكل دانم در اين بخش به بررسي پاره مناسبت نمي بي  
ي سلطان محمود غزنوي به سرزمين هند صورت گرفت بپردازم ها هند كه با لشكركشيايراني در 
  .سزائي در انتقال فرهنگ داشته ياد نمايم  ه بسيار مهم كه نقش بيو از عامل
ند نه تنها قلمرو غزنويان گونه كه در مباحث پيشين يادآور شديم، با ورود غزنويان به ه همان  
سوي شرق و جنوب شرقي آن سرزمين گشوده شد،  ه راه اسالم بقاره گسترده شد بلكه در شبه

گرچه محمود سخت سرگرم فراهم آوردن غنيمت بود در پي رواج دين بسياري از غازيان به سپاه 
از اين . محمود پس از چند حمله مولتان را گرفت و فرمانرواي محلي را برانداخت. او درآمدند

) بابور( بابر م١٥٢٦ن به حيات خود ادامه دادند تا اينكه در زمان به بعد مسلمانان در كنار هندوا
يكي از نوادگان تيمور و از نژاد ترك و مغول آسياي مركزي به حكومت رسيد و بر تخت سلطنت 

  ١١.ي مغوالن يا گوركانيان شدامپراتوردهلي نشست و از آغازگر 
  

   در فرهنگ هند ايراني-تأثير فرهنگ اسالمي

نمائيم كه اسالم در هند متأثر از فرهنگ ايراني است، چه در طول حكومت  يبنابراين مالحظه م
ن ترك و تاتار و غازيان عرب بود و ة مهاجمامسلمانان و چه از اين جهت كه ايران محل عبور كلي

كه طرز  طوري شدند، به و ايراني سيراب مي تمدن فارسي ةاينان قبل از ورود به هند از سرچشم
الت اجتماعي،  فلسفه و تصوف و زبان و ادبيات و هنر و تشكيةراني در زمينتفكر و انديشة اي
  ١٢. هند مسلمان پوشانيدجامة نويني بر پيكر

 مسلمانان قرار داشتند و دامنة اين سلطه در قرن ةي شمال هند همه در زير سلطها سرزمين  
 محمد بابر وسعت يافت، شانزدهم ميالدي و در زمان سلسلة تيموريان هند به پادشاهي ظهيرالدين

آنچه كه در اين تحليل تاريخي . قاره را فرا گرفت ام در زمان اورنگ زيب سرتاسر شبهو سرانج
و هند بعد از اسالم خود ست كه روابط نزديك بين ايران  اقابل تأمل و در خور توجه است، آن

به هند چنين چيزي  چشمگير در تاريخ اين دو كشور شد كه قبل از آمدن اسالم ي تحولسرمنشأ
 ولي بعد از ،نبود و ارتباط قبل از اسالم ايران و هند بيشتر يك ارتباط بازرگاني بود تا فرهنگي

ت پذيرفت د و نفوذ فرهنگ ايراني همراه با تمدن اسالمي صورشتسلط اسالم بعد فرهنگي غالب 
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 رزيبه طكه  تبديل شدند يبه فاتحاناز مدتي  بعد آمدند شكل تاجران مي به و مسلمانان كه ابتدا 
  . ي اخالقي و فرهنگي آن پيوند خوردندها  با مردم هند و پيشرفتيقعم
  

   ايراني- فرهنگ و تمدن اسالميةسهم هند در رشد و توسع

اي در رشد و توسعة تمدن و فرهنگ،  در طي حكومت مسلمانان در هند، اين كشور سهم عمده
شمار، همه  و حاكمان مسلمان به استثناي تعدادي انگشتويژه هنر و ادبيات فارسي داشته است  هب

آمد، و  صورت عبادتگاه درمي هساختند كه ب اند، آنها بناهاي زيبائي مي عاشقان زيبائي و هنر بوده
جاي گذاشتند و خيل عظيم   ههاي بزرگ ادبي و هنري است كه آنها از خود ب اينها در واقع ميراث

انگيزي  ت آنها ظهور كردند و كارهاي ادبي و هنري زيبا و شگفتشاعران و اديبان در دورة حكوم
 كه اوج اين عظمت و شكوهمندي در دوران حاكميت  در دورة حكومت آنها پديد آوردندرا
 پادشاهان مغول هند قول نهرو به خورد و  چشم مي به وري قدرتمند مسلمان در دورة مغول تامپرا
ند، و همواره جرياني از حركت دانشمندان و شاعران و  ارتباط را با ايران داشتترين نزديك

دربار پرشكوه مغوالن كبير هند ه هنرمندان ايراني برقرار بود، كه در جستجوي شهرت و ثروت ب
 ١٣.آمدند مي
شود و زبان   جديدي مية روابط ايران و هند وارد مرحلدر دورة حاكميت حاكمان مغول  

و هنر ايراني در كنار اين فرهنگ از شود  ر سرتاسر آسيا ميگ و روشنفكفرهنفارسي، زبان مردم با
  . شود قسطنطنيه در غرب تا صحراي گوبي گسترده مي

اكنون كه در بررسي زمينة پيوندهاي فرهنگي ميان ايران و هند بدين مرحله رسيديم و  هم  
ني در مدن ايرا را در افق حاكميت حاكمان تيموري مغول و پيدايش فرهنگ و تاي فصل تازه

 به چند فراز مهم از تاريخ مشترك ميان تيموريان و ايرانيان بهتر است سرزمين هند گشوديم
  .كنيمذكر را  نزديك شدن حاكمان تيموري به ايرانيان دليلاي داشته باشيم و  اشاره
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  هاي نزديك شدن حاكمان تيموري به صفويان بررسي زمينه

هلي را بر سر ور بابر تيموري، تاج شاهي دتهم، امپرابعد از فتح سمرقند و بخارا در قرن شانزد
 .شكست داد) كه دشمنان تيموريان بودند(ها را   شاه اسماعيل صفوي ازبكگذاشت و در نبردي

با وي را شد و  ميدر ميان اسراي جنگي بيگم خواهر بابر بود كه با او با عزت و احترام رفتار 
مكاري ميان مغوالن و  بابر سرآغاز هة و دوستانپاسخ اخالقي. ند برادرش فرستادنزدسفيري 

را ) عالمت سكّه ايراني(اي ضرب كرد كه در يك طرف تصوير دوازده امام   بابر سكه.صفويان شد
رخ بر سر نهند و  دستور داد كه همانند سربازان صفوي كاله سنيز سربازانش بهبر خود داشت، و 
  ١٤.نام پادشاه ايران خطبه بخوانند دستور داد تا به

  
  پادشاه تيموري در دربار ايران 

  جريان دوم

  شاه پسر بابر به دربار شاه تهماسب داستان پناهندگي همايون

 و در طول پانزده فاغنة بنگاله بود به ايران گريختهمايون پس از شكست از حملة شيرشاه كه از ا
ان توانست در سال برخوردار بود و با كمك سپاهيان ايرسال كه در ايران بود از حمايت ايرانيان 

او توانست در طول دوران اقامتش در ايران فرصتي بيابد تا به . م دهلي را دوباره تسخير كند١٥٥٥
مطالعة نحوة زندگي ايرانيان بپردازد، و در دربار بر اثر معاشرت با اميران و شاهزادگان صفوي با 

بزرگان  هنگام بازگشت به هند با چند تن از ي پيدا كند وواني آشنايامين ديرسوم و تشريفات و فر
 آداب و تشريفات دربار  يعني همان كساني كه در اندك زماني توانستندو نجباي ايراني همراه شود

كه همايون به سند گريخته بود،  هنگامي. شكل آداب و رسوم دربارهاي ايراني درآورند به هند را 
  ١٥.كند  حميده بانو كه يك زن ايراني بود ازدواج ميپيش از مهاجرتش با

 او در آينده .كرد را همراهي مي شهر مشهد بود همايون بوميبابادوست پدر حميده بانو كه   
ي همايون توانست به مقامات واالي اداري و درباري دست بيابد و سپس اين دو تحت فرمانرواي

 غذا پختن و ديگر امور رانيان، در لباس پوشيدن،ندگي ايدر معرفي آداب و سبك ز) پدر و دختر(
  . عهده گرفتند  هسلطنتي ب ةمسئوليت بزرگي در خانواد
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  ايرانيان در دربار پادشاهان هند

د از آنچه كه گفتيم فراتر وران مغول در برخي از موارتتأثير ايرانيان در زندگي درباريان و امپرا
در اينجا بايد از . گردد ي ممكن نميه هرگز تصور جدايشود ك ان عميق مي و اين پيوند آنچنرود مي

درايت هند نام برد كه هر دو ايراني بودند و تحولي عظيم در دربار هند   بزرگ و باةدو ملك
  . وجود آوردند هب
  )همسر جهانگير(نورجهان  -١
 )همسر شاه جهان(ممتار محل  -٢

 در ي و پيوستگي نزديكي كه داشتندويشاين دو ملكة بسيار زيبا و با استعداد با روابط خ  
واقع توانستند در متحول ساختن دربار و دگرگوني آداب و تشريفات آن نقش مهمي ايفا كنند و 

  ١٦.آنها را به رنگ آداب ايراني درآورند
هاي قرابت  توانيم ريشه با بررسي اين چند نمونه از جريانات تاريخي تا حدود زيادي مي  

م فرهنگ و تمدن بيني  مياز آنجايي كه و دست آوريم ه ايرانيان و هنديان بفرهنگي و هنري را ميان
ي هائي چنين كهن و پيوندهاي ست ريشهباي قاره را فرا گرفته است طبيعتاً مي ايراني سراسر شبه

 وگرنه بسياري از مظاهر فرهنگي و هنري در اثر يك حادثه و ،چنين عميق و استوار داشته باشد
به فراموشي در گذر زمان اي نداشته باشد  آيد و سپس اگر ريشه وجود مي ه بجرياني در كشوري

  . شود سپرده مي
  

   هندي-عصر زرين فرهنگ و هنر ايراني

ي و عصر زرين فرهنگ و هنر احث پيشين گذشت، اوج دوران شكوفاي كه در مبگونه همان
  . جستجو كرد در دورة تيموريان هند و صفويان ايران توان  ميهندي را -ايراني
 يك ةاي با هم داشتند و در نتيج صفويه در ايران و تيموريان در هند روابط بسيار دوستانه  

تبديل به دو قطب فرهنگي عصر را  اين دو شهر ورابطة منظم بين اصفهان و آگرا برقرار شده بود 
راهم شده بود و همة دانيم زمينة اين ارتباط و پيوند از قبل ف  كه ميگونه همان بودند، و كردهخود 
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براي اثبات . آنچه كه بايد دو ملّت را از نظر فرهنگي به يكديگر نزديك سازد انجام پذيرفته بود
  . پردازيم  مي خود در اين بخش به بيان گفتاري تحليلي از نهرو، پدر تمدن هندةگفت
  

  )عصر رنسانس هنري ايران(گفتار نهرو 

ر هند موجب شد كه تماس هند با آسياي مركزي و آسياي  دها  و مغولها ، افغانها فتوحات ترك
 كه ها سرعت توسعه پذيرد و در قرن پانزدهم ميالدي يعني درست در حدود همان زمان به غربي 

گشت، در شهرهاي سمرقند و بخارا نيز، يك دوران رنسانس  در اروپا دوران رنسانس آغاز مي
بابر كه خود يكي از . ذ شديد ايران بودهنري در زمان تيموريان رونق گرفت كه زير نفو

اين . نشستهلي دشاهزادگان تيموري بود از يك چنين محيطي بيرون آمد، و بر تخت سلطنتي 
 در ايران نيز يك دوران احياي هنري در زمان در اين زمان. ل قرن شانزدهم بودواقعه در اواي

  ١٧.ر ايران مشهور شده استعنوان عصر طالئي هن هصفويان شروع شده بود كه اين دوران ب
نري، هاي فرهنگي و ه هاي پيوند و قرابت با فرا رفتن از اين بخش از تاريخ و بررسي پيشينه  

 تأثير و نفوذ ةپردازيم، و در زمين ها و مظاهر اين پيوند مي ي از جلوههاي هم اكنون به بررسي نمونه
قاره مطالبي را فراروي  مردمان شبهدگي اجتماعي و فرهنگي فرهنگ و هنر و تمدن ايراني بر زن
  .دهيم شما خوانندگان گرامي قرار مي

  
  هاي هنري پيوند فرهنگ هند و ايران مظاهر و جلوه

قاره تنها محدود به ادبيات و مسائل زباني  أثير فرهنگ ايراني بر مردمان شبهدانيم ت  كه ميگونه همان
 مشترك در اين پژوهش وارد شود كه اين و نگارنده هم قصد آن ندارد در قلمرو ادبيات(نيست 

بلكه زندگي ) نهيم عهدة پژوهشگران اديب مي به را  مقوله خود فصلي مفصل است و بررسي آن
ست كه در  ا تالش بر آن. فرهنگ و هنر ايراني دگرگون شدتأثير تحتفرهنگي و هنري آنان نيز 

را  هاي مشترك آن ي از زمينه فرهنگ و هنر بشويم و برخةمباحث آينده تاحدودي وارد مقول
  .بررسي نمائيم
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  معماري

جديدي از در هند مكتب « :بهتر است گفتاري از نهرو را در اين مورد طليعة سخن خويش سازم
شهرهاي دهلي و . تكامل يافت كه تركيبي از افكار هندي با الهامات ايراني بودرواج و ، معماري

  . »ن اين مكتب پوشيده شدندهاي زيبا و عالي و موزو آگرا با ساختمان
ي اين مكتب است كه رنه گروسه دانشمند فرانسوي ها  ساختمانترين تاج محل از معروف  
  ١٨.كند را روح ايران كه در كالبد هندي تجسم يافته توصيف مي آن
  

   ايراني-هاي معماري هند و معماري اسالمي ويژگي

اي خواهيم  ايراني ساخته شده است اشارهقبل از بررسي مظاهر معماري هند كه به سبك و شيوة 
هاي آثار معماري ايراني و معماري هندي و آنگاه به معرفي آثار معماري ايراني  داشت به ويژگي
  . پردازيم در هند مي
قاره اثر جنگل، خرمي و سرسبزي كه با تصاوير متعدد  در معماري غني و متعلق به شبه  

هاي  ست و يا به تعبيري معماري بومي هند نمايانگر جلوهمناظر طبيعت، گرانبار شده، نمايان ا
  . زندگي و سبزي و خرمي است

از طرف ديگر معماري اسالمي پيش از رسيدن به هند با مقتضيات صحرا و سادگي و   
ماية روحاني اين  تفاوت موجود ميان دورن. تي كه يكتاپرستي مروج آن بود، انطباق يافته بوددرق

  .توان مورد بررسي قرار داد را در بناي معابد هندوان و مساجد مسلمانان مي معماري ةدو نمون
دارد در مقايسه با روشنائي موجود در مسجد، معبد هند و جايگاه رمز  پرسي براون اظهار مي  

ي كه بر روي ريض و متعدد پذيراي نور است، گويي عها صحن مسجد كه با مدخل. و راز است
گيرد، و  برميندوان را شبحي از تاريكي غليظ درحال آنكه معبد هگشايد و  همگان آغوش مي

شود و همچنين اصل  معابد فاقد نور آن، به تاريكي مدام دهليزهاي پرت و دورافتاده منتهي مي
حال آنكه در معماري اسالمي ظرافت و دقت نظر، اساس . طبقه استچند معماري هند بناهاي 

  ١٩.كار است
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ي خود در ساخت مساجد بزرگ وقتي به هند رسيد، ها  ويژگيهنر معماري اسالمي با  
اشت هاي اقليمي خود را د ضمن تلفيق با معماري هندي از مصالح و لوازم كار هندي كه ويژگي

  .د از دقت سيستم ايراني بهره گرفت هنر معماري هندر اين راستا. برخوردار شدند
  

  يتركيبي از دو شيوة معماري ايراني و هند: تاج محل

ري سنگي و معجزة تقارن و تجسم هندسي كه ي ش دارايتاج محل اين بناي رؤيايي مرمرين) ١
ان بناهاي تاريخي دنيا فروشد و در مي همچون ملكة زيبائي بر محيط اطراف خود فخر مي

 هندي - هنرمندي و آميزش متقابل دو شيوة ايرانية نمونترين  بهترين و بزرگهمانند است بي
ور تيموري تمحل يكي از بناهاي زيباست كه شاه جهان امپرا تاج. ا باقي خواهد مانداست كه در دني

  . عنوان آرامگاه همسرش بنا كرده است هآن را ب
عنوان پايتخت جديد خود  هرا ب شاه آنا فاتح پورسپكري واقع است كه اكبراندكي دورتر از آگر) ٢

 اما بناي باشكوه ،يده مانده متروك شده استنويسان پوش  كه بعدها به عللي كه بر تاريخهبنا كرد
  . انگيزد ميابرجاست و تحسين جهانگردان را بري سرخ ساخته شده هنوز پها شهر كه با سنگ

 سرخ دهلي با مسجد مرواريد زيباي آن، يكي ديگر از شاهكارهاي معماري هند است كه ةقلع) ٣
  ٢٠.نمائيم ي واگذار مي خوانندگان گرامةعهد به  را بررسي تفصيلي و تحليلي آن

  
  هنر كاشي ايراني در هند

 ي است، اين تأثير به بهترين وجهكاري ايران هاي تأثير معماري ايراني در هند، كاشي از ديگر نمونه
در . شود نام ميرك غياث ساخته شده بود، ديده مي يراني بهدر بناي آرامگاه بابر كه توسط معماري ا

ي ها نشين  شاهةي مختلط و تركيب پيچيدكار  مغولي است كاشيانيايرابنية اين بنا كه يكي از 
گنبدهاي باريك ميان و طرح  هاي چهارگوش و گرفتن قبه و ترتيب قرارها شكل اطاق قوسي
حال آنكه . شود كه همه از عناصر وارداتي ايران و آسياي مركزي است، ديده مي) روضه(

  ٢١. معماري هند استي رؤيايي و بناهاي سنگي و مرمرين سهمها كوش
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  نقاشي 

   اوج و فرود نقاشي در هندةدور

 هنري و يا به ء احيااي از هل قرن شانزدهم در ايران دور اوايقبالً اشاره كرديم در كه گونه همان
 و درست در همين هنگام همايون شاه آغاز شدتعبير ديگري رنسانس هنري در حكومت صفويان 

به دربار شاه تهماسب صفوي در تبريز پناهنده شده بود ) نزده سالحدوداً پا(پسر بابر براي مدتي 
چرا كه به سال . و همين امر باعث ظهور يك دوران طالئي در تاريخ نقاشي مغولي در هند شد

ي ميرسيد ها ش نامي ايراني، به نامدست بگيرد و نقا ه كه همايون توانست دوباره قدرت را ب١٥٥٤
بدين ترتيب آخرين .  از دربار ايران همراه خويش به هند آورد٢٢زيعلي تبريزي و عبدالصمد تبري

 هندوستان شد، واردكاري  ي هنري ايران يعني خطاطي، خوشنويسي، تذهيب و ظريفها پيشرفت
كه ترين اثري است   كه بر روي پارچه نقش شده، قديميي بزرگ عمارت شاهي تيموريتابلو
  ٢٣.اشي شده و سبك اين نقاشي كامالً ايراني استوسيلة اين هنرمندان براي همايون، نق به

كردند و در شكل دادن مكتب  الزم به ذكر است كه هر دو در عصر شاه طهماسب كار مي  
گذاري  اين هنرمندان بنياد نقاشي سبك مغولي هند را پايه. نقاشي صفوي سهمي بر عهده داشتند

  ٢٤.كردند
اي به هنر نداشت نقاشي   بود و عالقهرنگ زيب كه مسلماني متعصبدر دورة حكومت او  

سازي در   انحطاط را پيمود و از آنجا كه صورت و شبيهة دور،هاي هنري ديگر نيز چون ساير رده
 پرندگان و اندكي ،اسالم منع شده بود، در اين دوران نقاشي بيشتر معطوف به شكار، گل، حيوانات

  . ها و مجالس شد از چهره
ي كه با شاه عباس صفوي يها ويژه طي سال هاني در زمان جهانگير ب ايرجريان نقاشي تيموري  
هاي   جهانگير به ايران آلبومي از نقاشيةخان فرستاد عالم. اي داشت ادامه يافت وستانهروابط د
  . استاد بهزاد بوده، با خود به ايران آوردآثار  از مشهور بودميرزا شاهرخي را كه  خليل
رضا هروي كه جهانگير وي را پيش از لة هنرمنداني از قبيل آقاوسي هنفوذ سبك تيموريان ب  

  ٢٥.رسيدن به سلطنت به خدمت خود آورده بود تقويت گرديد
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   قاره شبه دوستي ايرانيان در ةهاي جاودان نغمه

  موسيقي

به نژادان خود يعني طوائف آريائي در آغوش دشت و دمن  ايرانيان از همان دوراني كه با ساير هم
هاي جانبخش موسيقي و خواندن سرود و عبارات منظوم، آن كشش و  بردند با نغمه سر مي 

علت  به اند ولي متأسفانه  ساخته ار ميآورد نمود وجود مي ري را كه از ديدار مناظر طبيعي بهسرو
ها ضبط نشده است ي و كيفي اين موسيقيعدم وجود خط در آن دوران وضع كم .  

 در دربار پادشاهان ايراني نوازندگان و خنياگران كشورهاي ديگر ي گذشته هموارهها در زمان  
 و تأثيرپذيري موسيقي دو ملت ها اند و اين خود باعث تداخل روش چون بابل و هند و مصر بوده

خويش تاريخي طوالني و مستمر دارد و  شده است، هرچند كه هند نيز مانند ايران پشت سر مي
. هاي اين هنر نمايان است ها و جلوه هاي دور اين سرزمين، نشانه در آثار برجاي مانده از گذشته

توان گفت در آثار كهن، خدايان اساطيري هند، همواره با موسيقي مربوط  عنوان نمونه مي هب
شوند، و اين  باشند، مثالً شيوا خداي رقص با تنبك و كريشنا خداي موسيقي با فلوت ديده مي مي

  . اند سيقي در ارتباط تنگاتنگي با يكديگر قرار داشتهنمايانگر آنست كه مذهب و مو
نوشته است كه )  ق٤٢٩متوفي (ابومنصور ثعالبي صاحب كتاب غرراخبار ملوك الفرس   

نام لولي يا سوري   ايران خواند، و اين هنرمندان بهبهرام گور چهارصد نوازنده از هندوستان به
نواختند و   برزن و شهر و ده براي مردم ساز ميشدند، آنان شوخ و ظريف در هر كوي و ناميده مي
  ٢٦.خواندند ترانه مي
توان در دورة  سير تكاملي موسيقي ايران و هند و همچنين تأثير اين دو را در يكديگر مي  

وران در د. اسالمي سرزمين هند و پس از استقرار سالطين مسلمان آن سامان مشاهده كرد
 كه حاصل تركيب موسيقي ايراني يدر هند موسيقي ايرانزبان  حاكميت حاكمان مسلمان فارسي

پيش از اسالم و موسيقي عربي بود همانند لغات عربي كه وارد فارسي شده بود از ايران به 
  . هندوستان رفت

اين موسيقي توانست از آغاز با موسيقي كالسيك هند يعني سنگيت تماس حاصل كند و   
باره معتقد  ، در اين مؤلف كتاب موسيقي هندوستان،زانادي. دتأثير عميقي از خود در آن نظام بگذار
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است و اميرخسرو قاره  ة نفوذ موسيقي ايران در شبهانقالبي كه در فن سنگيت رخ داده زاييد: است
  ٢٧.شناسد عنوان اولين پيشواي آن نهضت مي را به
  

  اميرخسرو آهنگساز بزرگ ايراني و تحول موسيقي هند

بخش دربار عالءالدين  ساز ايراني كه به هند آمده و زينتدان و آهنگ يقي، موساميرخسرو، شاعر
او مقامات ايراني را در هند متداول ساخت، . خلجي شده بود مبتكر و عامل چندين نوآوري است

ابزارهاي موسيقي تازه ابداع كرد، سازهاي موجود را تغيير شكل داد و كل مفهوم و ديدگاه و 
وي اشكال گوناگوني . اميرخسرو در فن ساز و آواز طراح بزرگي بود .كاربرد را دگرگون ساخت

البته از ... قول، قلبانه، گل، بيط هوا، نگار، ترانه :  آواز هندي عرضه نمود كه از اين قرارندةدر زمين
 مردم قرار گرفت زيرا كه در آن ذكري از قول رسول اكرم به ميان ةبين اينها قول مورد قبول عام

  ٢٨. تقدس ديني داشتةه جنبآمد ك مي
ي كامل با ه آشنايحال تركيب موسيقي هند با موسيقي ايراني مرهون اميرخسرو است كهر به  

دانان مسلمان هند  گذار مكتبي شد كه تا به امروز اكثر موسيقي موسيقي ايراني داشته است و او پايه
  . كنند از آن پيروي مي

رباب، : هايي از آن عبارتند از  كه نمونه است  رفتهسازهاي بسياري از ايران به هندوستان  
ي موسيقي بين دو ها توان به قرابت  با همين چند نكته مي٢٩.تار، طنبور، دلربا، زنبورك قانون، سه

توان روح موسيقي ايراني را در آن حس كرد، و  ملّت كامالً پي برد و با شنيدن موسيقي هندي مي
  .  ردپاي موسيقي هند را ديدهايي از موسيقي ايراني در گوشه

  
  هنرهاي ديگر

  هاي ايراني  و پارچهها  در فرشتار و پود پيوند

 هنرهاي ايراني قرار داشته كه از تأثير تحتدانيم بسياري از هنرهاي دستي در هند   كه ميگونه همان
ين بسياري از پژوهشگران و محقق. بافي اشاره نمود ي و فرشتوان به صنعت نساج آن جمله مي
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ي هندي نيز در ايران آغاز شده و ساخت ها  فرشةهنرهاي دستي بر اين اعتقادند كه تاريخچ
  . ايران بوده استتأثير تحتي تجارتي ها وسيلة راه هنساجي هندي نيز ب

هاي عالي نيز در دورة ايلخانيان در ايران و ساير ممالك اسالمي  بافت قالي و سجاده و گليم  
فارس به هندوستان و يا توسط تجار  ها از راه بنادر خليجاد زيادي از آن بسيار يافت و تعدرونق

  ٣٠.شده است ونيزي به اروپا حمل مي
ست از ها ي مغول با اينكه مدتامپراتور كه توان گفت طور خالصه مي هدر پايان اين گفتار ب  
هاي   و سليقه ولي شواهد كارهاي ادبي، هنري آنان همچنان باقي است و نمايانگر ذوقبين رفته

  .  ايراني است-ي در اعتالي فرهنگ هند آنهازيبا و سهيم شدن
خطوط بينانة بيروني، قلم سحار بهزاد نقّاش،  تا به امروز شعر جذّاب خيام، ديدگاه واقع  

ي ايراني، هنر زيباي صنعتگران ايران، و قلم خلّاق ها كنندة فرشزيباي نستعليق، اشكال مسحور
شود، جزئي از فرهنگ  عنوان ميراث فرهنگي ايراني محسوب مي همان قدر كه بهنويسندگان ايران، 
هم پيوند   نجير طالئي كه ايران و هند را بهگزاف نيست كه گفته شود ز. هندوستان نيز هست

دهد، در پيدايش فرهنگ متعالي انساني، تمهيد زندگي بهتر و زيباتر و ايجاد روح همبستگي  مي
هاي حيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي دنيا خود را نشان داده  مام عرصهميان همسايگان، در ت

  . جاست كه هرچه بيشتر آن را پاس بداريم هاست و چقدر ب
  
  ها نوشت پي
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